Gy 61/2015

Protokoll

Gymnasienämnden
2015-04-15
Datum:
Klockan: 13:00 - 15:35
Plats:
Rudbecksgymnasiet, lokal Skönrummet, Kungsgatan 31-33
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Lovisa-Teolina Pettersson (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Helena Skogh (MP)
Robin Nilsen (FP)
Tjänstgörande ersättare
Rasoul Bayazi (S)
Thony Mossberg (S)
Hannes Önander (C)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgör för Fredrik Bernhardtz (S)
Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Anna-Karin Lilja (S)

Närvarande ersättare
Samuel Nordangård (V)
Sara Göransson (M)
Kerstin Cederström (FP)
Albin Räf (MP)
Övriga
Lars Bäckman
Anders Duvkär
Vendela Lehn
Maria Byrstrand
Eva Sundmalm
Tommy Karlsson

Förvaltningschef
Gymnasiechef
Gymnasiechef t.o.m. § 43
Ekonom
Planerare
Verksamhetsutvecklare med stöd av
IT §§ 43-48
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Paragraf 38-57

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 22 april 2015

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Helena Skogh (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 april 2015.

§ 38 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 61/2015
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare och ersättare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Helena Skogh (MP) utses som ordinarie och Robin Nilsen (FP) utses som
ersättare att justera protokollet den 22 april 2015.

§ 39 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Stefan Stark (M) anmäler ärende "Mörkertal för hot- och våldsincidenter
på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun. Ärendet läggs in som
punkt 20 på ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.
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§ 40 Övriga frågor
Ärendenummer: Gy 153/2015
Nämndens behandling
Samuel Nordangård (V) tar upp fråga om korttidsvikarier till kommunala
gymnasieskolor i Örebro kommun. Ärendet läggs in som punkt 21 på
ärendelistan.
Samuel Nordangård (V) tar upp fråga om insamling av Petflaskor och
metallburkar på kommunala gymnasieskolor. Ärendet läggs in som
punkt 22 på ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 41 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Gy 360/2014
Handläggare: Lars Bäckman, Maria Byrstrand, Eva Sundmalm
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan med budget är nämndens styrdokument till
verksamheterna. Den utgår från kommunens Övergripande strategier och
budget (ÖSB) 2015 med plan för 2016-2017 samt Programplan med
budget 2015, Barn och Utbildning. Gymnasienämndens uppdrag är också
reglerat i kommunstyrelsens reglementen.
Utöver kommunens uppdrag har gymnasieskolan ett statligt uppdrag
utifrån de nationella styrdokumenten såsom Skollagen, läroplanen och
förordningarna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och Riksgymnasiet
för döva och hörselskadade.
Planering av nämndens verksamhet och utveckling ska ge förutsättningar
för god ekonomisk hushållning och det ska framgå hur nämnden ska arbeta
för att nå målen inom de fyra strategiska utvecklingsområdena (Hållbar
tillväxt, Människors egenmakt, Barn och ungas behov samt Trygg välfärd).
Budgetramen för 2015 uppgår, om erforderliga beslut fattas av
programnämnd Barn och utbildning, till 320,5 mnkr. Det är en minskning
jämfört med 2014 års ram med ca 27 mnkr och beror främst på att
kommungemensamma verksamheter såsom Komtek, Naturskolan,
Antagningsenheten samt förvaltningskontoret lyfts från nämndens ram.
Även kostnader för Örebroelever som går i andra kommuner lyfts från
ramen. Årets lönekompensation är utlagd i ramen men behålls centralt tills
avtalen är klara och fördelning sker då till respektive enhet.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Verksamhetsplan med budget 2015" daterad 13
april 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Gymnasienämndens ”Verksamhetsplan med budget 2015” överlämnas
till programnämnd Barn och utbildning för kännedom.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1 och
bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 2 och bifall till Vänsterpartiets
budget till Kommunfullmäktige.
Robin Nilsen (FP) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1-2
och bifall till Folkpartiets budget till Kommunfullmäktige.
Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1-2
och bifall till Sverigedemokraternas budget till Kommunfullmäktige.
Stefan Stark (M) yrkar att till protokollet få bifoga två särskilda yttranden.
Proposition
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1, respektive Pär
Ljungvalls (V), Robin Nilsens (FP) och Joakim Sjögrens (SD) yrkande om
avslag till förvaltningens beslutsförslag pkt 1, och ställer dessa mot
varandra. Ordföranden finner att Gymnasienämnden beslutar enligt
förvaltningens beslutsförslag pkt 1.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 2, respektive Robin Nilsens (FP)
och Joakim Sjögrens (SD) yrkande om avslag till förvaltningens
beslutsförslag pkt 2, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens beslutsförslag pkt 2.
Ordföranden ställer yrkandet om två särskilda yttranden från Stefan Stark
(M) under proposition och finner att gymnasienämnden beslutar bifalla
detta.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Gymnasienämndens ”Verksamhetsplan med budget 2015” överlämnas
till programnämnd Barn och utbildning för kännedom.
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Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och Magnus Johansson (M) deltar
inte i beslutet.
Helena Skogh (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt yttrande
Särskilda yttranden från Stefan Stark (M) bifogas.

§ 42 Revidering driftbudgetramar 2015
Ärendenummer: Gy 116/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
11 februari 2015 fattade Gymnasienämnden beslut om budgetramar 2015
för nämndens verksamheter. Nämnden beslutade om en pott för politiska
prioriteringar på totalt 8 mnkr, varav 4 mnkr avsattes till finansiering av
årets ökning av kostnader för elevdatorer. Fördelning sker till enheterna
efter elevantal.
Gymnasienämndens totala budgetram 2015 baseras på elevantalet 15
oktober 2014. Elevavstämning den 15 februari visar att antalet
Örebroelever, reguljära samt RGD/RGH, har minskat med 6 st. Det
motsvarar en minskning av ramen med 219 tkr vilket tas från
planeringsreserven och förs till programnämnden.
Fördelning av statsbidrag riktade till nyanlända barn och unga våren 2015
med avstämning per den 15 februari 2015.
För att få ekonomisk tilldelning krävs att eleven placerats via Perrongen.
Skolan erhåller ersättning på 25 tkr per elev och år. Bidraget utbetalas från
den månad som eleven börjar skolan och 12 månader framåt. Därefter ska
elevens behov av ökade kostnader täckas inom befintlig resursfördelningsmodell.
35 gymnasieelever har placerats via Perrongen. Gymnasienämndens ram
förstärks med totalt 1,7 mnkr vilket läggs i planeringsreserven för vidare
förmedling till berörd enhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Revidering driftbudgetramar 2015", daterad 24
mars 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och Magnus Johansson (M) deltar
inte i beslutet.
Helena Skogh (MP) deltar inte i beslutet.

§ 43 Gymnasieskolans utbildningsorganisation inriktning
till åk 2 Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Ärendenummer: Gy 362/2014
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
På Naturvetenskapsprogrammet finns det två nationella inriktningar;
Naturvetenskap och Naturvetenskap och Samhälle (NASA). Inriktning
väljs inför åk. 2 och inriktningen Naturvetenskap och Samhälle väljs endast
av ett fåtal elever. I dagsläget är det 11 elever på Rudbecksgymnasiet och
8 elever på Karolinska gymnasiet som läser denna inriktning. (Innan hösten
2014 fanns inriktningen på flera skolor.) Utifrån detta bör den erbjudas
endast på en skola, då utbildningen annars blir väldigt dyr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad "Gymnasieskolans
utbildningsorganisation inriktning till åk 2 Naturvetenskapsprogrammet
(NA) - Förändringar Risbergska gymnasiet och Rudbecksgymnasiet"
daterad den 7 april 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Inriktningen Naturvetenskap och Samhälle erbjuds på
Rudbecksgymnasiet fr.o.m. höstterminen 2015.
Yrkande
Ordföranden yrkar att förvaltningens beslutsförslag kompletteras med "för
dessa elever i årskurs 2”.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Inriktningen Naturvetenskap och Samhälle erbjuds på
Rudbecksgymnasiet fr.o.m. höstterminen 2015 för dessa elever i årskurs 2.

§ 44 Pul och riskanalys för användning av molntjänster
Ärendenummer: Gy 131/2015
Handläggare: Tommy Karlsson
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen avser att använda tjänsten ”Office 365” för
pedagogiskt arbetsmaterial. Eftersom tjänsten är en molntjänst och
personuppgifter hanteras behöver en bedömning med avseende på
personuppgiftslagen göras innan den tas i bruk.
6

Riskanalysen utvisar inga risker som motiverar att verksamheten skulle
avstå från att använda molntjänsten. Gymnasienämnden gör bedömningen
att behandlingen av personuppgifter i tjänsten ”Office 365” uppfyller de
krav som följer av PUL och beslutar därför att tjänsten kan användas.
Gymnasienämnden är personuppgiftsansvarig och beslutar om en sådan
användning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 9 april 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Molntjänsten ”Office 365” tas i bruk för arbete med pedagogiskt
arbetsmaterial.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 45 Riktlinjer våldsbejakande grupperingar
Ärendenummer: Gy 137/2015
Handläggare: Lars Bäckman
Ärendebeskrivning
Information om fortsatt arbete med riktlinjer för bemötande av
våldsbejakande grupperingar och inslag.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Förvaltningschefen informerar om att ta fram riktlinjer kräver samverkan
med andra förvaltningar och ett mer omfattande arbete. Frågan kommer att
behandlas tillsammans med andra berörda förvaltningar. Vilket även måste
omfattas av översynen. Det pågår ett övergripande arbete i kommunen där
man tittar på kommunens totala arbete med extremistfrågan.
Förvaltningsledningen har informerat och säkerställt att gymnasieskolorna
har aktuell information t.ex. avseende symboler för olika extrema grupper.
Förvaltningen har även säkerställt att skolorna har likvärdig tillämpning av
grundläggande ordningsregler t.ex. vad gäller polisanmälan och att man har
direktkontakter med polismyndigheten om behov föreligger.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 46 Utökad samverkan och samlad organisation kring
ungdomar som inte går i gymnasieskolan, i åldersgruppen
16-20 år
Ärendenummer: Gy 96/2014
Handläggare: Lennart Balkstedt
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har enligt Skollagen 29 kap. 9 § ett aktivitetsansvar för
ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.
På uppdrag av BUS-rådet (samverkansforum för område Barn och
utbildning och Social välfärd) samt Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen gjordes 2014 en utredning av den verksamhet
som då gick under benämningen ”informationsansvar” (Vux 310/2013).
Siktet var inställt på det kommande utökade kommunala ansvaret som
samtidigt utreddes av staten.
Den kommunala utredningen föreslår bland annat en starkare och tydligare
organisatorisk plattform samt bärkraftiga samarbetsöverenskommelser
mellan inblandade kommunala parter för att kunna möta målgruppens
behov av flexibla och individuella lösningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse och slutrapport ”Utökad samverkan och
samlad organisering kring ungdomar som inte går i gymnasieskolan, i
åldersgruppen 16-20 år” och processkartläggning.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 47 Revisionsrapport - Granskning av verksamheten för
mottagande av ensamkommande barn
Ärendenummer: Gy 96/2015
Handläggare: Lars Bäckman
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
verksamheten för mottagande av ensamkommande barn. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2014.
Granskningen visar att kommunstyrelsen och ansvariga programnämnder
och nämnder i allt väsentligt uppfyller kraven på ett ändamålsenligt
mottagande av ensamkommande barn.
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Det finns dock några områden där förbättringar bör ske.
Senast den 31 maj 2015 önskar Stadsrevisionen få svar från
kommunstyrelsen och nämnderna vilka åtgärder de har får avsikt att vidta.
Ärendet tas upp som beslutsärende vid Gymnasienämndens sammanträde i
maj.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens revisionsrapport "Granskning av verksamheten för
mottagande av ensamkommande barn" daterad 10 mars 2015.
Förvaltningens förslag till yttrande utsändes till gymnasienämndens
sammanträde i maj.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 48 Ekonomisk uppföljning januari - mars 2015
Ärendenummer: Gy 136/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Det ekonomiska resultatet för Gymnasienämnden stäms av månadsvis. I år
beslutade Gymnasienämnden om fördelning av budgetramar i februari och
enheterna har därefter jobbat med sina internbudgetar. Den första
avstämningen görs därför efter mars månad.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Ekonomisk uppföljning januari - mars 2015"
daterad 10 april 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning januari - mars 2015 godkänns och läggs till
handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 49 Lokalrapport, nuläge
Ärendenummer: Gy 95/2014
Handläggare: Lars Bäckman, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Renoveringsarbetet på Karolinska gymnasiet pågår enligt planerna.
Ombyggnationerna av Karibien blir fördröjda och det påverkar
skolrestaurang och idrottshall. Förvaltningen ser över andra alternativ för
idrottsundervisningen under hösten 2015. Spri-eleverna är kvar på
biblioteket under hösten 2015.
Eventuellt kan det bli någon förskjutning på höstterminens start.
Förvaltningen arbetar på att lösa problemet, så att skolstart äger rum rätt tid
i augusti 2015.
Musik och media blir kvar i de specialanpassade lokalerna på Risbergska
gymnasiet under hösten 2015. Dans och teater är i Markurells lokaler.
Stor ombyggnad ska genomföras i lokalerna för Naturvetenskapliga
programmet och Omvårdnadsprogrammet samt skolrestaurangen på
Rudbecksgymnasiet under sommaren 2015.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 50 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 139/2015
Handläggare: Eva Sundmalm
Ärendebeskrivning
I gymnasienämndens uppdrag ingår bland annat att förebygga och
förhindra kränkande behandling av elever.
Enlig 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 januari till mars har det inkommit sju anmälningar om kränkande
behandlingar från kommunens gymnasieskolor.
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Det rör sig om både kränkande behandlingar mellan elever men också
mellan personal och elever. Åtgärder för att förhindra fler kränkningar har
vidtagits i samtliga ärenden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning av kränkande behandlingar.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 51 Rapport avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 138/2015
Handläggare: Eva Sundmalm
Ärendebeskrivning
I gymnasienämndens uppdrag ingår bland annat att kunna tillförsäkra alla
elever trygghet och studiero. Enligt Skollagen 5 kap, 17-21§§ kan elever
stängas av från utbildningen under kortare eller längre tid.
Skolan är en arbetsplats som ska vara fri från droger, kränkande
behandlingar samt hot och våld.
Rektor kan besluta om omedelbar avstängning till dess att huvudmannen
prövat ärendet. Gymnasienämnden har beslutat att inrätta ett utskott för
avstängningsärenden som på delegation genomför huvudmannens uppdrag.
Förvaltningen har gjort en sammanställning av alla avstängningsärenden
från 2013. Här anges bland annat orsak till avstängningen och hur lång tid
avstängningen avser. Antalet ärenden har ökat från 8 st 2013 till 11 st 2014
och hittills i år har 12 avstängningar gjorts.
Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning avstängningsärenden 2013 - 7 april 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

11

§ 52 Aktuell information
Handläggare: Per-Åke Sörman, Lars Bäckman
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Den parlamentariska gruppen ska under vecka 17 lämna besked angående
skollokaler.
b)
Den 17 april 2015 ska ordföranden och några tjänstemän från förvaltningen
delta i SKL:s utbildning för systematiskt kvalitetsarbete.
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningschefen informerar om den process som pågår i SAK inför
sammanslagningen av Gymnasieförvaltningen och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Den 15 april 2015 genomförs en risk- och
konsekvensanalys. Inbjudna är fackliga organisationer och
huvudskyddsombud.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 53 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 130/2015
Ärendebeskrivning
1. Skolverket, beslut statsbidrag för att främja lärlingsutbildning under
2015. Gy 256/2014.
2. Skolverket, beslut statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015. Gy 18/2015.
3. Skolverket, beslut statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan
2015. Gy 119/2015.
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4. Skolverket, beslut statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i
yrkesämnen våren 2015, ansökningsomgång 1. Gy 67/2015.
5. Skolverket, beslut statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för
lärare i yrkesämnen år 2015/2016. Gy 67/2015.
6. Miljökontoret, kontrollrapport skolrestaurangen Tullängsgymnasiet. Gy
100/2015.
7. Kommunfullmäktige, protokoll 25 februari 2015, § 40 Revidering av
nämndreglementen inom programområde barn och utbildning. Gy 1/2015.
8. Kommunfullmäktige, protokoll 25 februari 2015, § 57 Vissa val. Gy
91/2015.
9. Programområde Barn och utbildning, årsberättelse 2014. Gy 368/2014.
10. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 4 mars 2015, § 16
Programplan med budget 2015 för programområde Barn och utbildning.
Gy 360/2014.
11. Skolinspektionen, verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av
undervisningen i matematik kurs 3c vid Risbergska gymnasiet i Örebro
kommun. Gy 101/2015.
12. Tullängsgymnasiet, forum för samråd, protokoll 6 mars 2015.
13. Kvinnerstagymnasiet, forum för samråd, protokoll 28 januari 2015.
14. Krister A Hildingsson och Ann-Sofie Lennqvist Lindén, skrivelse
angående Temaprogrammet, Risbergska gymnasiet. Gy 93/2015.
15. Naturprogrammets personal, Risbergska gymnasiet, skrivelse angående
Risbergska gymnasiets framtid. Gy 111/2015.
16. Personalen RGD-RGH, Risbergska gymnasiet, skrivelse angående
Risbergska gymnasiets framtid. Gy 112/2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 54 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 129/2015
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen och förvaltningskontoret anmäler beslut som under
tiden 11 mars 2015 - 14 april 2015 fattats med stöd av delegation från
gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef
Löpnummer 15/04
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer T1-2015, S1-8/2015, S25-29/2014
Tullängsgymnasiet
Löpnummer AKA 2/15, V6-2014, V1-2015
Virginska gymnasiet
4.7.5
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer 531/12
Risbergska gymnasiet
Löpnummer ES 2/15
Karolinska gymnasiet
4.7.6
Beslut om förlängd undervisning för elever inom Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade som behöver det.
Löpnummer 05/15, 199/12, 43/14, 189/12, 42/14, 39/14
Risbergska gymnasiet
4.7.7
Beslut om förlängd undervisning att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas över längre tid än tre år.
Löpnummer 424/12, 111/14, 292/12, 494/11, 280/12
Risbergska gymnasiet
4.7.11
Skyndsam utredning av omständigheter kring av elev uppgivna
kränkningar och i förekommande fall vidtagande av de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Gy 114/2015, Gy 152/2015
Virginska gymnasiet
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Gy 94/2015
Tullängsgymnasiet
5.2.1
Yttrande och/eller beslut över ansökningar till utbildning utanför
kommunen.
Dag för beslut 150101-150414
Gymnasieantagningen
5.2.2
Beslut om mottagande av sökande som inte är hemmahörande i kommunen
eller samverkansområdet.
Dag för beslut 150101-150414
Gymnasieantagningen
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 55 Ledamotsinitiativ - Mörkertal för hot- och
våldsincidenter på kommunala gymnasieskolor i Örebro
kommun
Ärendenummer: Gy 151/2015
Handläggare: Stefan Stark
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Mörkertal för hot- och våldsincidenter
på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun".
Beslutsunderlag
Förslag från Moderaterna den 15 april 2015.
Förslag till beslut
Moderaternas förslag till gymnasienämnden
- att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur den nuvarande
situationen ser ut på de kommunala gymnasieskolorna när det gäller
riktlinjer och handlingsplaner för hot och våld, samt hur dessa används
praktiskt.
- att förvaltningen startar en samarbetsgrupp där alla kommunens
gymnasieskolor ingår så att hot och våld kan hanteras på ett enhetligt sätt
och att ett brett systematiskt arbete mot hot och våld kan starta.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till presidiet och tas upp för beslut vid
gymnasienämndens sammanträde den 20 maj 2015.
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§ 56 Övrig fråga - Korttidsvikarier till kommunala
gymnasieskolor i Örebro kommun
Ärendenummer: Gy 143/2015
Handläggare: Samuel Nordangård
Ärendebeskrivning
Samuel Nordangård (V) tar upp övrig fråga om kommunens
bemanningspool för lärarvikarier. Att bemanningspoolen kan vara
tillgänglig för kommunala gymnasieskolor att använda sig av
korttidsvikarier, när ordinarie lärare inte kan närvara i skolundervisningen.
Nämndens behandling
Förvaltningschefen svararar att förvaltningen till viss del redan använder
vikariepoolen. När det gäller yrkeslärardelen ser det annorlunda ut, där har
respektive rektor sina branschkontakter som kan stötta vid behov. Då en
lärare är borta kort tid sätts inte alltid vikarie in. Frågan kommer dock att
arbetas med under året bl.a. utifrån uppdrag i verksamhetsplan och budget
2015.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses besvarad.

§ 57 Övrig fråga - Insamling av petflaskor och metallburkar
på kommunala gymnasieskolor
Ärendenummer: Gy 162/2015
Handläggare: Samuel Nordangård
Ärendebeskrivning
Samuel Nordangård (V) tar upp fråga att de kommunala
gymnasieskolornas cafeterior har minst två återvinningskorgar där
cafébesökarna kan slänga sina petflaskor och pantburkar.
Nämndens behandling
Anders Duvkär svarar att kostchefen har meddelat att skolrestaurangerna
nyligen har startat ett caféråd med representanter från samtliga
gymnasieskolor. En översyn ska göras så att återvinningen blir lika på alla
gymnasieskolor.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses besvarad.
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