Gy 406/2015

Protokoll

Gymnasienämnden
2016-02-10
Datum:
Klockan: 08:30 - 16:10
Plats:
Förvaltningskontoret, lokal Dojan, Ringgatan 32, våning 3
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Sheneh Armaghan (S)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Rasoul Bayazi (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Sonja Kurt (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Helena Skogh (MP)
Robin Nilsen (L)
Tjänstgörande ersättare
Thony Mossberg (S)
Sara Göransson (M)
Närvarande ersättare
Hannes Önander (C)
Carina Oskarsson (S)
Johan Gynnhammar (S)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Anders Duvkär
Ingela Bergman Persson
Mats Kempinsky
Annika Kronwall
Håkan Ågren
Jonas Bergman Wallin
Anna Karin Anfelt

Ordförande t.o.m. § 19
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
fr.o.m. § 5

fr.o.m. § 5

Tjänstgör för Inger Murstam (S) t.o.m. § 4
Tjänstgör för Malin Pålsson (M) t.o.m. § 4

fr.o.m. § 5

Förvaltningschef/programdirektör fr.o.m. § 5
Gymnasiechef
Rektor t.o.m. § 4
Rektor t.o.m. § 4
Rektor t.o.m. § 4
Rektor t.o.m. § 4
Rektor t.o.m. § 4
Rektor t.o.m. § 4
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Peter Thermaenius
Monica Möller
Lars Hallqvist
Christina Thunberg
Birgitta Palmér
Elisabeth Lindéus
Marie Hillius
Anders Hagsten
Markus Eklund
Arne Salomonsson
Marika Björck Jacobsson

Rektor t.o.m. § 4
Rektor t.o.m. § 4
Rektor t.o.m. § 4
Kvalitetsutvecklingschef t.o.m. § 4
Ekonom §§ 9-11
Planerare § 8
Planerare §§ 5-6
Karolinska gymnasiet § 5
Planerare §§ 9-12
Utdataanalytiker § 15
Enhetschef §§ 1-4, 10-23

Paragraf 1-23

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 17 februari 2016

Per-Åke Sörman (C), ordförande t.o.m. § 19

Linda Smedberg (S), ordförande fr.o.m. § 20

Magnus Johansson (M), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 februari
2016.
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§ 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 406/2015
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Magnus Johansson (M) utses som ordinarie och Thony Mossberg (S)
utses som ersättare att justera protokollet den 17 februari 2016.

§ 2 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden hälsar Sonja Kurt som är ny ledamot för Kristdemokraterna
välkommen till Gymnasienämnden.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns.

§ 3 Övriga frågor
Nämndens behandling
Stefan Stark (M) anmäler ärende "Mörkertal för hot- och våldsincidenter
på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun".
Pär Ljungvall (V) tar upp övrig fråga angående hantering av de ärenden
som tas upp vid gymnasieskolornas forum för samråd.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 4 Presentation av rektorernas systematiska
kvalitetsarbete
Ärendenummer: Gy 430/2015
Handläggare: Ingela Bergman Persson, Mats Kempinsky, Annika
Kronwall, Håkan Ågren, Jonas Bergman Wallin, Ann Karin Anfeldt, Peter
Thermaenius, Monica Möller, Lars Hallqvist
Ärendebeskrivning
Gymnasieskolorna har både ett statligt och ett kommunalt uppdrag som
regleras i skollag, läroplan, gymnasieförordningen och andra statliga
styrdokument samt i Örebro kommuns styrdokument. Gymnasieskolornas
huvuduppdrag är att alla elever ska ges förutsättningar att nå målen för
utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller vidare
studier. Alla ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt både kunskapsmässigt och socialt.
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Gymnasieskolorna ska också bidra till utveckling av kommunens
strategiska utvecklingsområden som framgår av gymnasienämndens
verksamhetsplan med budget 2015. Varje rektor redovisar i programmets
kvalitetsplan sina kunskapsresultat för programmet samt åtaganden och
utvecklingsaktiviteter utifrån planen.
Programnämndens indikatorer som är styrande för gymnasienämndens
verksamhet har i programmens kvalitetsplaner sorterats utifrån läroplanens
områden.
- Undervisning och lärande
- Normer och värden
- Elevernas inflytande, delaktighet och ansvar
Resultat, analys och åtgärder till förbättring redovisas i denna kvalitetsplan
utifrån indikatorernas resultat i skolenkäten 2015 tillsammans med
kunskapsresultaten.
Beslutsunderlag
Gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporterna läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 5 Ansökan om bidrag till SweMUN
Ärendenummer: Gy 26/2016
Handläggare: Anders Hagsten m.fl.
Ärendebeskrivning
SweMUN är Svenska FN-förbundets årliga nationella FN-rollspel för
gymnasieelever. Konferensen SweMUN. Det är det största FN-rollspelet i
Sverige och engagerar ca 150 deltagande gymnasieungdomar varje år.
Karolinska gymnasiet har detta år fått förmånen att, tillsammans med
Svenska FN-förbundet, arrangera årets SweMUN den 12-14 april. Av de
cirka 150 deltagarna kommer Karolinska gymnasiet bidra med 40 egna
elever från Samhällsvetenskapliga programmet i delegationer. I samband
med rollspelet kommer också elever från Estetiska programmet delta under
invigningen och under festmiddagen med underhållning. Alla elever på
skolan kommer dessutom under rollspelets gång ha möjlighet att ta del av
förhandlingarna.
Deltagarna betalar en avgift på 690 kronor (plus kostnad för boende, resor
med mera). Arrangerade skolas elever deltar gratis. Skolan har dock en
kostnad för mat i samband med avslutningsfesten och andra tillfällen. Detta
täcks inte in i skolans ordinarie driftsbudget.
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Ansökan avser kostnad för 50 personer (elever och personal från
Karolinska gymnasiet) à 200 kr = 10 000 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan från SweMUN.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Karolinska gymnasiet beviljas 10 000 kronor till SweMUN som är
Svenska FN-förbundets årliga nationella FN-rollspel för gymnasieelever.
Kostnaderna tas från nämndens utvecklingsreserv.
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp att förvaltningens beslutsförslag inte
harmoniserar med ansökan om kostnad för elever och personal.
Yrkande
Ordföranden yrkar att förvaltningens beslutsförslag kompletteras med
handledare och beslutsförslaget ändras till "Karolinska gymnasiet beviljas
10 000 kronor till SweMUN som är Svenska FN-förbundets årliga
nationella FN-rollspel för gymnasieelever och handledare. Kostnaderna tas
från nämndens utvecklingsreserv".
Stefan Stark yrkar bifall till ordförandens ändringsyrkande.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Karolinska gymnasiet beviljas 10 000 kronor till SweMUN som är
Svenska FN-förbundets årliga nationella FN-rollspel för gymnasieelever
och handledare. Kostnaderna tas från nämndens utvecklingsreserv.

§ 6 Detaljplan för Nikolai 3:329, 3:238 m.fl. Behrn Arena
Ärendenummer: Gy 445/2015
Handläggare: Marie Hillius
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en större läktare
till fotbollsarenan som även kan innehålla kontorslokaler m.m. Den
gällande detaljplan med bostäder längs Restalundsvägen behålls.
Gemensamma tillfarter, parkering etc. har planerats om och justerats på
plankartan.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens samråd "Detaljplan för Nikolai 3:329, 3:238 m.fl.
Behrn Arena Örebro kommun”. Förvaltningens förslag till yttrande daterad
29 januari 2016.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till gymnasienämnden
1. Nämnden har inga andra synpunkter på ”Detaljplan Nikolai 3:329, 3:238
m.fl., Behrn Arena Örebro kommun” än att säkerställa att idrottshuset och
Behrn Arena blir kvar för nyttjande av Rudbecksgymnasiet då de har sina
idrottslektioner där och att elevernas transport till idrottshuset inte
påverkas.
2. Yttrande avges till Byggnadsnämnden i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 7 Gymnasieskolans utbildningsorganisation
gymnasiesärskolan, läsåret 2016/2017, årskurs 1
Ärendenummer: Gy 8/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Gymnasiesärskolans utbildningsorganisation i årskurs 1 ska fastställas för
läsåret 2016/2017.
Kommunen är skyldig att erbjuda de ungdomar som har rätt att gå i
gymnasiesärskola ett allsidigt utbud av program. Enligt förordning kan 9
nationella program samt individuellt program erbjudas.
Gymnasiesärskolans program följer egna kursplaner och samtliga program
är 4-åriga. Kommunen ska också anpassa antalet platser på program och
inriktningar med hänsyn till elevernas önskemål.
Gymnasiesärskolan i Örebro erbjuder följande fyra nationella program:
Fordonsvård och godshantering, Hotell, restaurang och bageri, Samhälle,
natur och språk samt Skog, mark och djur. Dessutom erbjuds individuellt
program på Tullängsgymnasiet och Kvinnerstagymnasiet.
I särskilt avtal med staten driver Örebro kommun gymnasiesärskola för
döva och hörselskadade (Rg-sär D/H). Skolan tar emot elever från hela
landet. RgSär D/H erbjuder ett nationellt program, Hantverk och
produktion och planerar att till hösten även starta Samhälle, natur och
språk. Dessutom erbjuds individuellt program. Verksamheten är förlagd till
Tullängsgymnasiet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse ”Gymnasieskolans utbildningsorganisation
gymnasiesärskolan, läsåret 2016/2017, årskurs 1”.

6

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Fri intagning i gymnasiesärskolan, läsåret 2016/2017, åk 1, i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 8 Remiss - Synpunkter på förslag till ny klimatstrategi
för Örebro kommun
Ärendenummer: Gy 424/2015
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
I jämförelse med nuvarande klimatplan innebär förslaget till ny strategi en
förhöjd ambitionsnivå för kommunkoncernen till 2020, nya klimatmål för
2030 och en förändrad styrning, från åtgärds- till delmålsnivå. Det senare
innebär att nämnder och kommunala bolag får ett mer utpekat ansvar för de
olika delmålen.
En effekt av ökad inriktning på målstyrning är att strategin blivit mindre
detaljerad. För att nå fram till rimliga delmål har ändå en diskussion förts
med berörda parter på åtgärdsnivå. Resultatet finns dokumenterat i en
fristående underlagsrapport.
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, som ansvarar för
klimatstrategin, önskar nu synpunkter på förslaget. Remissperioden pågår
18 november 2015 till 29 februari 2016.
Beslutsunderlag
Klimatstrategi för Örebro kommun (remissversion) daterad 2015-11-17,
Underlagsrapport till Klimatstrategi för Örebro kommun, daterad 2015-1117 samt missivskrivelse daterad 2015-11-18 och förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Nämnden överlämnar synpunkter på ”Klimatstrategi för Örebro
kommun”, till Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande.
Robin Nilsen (L) yrkar att till protokollet får bifoga ett särskilt yttrande.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
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Proposition
Ordföranden ställer yrkandet om särskilda yttranden från vardera Stefan
Stark (M) och Robin Nilsen (L) under proposition och finner
att Gymnasienämnden beslutar bifalla detta.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Nämnden överlämnar synpunkter på ”Klimatstrategi för Örebro
kommun”, till Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och Magnus Johansson (M) deltar
inte i beslutet.
Robin Nilsen (L) deltar inte i beslutet.
Särskilda yttranden
Särskilda yttranden från Moderaterna och Liberalerna, bifogas.

§ 9 Förslag på förändrade beslutsnivåer (förändrad
delegationsordning) avseende program, inriktningar och
antagning
Ärendenummer: Gy 427/2015
Handläggare: Markus Eklund, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Nämndens delegationsordning uppdateras regelbundet utifrån förändrade
förutsättningar. Gymnasieförvaltningen har arbetat fram ett förslag som
innebär nya beslutsnivåer inom ett antal områden av mer verkställande
karaktär och som dessutom kan behöva fattas med relativt kort varsel.
Förändringarna rör beslut som tidigare fattats på nämnd- eller utskottsnivå
och där förslaget nu anger nya beslutsnivåer i form av gymnasiechef,
förvaltningschef och rektor.
Förändringarna innefattar även förändringar i delegationsordningen när det
gäller huvudmannens utredning av upplevda kränkningar samt beslut om
yttrande till tillsynsmyndighet.
Vad gäller frågan om antagningskrav till vissa av det Estetiska
programmets inriktningar, är förslaget att det utreds och ingår i den redan
påbörjade utredningen om program/inriktningar.
Samtliga föreslagna förändringar är behandlade inom ramen för
Gymnasienämndens parlamentarisk grupp den 13 januari.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Förslag på förändrade beslutsnivåer (förändrad
delegationsordning) avseende program, inriktningar och antagning".
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till gymnasienämnden
1. Förvaltningens förslag till förändrad delegationsordning godkänns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenser av antagningsprov
till vissa av inriktningarna på det Estetiska programmet.
3. Antagningsutskottet kommer från och med nämndens beslut om denna
ordning att upphöra.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.

§ 10 Förslag på förändrade beslutsnivåer (förändrad
delegationsordning) avseende yttrande till
tillsynsmyndighet och utredning av kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 23/2016
Handläggare: Markus Eklund, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Nämndens delegationsordning uppdateras regelbundet utifrån förändrade
förutsättningar. Efter behandling i gymnasienämndens parlamentariska
grupp den 13 januari föreslås förändringar i delegationsordningen.
Förändringarna innefattar förändringar i delegationsordningen när det
gäller huvudmannens utredning av upplevda kränkningar samt beslut om
yttrande till tillsynsmyndighet.
Den första förändringen handlar om huvudmannens korrespondens (beslut
om yttrande) med de myndigheter som utövar tillsyn över
gymnasienämndens verksamhet. Den vanligast förekommande
tillsynsmyndigheten är Skolinspektionen. Tjänstemän på förvaltningen
driver detta arbete idag tillsammans med berörd rektor och gymnasiechef.
Gymnasiechef arbetar relativt nära handläggare i detta och har
förutsättningar att sätta sig in i respektive ärende och därefter skriva under
med sitt namn som representant för huvudmannen. Vid ärenden av
allvarligare karaktär bör dock, i första hand, ordförande i nämnden
informeras.
Den andra förändringen handlar om huvudmannens utredning av upplevda
kränkningar, där huvudmannen genom förändringen av skollagen fått ett
förtydligat ansvar av att leda utredningen kring förekommande fall av
upplevda kränkningar. Därav föreslås beslutet flyttas från enhetsnivå
(rektor) till förvaltningsnivå (gymnasiechef).
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Förslag på förändrade beslutsnivåer (förändrad
delegationsordning) avseende yttrande till tillsynsmyndighet och utredning
av kränkande behandling".
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 11 Årsberättelse och bokslut 2015
Ärendenummer: Gy 442/2015
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Årets resultat är gott. Ett mindre underskott på ca 500 tkr föreligger som
beror på en dom i förvaltningsrätten som ålägger nämnden att återbetala en
felaktig interkommunal ersättning från 2014. Verksamheten visar på i
huvudsak goda resultat och har många styrkor som behöver fortsätta
underhållas men också utvecklas. Betygsresultaten är goda, fler som
kommer utan behörighet från grundskolan fullföljer sin
gymnasieutbildning, lokaler utnyttjas mer och mer effektivt, samverkan
såväl internt som externt utvecklas och förbättras. Framsteg har gjorts vad
gäller elevernas inflytande och möjligheter till att påverka, inte minst vad
gäller arbetet med programflyttarna från Risbergska.
Nämndens måluppfyllelse visar att av de 18 styrande indikatorer från
programnämnd Barn och utbildning så uppnås målvärdena i 61 %. Av
återstående indikatorer utvecklas 33 % väl men når inte målvärdet fullt ut.
Övriga 6 % har inte uppnåtts.
Korttidssjukfrånvaron är i princip oförändrad sedan föregående år. Årets
tillsyn av den interna kontrollen inom personalområdet granskade den
faktiska korttidssjukfrånvaron jämfört med den sjukfrånvaro som
rapporterats i lönesystemets självservice. Resultatet visar ingen avvikelse
mellan faktisk sjukfrånvaro och inrapporterade uppgifter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasienämndens årsberättelse 2015".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 12 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016
Ärendenummer: Gy 22/2016
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen kommer till Örebro kommun under perioden februari till
september 2016 för att genomföra regelbunden tillsyn.
Vid den regelbundna tillsynen som Skolinspektionen genomför vart fjärde
år bedömer Skolinspektionen i vilken mån huvudmannen uppfyller
nationella mål och krav.
Alla huvudmän granskas när det gäller på vilket sätt de tar ansvar för
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning.
Utifrån alla de iakttagelser och den granskning som genomförs fattar
Skolinspektionen sedan beslut där eventuella brister beskrivs och krav på
åtgärder finns med. Alla huvudmän får tillsynsbeslut som gäller de
skolformer huvudmannen ansvarar för. Dessutom får varje skolenhet och
verksamhet som inspektörerna har besökt ett eget beslut. I år kommer ca
20 % av kommunens grund- och gymnasieskolor få egna besök och egna
beslut.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen tas till handlingarna.
Nämndens behandling
Markus Eklund informerar om att Skolinspektionen under hösten 2016 ska
göra tillsyn på Kvinnerstagymnasiet, Riksgymnasiet (Risbergska skolan,
Tullängsskolan och Virginska skolan) och Gymnasiesärskolan
(Kvinnerstaskolan, Tullängsskolan och Virginska skolan).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.

§ 13 Övergripande internationaliseringsstrategi för de
kommunala gymnasieskolorna
Ärendenummer: Gy 356/2015
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Enligt tidigare uppdrag från Gymnasienämnden har nu förvaltningen tagit
fram en övergripande internationaliseringsstrategi för de kommunala
skolorna. Denna bereds nu i februarinämnden och föreslås beslutas i
marsnämnden.
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På kommunens sex gymnasieskolor, Karolinska- Kvinnersta, Risbergska-,
Rudbecks-, Tullängs- och Virginska gymnasiet, finns en lång tradition av
internationellt samarbete av olika slag, samt med erfarenhet av att arbeta
med internationalisering i undervisningen. Att arbeta med
internationalisering är i enlighet med målen i våra statliga styrdokument,
samt det är även i enlighet med kommunens internationella policy. Det är
också viktigt utifrån arbetet med EU:s nyckelkompetenser för livslångt
lärande. Det ger också stora möjligheter till kompetensutveckling för
medarbetarna.
Beslutsunderlag
Internationaliseringsplan och övergripande strategi för skolans
internationella arbete för de kommunala gymnasieskolorna i Örebro - UFA
2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 14 Ledamotsinitiativ - Utbilda gymnasieungdomar i
ansvarsfullt beteende mot andra i krogmiljö
Ärendenummer: Gy 28/2016
Handläggare: Stefan Stark
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Utbilda gymnasieungdomar i
ansvarsfullt beteende mot andra i krogmiljö".
Moderaterna föreslår nämnden besluta
- att ge förvaltningen i uppdrag att hitta ett lämpligt format för denna typ
av möten för elever inom ramen för den ordinarie undervisningen på
Örebros gymnasieskolor. Mötena ska ha det uttalade syftet att informerar
om rättigheter och skyldigheter vid krogbesök och vilken sorts beteende
som är godtagbar i sådana sammanhang, med fokus på framför allt sexuella
närmanden.
Beslutsunderlag
Förslag från Moderaterna den 29 januari 2016.
Nämndens behandling
Ordföranden föreslår att Gymnasienämnden gör om ärendet till ett
beslutsärende och tar beslut vid dagens sammanträde. Nämnden har inte
någon erinran mot förslaget.
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Yrkande
Robin Nilsen (L) yrkar avslag på ledamotsinitiativet.
Ordföranden, Linda Smedberg (S) och Johan Gynnhammar (S) yrkar
avslag på ledamotsinitiativet.
Stefan Stark (M) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut Stefan Stark (M)
bifall till ledamotsinitiativet och ordförandens, Linda Smedberg (S), Johan
Gynnhammar (S) och Robin Nilsen (L) avslag till ledamotsinitiativet och
finner att Gymnasienämnden avslår ledamotsinitiativet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Moderaternas ledamotsinitiativ "Utbilda gymnasieungdomar i
ansvarsfullt beteende mot andra i krogmiljö" avslås.
Reservation
Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och Magnus Johansson (M)
reserverar sig till förmån för Stefan Starks yrkande.

§ 15 Officiella gymnasieresultat efter läsåret 2014/2015
Ärendenummer: Gy 446/2015
Handläggare: Arne Salomonsson
Ärendebeskrivning
Skolverkets officiella betygsstatistik visar på ungefär samma resultat som
förvaltningens egen, även om procentsatserna ligger på en högre nivå.
(Detta beror på att skolverkets statistik bygger på elever i åk 3 och 4 som
slutar efter respektive läsår, medan förvaltningens statistik bygger på alla
elever som är registrerade i åk 3 i juni resp. läsår och en hel del av dessa
fortsätter ett fjärde år. Andelen elever med examen från ett nationellt
program läsåret 2014/15 var 91 % efter, samma resultat som efter lå
2013/14. Eleverna på yrkesprogrammen lyckades något bättre jämfört med
året innan (86,8%), medan eleverna på högskoleförberedande program
lyckades något sämre (93,2%). Resultaten ligger något över rikssnittet och
i paritet med jämförbara städer. Andelen elever med yrkesexamen som läst
in grundläggande behörighet till högskolan har ökat från 28,7% till 34,4%.
Beslutsunderlag
Statistik genomströmning i gymnasieskolan och redovisning av antalet
utfärdade examensbevis vårterminen 2015 i Örebro kommuns kommunala
gymnasieskolor.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 16 Rapport - Trygghetsskapande åtgärder hösten 2015
Ärendenummer: Gy 29/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Alla gymnasieskolor har under hösten 2015 genomfört-, eller kommer att
under våren 2016 genomföra, trygghetsskapande åtgärder i enlighet med
Gymnasienämndens beslut. Tryggheten på våra kommunala
gymnasieskolor kommer också att följas upp i vårens Elevenkät, som alla
åk. 2 elever genomför.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Rapport - Trygghetsskapande åtgärder hösten
2015".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 17 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 9/2016
Handläggare: Anders Duvkär
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 perioden 29 september - 31 december har det inkommit fyra
anmälningar om kränkande behandlingar från kommunens gymnasieskolor.
Det rör sig om kränkande behandlingar mellan elever. Åtgärder för att
förhindra fler kränkningar har vidtagits i samtliga ärenden.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning av kränkande behandling.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 18 Risbergska och programflyttar
Ärendenummer: Gy 27/2016
Handläggare: Anders Duvkär, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Nulägesbeskrivning för flytt av Risbergska gymnasiets verksamheter
SA-HA
- Samverkan och beslut om lokalisering på Virginska gymnasiet har skett.
- Arbetsgrupp för ombyggnationen leds av planerare Ola Jonsson.
- Arbetet pågår och följer satt tidsplan.
- Flyttplaneringen följer satt tidsplan.
- Rektor ännu inte utsedd.
SA
- Arbetsgrupper för pedagogiskt samgående följer tidsplanen.
- Flyttplaneringen följer satt tidsplan.
- Rektor ännu inte utsedd.
RG
- Beslut fattat att RG estet kommer finnas kvar på Risbergska gymnasiet
fram till årsskiftet 2016/2017.
- Arbetsgrupper för pedagogiskt samgående följer tidsplanen.
- Flyttplaneringen följer satt tidsplan.
- Rektor ännu inte utsedd.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Information - arbetsgrupper ombyggnation
Rudbecksskolan inför hösten 2016 -VT-2017".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Anders Duvkär informerar om att arbetet med planering för flytten från
Risbergska pågår för fullt, liksom arbetet med att planera för
lokalanpassning på Rudbecksgymnasiet och på Virginska gymnasiet.
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Alla arbetsgrupper/flyttgrupper är igång och flyttgeneralerna arbetar med
alla frågor som måste lösas.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 19 Aktuell information
Handläggare: Per-Åke Sörman, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden påminner om att de politiker som har fått ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, behöver inkomma med intyg som styrker den
förlorade inkomst som de har fått ersättning för under året.
Intygen ska inlämnas till nämndadministratören senast den 29 februari
2016.
Förvaltningschefen
a)
Rekrytering pågår av chefer till den nya ledningsorganisationen.
Ansökningstiden har gått ut och planering pågår inför intervjuer.
b)
Arbete pågår med utredningsuppdragen från ÖSB.
Gymnasiechefen
a)
Anders Duvkär informerar om antalet elever på Spri för våren 2016. Till
hösten 2016 behövs ytterligare platser. En träff ska genomföras med alla
fristående aktörer för att inventera läget att kunna ta emot Sprielever.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 20 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 24/2016
Ärendebeskrivning
1. Miljökontoret, meddelande om anmälan av skolverksamhet, Karolinska
skolan, Husaren 2 i Örebro kommun. Gy 360/2015.
2. Miljökontoret, miljösanktionsavgift för Karolinska gymnasiet, Husaren
2 i Örebro kommun. Gy 440/2015.
3. Miljökontoret, kontrollrapport Virginska skolan livsmedelsbutik. Gy
441/2015. Miljökontoret, kontrollrapport, Virginska skolan storkök metod,
Fabriksgatan 46, Örebro. Gy 447/2015.
4. Miljökontoret, beslut om placering i riskklass och årlig kontrolltid för
Virginska skolan livsmedelsbutik, Tågmästaren 24, Fabriksgatan 46 i
Örebro kommun. Gy 455/2015.
5. Rudbecksgymnasiets forum för samråd, protokoll 10 december 2015.
6. Virginska gymnasiets forum för samråd, protokoll 16 november 2015.
7. Programnämnd Barn och utbildning, protokollsutdrag 2 december 2015,
§ 171, programplan med budget 2016 för programnämnd Barn och
utbildning. Gy 413/2015.
8. Programnämnd Barn och utbildning, protokollsutdrag 2 december 2015,
§ 172, Ersättningsnivåer 2016 enligt resursfördelningsmodell
gymnasieskola. Gy 412/2015.
9. Skolverket, särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och
nationellt godkända idrottsutbildningar. Gy 453/2015.
10. Skolverket, statsbidrag för avgifter till International Baccalaureate
Office. Gy 452/2015.
11. Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 19 januari 2016, § 1, riktade
utredningsuppdrag 2016 enligt ÖSB. Gy 20/2016.
12. Skolinspektionen, beslut för gymnasieskola. Gy 416/2015.
13. Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring anhöriginvandring/ flyktingmottagning” 11 december
2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 21 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 25/2016
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen och förvaltningskontoret anmäler beslut som under
tiden 9 december 2015 - 9 februari 2016 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef.
Löpnummer 15/45-51
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer HNÅ 10-12/15, AKA 6-7/15
Virginska gymnasiet
4.1
Beslut om dag för termins början och slut samt antal lovdagar.
Gy 419/2015
Förvaltningschef
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer ES 19/15, ES 1/16, SA 13-14/15
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 2014/141, 2014/182, 2015/157
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 15/16 RGH14, 15/16RL3-5, 15/16HA4
Virginska gymnasiet
4.7.4
Beslut om förlängd undervisning för elever inom riksgymnasiet för döva
och hörselskadade som behöver det.
Löpnummer 33/13, 36/14, 45/14, 22/15, 44/13, 41/14, 29/14, 46/14, 43/14
Risbergska gymnasiet
Löpnummer 15/16 RGH01-13
Virginska gymnasiet
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4.7.5
Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas över längre tid än tre år.
Löpnummer 106/14, 134/14, 111/14, 145/14, 109/15, 169/13, 110/15
Risbergska gymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 22 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".
Moderaterna föreslår Gymnasienämnden
- att förvaltningen redovisar 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 redovisar hur gymnasieskolorna samarbetar och
samverkar för att motverka hot- och våldssituationer.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till presidiet och tas upp för beslut vid
Gymnasienämndens sammanträde den 16 mars 2016.

§ 23 Övrig fråga
Handläggare: Pär Ljungvall
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp övrig fråga angående hantering av de ärenden
som tas upp vid gymnasieskolornas forum för samråd. Eleverna behöver få
ett sakligt svar på de frågor som tas upp vid mötena.
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen ska ta fram rutiner för de olika
forum som finns på gymnasieskolorna. Förvaltningen återkommer till
nämnden med information om rutiner.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan är besvarad.
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