Gy 167/2015

Protokoll

Gymnasienämnden
2015-06-10
Datum:
Klockan: 13:00 - 16:30
Plats:
Riksgymnasiet, Café 019
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Fredrik Bernhardtz (S)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Helena Skogh (MP)
Robin Nilsen (FP)
Tjänstgörande ersättare
Rasoul Bayazi (S)
Kerstin Cederström (FP)
Sheneh Armaghan (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

fr.o.m. § 63

Tjänstgör för Anna-Karin Lilja (S)
Tjänstgör för Magnus Johansson
(M) (M)
Tjänstgör för Lars-Ruben Fahlström
(KD) t.o.m. § 62

Närvarande ersättare
Sheneh Armaghan (S)
Thony Mossberg (S)
Hannes Önander (C)
Samuel Nordangård (V)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Förvaltningschef
Vendela
Lehn
Anders Duvkär
Maria Byrstrand
Eva Sundmalm
Elisabeth Lindéus

fr.o.m. § 63

Förvaltningschef
Gymnasiechef t.o.m. § 91
Gymnasiechef
Ekonom
Planerare §§ 89-91
Planerare §§ 89-91
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Lars Bäckman

Paragraf 80 - 101

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 23 juni 2015

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Pär Ljungvall (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 juni 2015.

§ 80 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 167/2015
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare och ersättare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Pär Ljungvall (V) utses som ordinarie och Robin Nilsen (FP) utses som
ersättare att justera protokollet den 23 juni 2015.

§ 81 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Förvaltningschef Charlotta Karlsson-Andersson presenterar sig för
nämnden, eftersom hon är förvaltningschef för Gymnasieförvaltningen
fr.o.m. 1 juni 2015.
Robin Nilsen (FP) anmäler ärende "Lärarlegitimation". Ärendet läggs in
som punkt 22 på ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.
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§ 82 Övriga frågor
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (FP) tar upp övrig fråga angående
avstängningsärenden. Ärendet läggs in som punkt 21 på ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 83 Revisionsrapport - Granskning av verksamheten för
mottagande av ensamkommande barn
Ärendenummer: Gy 96/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
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. 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.
Remisstiden har förlängts till juni.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens revisionsrapport "Granskning av verksamheten för
mottagande av ensamkommande barn" daterad 10 mars 2015.
Förvaltningens skrivelse "Svar på revisionsrapport Granskning av
verksamheten för mottagande av ensamkommande barn" daterad 11 maj
2015 och reviderad 20 maj och 3 juni 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Yttrande avges till Stadsrevisionen i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 84 Revisionsrapport - Intern kontroll vid
gymnasieskolans praktiska utbildning
Ärendenummer: Gy 166/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden har mottagit Stadsrevisionens granskning av Intern
kontroll vid gymnasieskolans praktiska utbildningar vid tre av
gymnasienämndens skolor. Syftet med granskningen har varit att
översiktligt bedöma om Gymnasienämnden har ändamålsenliga och tydliga
regler och riktlinjer för elevers praktiska utbildning och hur försäljning
sker av de varor och tjänster som eleverna utför vid den yrkestekniska
utbildningen.
I rapporten anges åtta punkter där Stadsrevisionen rekommenderar
gymnasienämnden att vidta åtgärder med anledning av det som
framkommit i granskningen. Svar redovisas i Gymnasienämndens
handling.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens revisionsrapport "Intern kontroll vid gymnasieskolans
praktiska utbildning" daterad 14 april 2015.
Förvaltningens förslag till yttrande "Svar på Stadsrevisionens granskning
av Intern kontroll vid gymnasieskolans praktiska utbildning" daterad 28
maj 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Yttrande avges till Stadsrevisionen i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 85 Revisionsgranskning av intern kontroll i styrelser och
nämnder
Ärendenummer: Gy 168/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden har mottagit Stadsrevisionens granskning av Intern
kontroll i styrelse och nämnder år 2014.
Granskningsåtgärderna är genomförda enligt den beslutade planen och
återrapporterade till nämnden. Med utgångspunkt från
granskningsåtgärderna har nämnden fattat beslut om åtgärder och
överlämnat rapporten till Kommunstyrelsen.
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Det finns tre punkter i rapporten där Stadsrevisionen kommenterar
resultatet och där svar anges i handlingen.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens rapport "Revisionsgranskning av intern kontroll i styrelser
och nämnder", daterad 14 april 2015.
Förvaltningens skrivelse "Svar på revisionsgranskning av intern kontroll i
styrelser och nämnder", daterad 28 maj 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Yttrande avges till Stadsrevisionen i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 86 Remiss Kulturplan 2016-2019
Ärendenummer: Gy 180/2015
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden i Örebro har fått möjlighet att lämna remissvar på
Regional kulturplan i Örebro län 2016-2019.
Den regionala kulturplanen fungerar som hela regionens ansökan om
statliga medel genom beskrivningen av de regionala aktörernas
målsättning. Kulturplanen beskriver också länets planerade
kulturutveckling genom samverkan mellan Örebro län, länets kommuner,
civilsamhälle och kulturskapare. Planen har tagits fram i dialog mellan
Region Örebro län, länets kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhälle och
det fria professionella kulturlivet.
Beslutsunderlag
Region Örebro län "Remiss - Regional kulturplan i Örebro län 2016-2019".
Förvaltningens skrivelse "Remissvar till regional kulturplan i Örebro län
2016-2019", daterad 28 maj 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Yttrande avges till Region Örebro län i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 87 Ledamotsinitiativ "Trygga elever lär sig mer"
Ärendenummer: Gy 208/2015
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Trygga elever lär sig mer".
Moderaternas förslag till gymnasienämnden
- att ge förvaltningen i uppdrag att göra så kallade komjobb-anställningar
för att öka vuxennärvaron på Virginska skolan,
- att efter 1 år utvärdera om satsningen gett mer trygghet och studiero.
Beslutsunderlag
Moderaternas ledamotsinitiativ "Trygga elever lär sig mer", daterad 20 maj
2015 samt förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
1. Ledamotsinitiativet bifalls och förvaltningen får i uppdrag att
tillsammans med skolledningarna på de kommunala gymnasieskolorna
arbeta vidare med att undersöka möjligheterna till att göra en anställning
inom ramen för s.k. Komjobb.
2. Majoriteten vill utveckla ovanstående trygghetssatsning och tillskjuter
25000 kr per skola direkt riktat till insats/insatser i arbetet mot ökad
trygghet på våra kommunala gymnasieskolor. Vad medlet ska användas till
beslutas av skolledning i samarbete med Elevkårsstyrelsen eller
motsvarande på respektive skola. Medlen ska användas under hösten 2015
och tas från planeringsreserven.
3. En återrapportering kring resultatet av Komjobb ska ske av
förvaltningen i decembernämnden.
4. En återrapportering kring den särskilt riktade trygghetssatsningen ska
ske av förvaltningen i januarinämnden.
Yrkande
Ordföranden yrkar att förvaltningens beslutsförslag punkt 4 ändras till
återrapportering till februarinämnden.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Ledamotsinitiativet bifalls och förvaltningen får i uppdrag att
tillsammans med skolledningarna på de kommunala gymnasieskolorna
arbeta vidare med att undersöka möjligheterna till att göra en anställning
inom ramen för s.k. Komjobb.
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2. Majoriteten vill utveckla ovanstående trygghetssatsning och tillskjuter
25000 kr per skola direkt riktat till insats/insatser i arbetet mot ökad
trygghet på våra kommunala gymnasieskolor. Vad medlet ska användas till
beslutas av skolledning i samarbete med Elevkårsstyrelsen eller
motsvarande på respektive skola. Medlen ska användas under hösten 2015
och tas från planeringsreserven.
3. En återrapportering kring resultatet av Komjobb ska ske av
förvaltningen i decembernämnden.
4. En återrapportering kring den särskilt riktade trygghetssatsningen ska
ske av förvaltningen i februarinämnden.

§ 88 Ansökan om bidrag till projektet ”Jämställdhet och
likvärdighet ger frihet”
Ärendenummer: Gy 224/2015
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Projektledare, kurator Peter Strand ansöker om bidrag till projektet
”Jämställdhet och likvärdighet ger frihet” som är ett utbildningsprojekt i
frågor om Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.
Projektet har i stort sett genomfört utbildning till medarbetare på sex
gymnasier samt till politiker i gymnasienämnd och förvaltningspersonal.
Projektet fortsätter under sommaren med integration och kultur i
samverkan med Tegelbruket. Förbereder bland annat ”Kärleken är friprojektet”. Projektet avslutas hösten 2015.
Beslutsunderlag
Ansökan från projektledare, kurator Peter Strand till projektet
”Jämställdhet och likvärdighet ger frihet”, daterad 28 maj 2015 samt
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Bidrag beviljas med 65 000 kronor till projektet ”Jämställdhet och
likvärdighet ger frihet”. Medlen tas från planeringsreserven.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 89 Modell för extra tilldelning av resurser där
programtilldelningen/elev bedöms, utifrån lokala
förutsättningar, vara för låg för att skapa en likvärdig
utbildning
Ärendenummer: Gy 222/2015
Handläggare: Lars Bäckman
Ärendebeskrivning
I gymnasienämndens verksamhetsplan med budget 2015 framgår att:
"Nämnden tilldelar skolenheterna resurser via en elevpeng per program
samt därutöver vissa tillägg. Programpengens storlek baseras på en given
andel av riksprislista, som uppdateras årligen av skolverket, där man vägt
samman ett genomsnitt av alla kommuners budgeterade programkostnader.
För att resurstilldelning ska upplevas rättvis har nämnden att reservera
medel för att kunna kompensera skolenheter/program där de lokala
förutsättningarna att driva verksamheten inom tilldelad ram är
ogynnsamma. Det kan handla om att ett program tvingas starta åk 1 med
väldigt få elever t.ex. motsvarande halvklass, men där kostnaderna för att
driva undervisning är desamma som vid full klass".
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Modell för extra tilldelning av resurser där
programtilldelningen/elev bedöms, utifrån lokala förutsättningar, vara för
låg för att skapa en likvärdig utbildning" daterad 28 maj 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Yrkande
Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag till augustisammanträdet
att ta fram förslag på hur medel kan fördelas.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag till augustisammanträdet att ta fram förslag
på hur medel kan fördelas.
2. Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 90 Krisledningsplan
Ärendenummer: Gy 221/2015
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Alla förvaltningar inom Örebro kommun ska planera sin krisberedskap,
både för mindre omfattande händelser i verksamheten och för större
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olyckor. Respektive förvaltningsledning avgör om det finns ytterligare
verksamheter inom förvaltningen som bör ha en krisledningsplan.
Förvaltningschefen har beslutat att varje gymnasieskola i kommunal regi,
inklusive Riksgymnasiets verksamhet, ska upprätta en krisledningsplan.
Krisledningsplanerna utformas med stöd av tre olika dokument: Central
krisledningsplan för Örebro kommun, Riktlinjer för lokala
krisledningsplaner i Örebro kommun samt Riktlinjer för
kriskommunikation Örebro kommun. Förvaltningen ska, vid en inträffad
händelse skydda liv och hälsa, bedriva undervisning, säkerställa
utbetalningar av försörjningsstöd samt bedriva övrig ordinarie verksamhet i
så hög grad som situationen ger möjlighet till, eller så snart som möjligt
återgå till detta.
Syftet med denna krisplan är att tydliggöra hur krisledningsarbetet ska
organiseras, hur händelser ska hanteras och ledas och vilka uppgifter
förvaltningen har vid en kris eller extraordinär händelse. Syftet med planen
är också att minska skadeverkningar och lidande av den inträffade
händelsen. Planen ska ligga till grund för förvaltningens planering vid en
kris där det krävs samordnad ledning för förvaltningen som helhet eller
stöd till enskild verksamhet. Planen ska även ligga till grund för
kommande utbildningar och övningar. Målet är att en tydlig
ledningsstruktur (stabsmetodik för Örebro kommun) ska ge förvaltningen
en god förmåga att hantera avvikande vardagshändelser, kriser och
extraordinära händelser.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Krisledningsplan för Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen".
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden antar förvaltningens förslag till Krisledningsplan
2. Krisledningsplanen ska revideras vid behov och minst en gång under
varje mandatperiod
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 91 Årsrapport 2014, Gymnasiesärskola för döva och
hörselskadade
Ärendenummer: Gy 179/2015
Handläggare: Eva Sundmalm, Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Enligt avtal mellan staten och Örebro kommun genomför kommunen
riksrekryterande gymnasiesärskola för döva och hörselskadade elever som
är beroende av en teckenspråkig miljö och/eller tekniska hjälpmedel.
9

Dessutom ingår ungdomar som har en språkstörning och behöver insatser
av samma slag som döva.
Verksamheten finansieras av ett statligt verksamhetsstöd samt
interkommunala ersättningar. Verksamheten ingår i Tullängsskolans
organisation och omfattar all verksamhet under elevernas fyra gymnasieår
såsom utbildning, elevhemsboende, resor till och från hemmen vartannat
veckoslut och alla skollov samt fritidsaktiviteter. Undervisningen bygger
på teckenspråk, talad svenska samt tekniska hjälpmedel.
Syftet med utbildningen är att eleverna ska ges förutsättningar att nå målen
för utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller
studier.
Örebro kommun ska årligen lämna en redovisning avseende verksamheten
och verksamhetens ekonomi till Skolverket. Den har skickats till
Skolverket den 28 maj 2015.
Beslutsunderlag
Årsrapport 2014 gällande Gymnasiesärskola för döva och hörselskadade.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Årsrapport 2014 gällande Gymnasiesärskola för döva och hörselskadade
godkänns.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 92 Ekonomisk uppföljning januari - maj 2015
Ärendenummer: Gy 230/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljningen avser gymnasieförvaltningens ekonomiska resultat
under perioden januari - maj 2015.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Månadsuppföljning januari - maj 2015" daterad 4
juni.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning januari - maj 2015 godkänns och läggs till
handlingarna.
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Yrkande
Ordföranden yrkar tillägg i förvaltningens beslutsförslag
- De verksamheter som idag inte visar 0-resultat, ska inkomma med förslag
till åtgärder till nämndsammanträdet i augusti.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. De verksamheter som idag inte visar 0-resultat, ska inkomma med
förslag till åtgärder till nämndsammanträdet i augusti.
2. Ekonomisk uppföljning januari - maj 2015 godkänns och läggs till
handlingarna.
Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M), Kerstin Cederström (FP), Robin
Nilsen (FP), Helena Skogh (MP) och Joakim Sjögren (SD) deltar inte i
beslutet.

§ 93 Information - Pisa
Ärendenummer: Gy 229/2015
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett
OECD-projekt. I PISA deltar både OECD-länder och icke OECD-länder.
PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad
utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta
framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden:
matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje
år.
I Sverige (PISA 2012) deltog knappt 4 700 elever i 209 skolor i
pappersprovet. I det digitala provet deltog ca 2 500 elever. Svenska elevers
resultat har försämrats inom samtliga tre kunskapsområden: matematik,
läsförståelse och naturvetenskap, jämfört med PISA 2009. Svenska elever
presterar numera under OECD-genomsnittet i samtliga tre
kunskapsområden. Sverige uppvisar den sämsta resultatutvecklingen av
samtliga OECD-länder.
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Under våren 2015 har den internationella undersökningen PISA
genomförts i ett 70-tal länder. Sverige deltog för sjätte gången. Resultaten
kommer att presenteras i december 2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 94 Rapport från parlamentariska gruppen
Ärendenummer: Gy 233/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport från gymnasienämndens parlamentariska grupp.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Förvaltningschefen informerar om bakgrunden till uppdraget. En
parlamentarisk grupp har bildats för att följa arbetet.
Gymnasieförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en planering för
genomförande och underlag för beslut.
Fyra arbetsgrupper har bildats som ska arbeta tillsammans med
förvaltningen. Grupperna består av elever, lärare, skolledare och
intresseorganisationer. En informations- och upptaktsträff för
referensgrupperna har genomförts den 9 juni. Tider har bokats med
samtliga grupper före midsommar eller direkt efter midsommar.
En kommunikationsplan har tagits fram. Gymnasieförvaltningens
samverkansgrupp har fått information.
Arbetsgruppernas förslag ska vara klart till gymnasienämndens
beredningssammanträde i augusti. Återkoppling lämnas till
arbetsgrupperna mellan gymnasienämndens sammanträden 28 augusti och
16 september.
Gymnasienämndens parlamentariska grupp har haft sammanträden den
13 maj, 25 maj och 5 juni.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 95 Medarbetarenkäten
Ärendenummer: Gy 232/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Förvaltningschefen redovisar resultatet från medarbetarenkäten inom
Gymnasieförvaltningen. Antal svar på gymnasiet var 755 av 994 (76 %).
2014 var antalet svar 82 %.
Prioriterade områden att arbeta vidare med:
- Ledarskap
- Hantera förbättringsförslag och idéer
- Tydliga mål och förväntningar
- Rekommendera Örebro kommun som arbetsgivare
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 96 Aktuell information
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden har träffat RGD-RGH elever med anledning av
nedläggningen av Risbergska skolan och flytt av program.
b)
Information från uppföljningsträff med personalen på
Introduktionsprogrammet, Virginska gymnasiet.
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c)
Inför studentavslutningen har ett antal klassrum och aulan gjorts iordning i
Karolinska skolan.
d)
Ordföranden informerar om samarbete mellan Volvo Cars, Rejmes och
Tullängsgymnasiet.
e)
Kvinnerstagymnasiet vann SM i skog 2015.
Förvaltningschefen
a)
Arbete pågår inför förändringsarbetet på Risbergska skolan.
b)
Ledningsgruppen har haft en planeringsdag inför organisationsförändringar
och sammanslagning av Gymnasieförvaltningen och Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen.
Gymnasiechef
a)
Anders Duvkär informerar om internationaliseringsarbete på Virginska
gymnasiet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 97 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 228/2015
Ärendebeskrivning
1. Skolverket, statsbidrag för yrkesintroduktion 2014. Gy 398/2013.
2. Skolverket, statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för våren 2015.
Gy 17/2015.
3. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 6 maj 2015, § 61,
fullgörandet av det kommunala aktivitetsansvaret. Gy 96/2014.
4. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 6 maj 2015, § 65,
tilläggsanslag och ombudgetering inom programområde Bou. Gy
116/2015.
5. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 6 maj 2015, § 69
stimulansmedel för integrationsfrämjande arbete inom område Bou.
Gy 209/2015.
14

6. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 3 juni 2015, § 87, svar på
remiss från Skolinspektionen om ansökan 2015:689 från Grillska
Gymnasiet. Gy 240/2015.
7. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15-16. Gy 218/2015.
8. Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring anhöriginvandring/flyktingmottagning” den 5 maj 2015.
9. Kommundirektören, beslut gemensam förvaltning för gymnasienämnden
och vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Gy 242/2015.
10. Kvinnerstagymnasiet, forum för samråd, protokoll 27 maj 2015.
11. Tullängsgymnasiet, forum för samråd, protokoll 8 maj 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 98 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 227/2015
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen och förvaltningskontoret anmäler beslut som under
tiden den 20 maj 2015 - 9 juni 2015 fattats med stöd av delegation från
gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
4.7.5
Beslut om elev ska få byta till ett annat program som erbjuds av
kommunen eller byte av inriktning inom ett program.
Löpnummer 14/15 HV 4-8
Virginska gymnasiet
4,7.7
Beslut om förlängd undervisning
Löpnummer ES 3-9/15
Karolinska gymnasiet
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 99 Övrig fråga
Handläggare: Kerstin Cederström
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (FP) tar upp övrig fråga angående elev som blev
misshandlad vid incidenten på Virginska gymnasiet i februari.
Gymnasiechefen svarar att eleven har inte varit i skolan, utan har istället
varit på praktik under våren.
Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket har granskat nämnden i ärendet
och är nöjda med hanteringen.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses besvarad.

§ 100 Ledamotsinitiativ "Lärarlegitimation"
Ärendenummer: Gy 256/2015
Handläggare: Robin Nilsen
Ärendebeskrivning
Folkpartiet aktualiserar ett ärende "Lärarlegitimation".
Beslutsunderlag
Förslag från Folkpartiet den 10 juni 2015.
Förslag till beslut
Folkpartiets förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa läget och
planer till hur frågan ska hanteras, så att nämnden kan fatta erforderliga
beslut.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till presidiet och tas upp för beslut vid
gymnasienämndens sammanträde den 16 september 2015.
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§ 101 Avslutning
Nämndens behandling
Ordföranden framför ett tack från nämnden till Lars Bäckman för trevligt
samarbete och överlämnar en blomma från nämnden. Lars Bäckman slutar
som förvaltningschef.
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