Gy 125/2015

Protokoll

Gymnasienämnden
2015-05-20
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:15
Plats:
Kvinnerstagymnasiet, Sal A 1
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Helena Skogh (MP)
Robin Nilsen (FP)
Tjänstgörande ersättare
Sheneh Armaghan (S)
Thony Mossberg (S)
Hannes Önander (C)
Samuel Nordangård (V)

Närvarande ersättare
Samuel Nordangård (V)
Sara Göransson (M)
Kerstin Cederström (FP)
Övriga
Lars Bäckman
Charlotta Karlsson-Andersson
Vendela
Lehn
Förvaltningschef
Maria Byrstrand
Anders Duvkär
Elisabeth Lindéus

Ordförande t.o.m. § 67
1:e vice ordförande t.o.m. § 67,
ordförande fr.o.m. § 68
2:e vice ordförande
ordförande fr.o.m. § 68

Tjänstgör för Freddrik Bernhardtz
Tjänstgör
för Inger Murstam (S)
(S)
Tjänstgör för Anna-Karin Lilja (S)
Tjänstgör för Per-Åke Sörman (C)
fr.o.m. § 68
fr.o.m.
68
t.o.m. §§67
t.o.m. § 72

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Gymnasiechef t.o.m. § 71
Ekonom t.o.m. § 71
Gymnasiechef
Planerare t.o.m. § 73
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Lennart Balkstedt
Tommy Karlsson
Eva Sundmalm
Kenneth Jennervall
Ted Rylander
Sandra Mattsson
Peter Strand
Ing-Marie Schiege
Helena Spånbo
Catrine Holm
Martin Sundberg

Planerare §§ 62-67
Verksamhetsutvecklare med stöd av
Planerare
§§ 68-73
IT §§ 62-67
t.o.m. § 67
§ 68
§ 73
§ 72
§ 72
§ 72
§ 72
§ 72

Paragraf 58-79

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 27 maj 2015

Per-Åke Sörman (C), ordförande §§ 58-67

Linda Smedberg (S), ordförande §§ 68-79

Malin Pålsson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 maj 2015.

§ 58 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 125/2015
Ärendebeskrivning
Utseende av justare och ersättare.
Beslut
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Gymnasienämnden beslutar
- Malin Pålsson (M) utses som ordinarie och Helena Skogh (MP) utses som
ersättare att justera protokollet den 27 maj 2015.

§ 59 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden anmäler ärende "Extra nämndsammanträde". Ärendet läggs in
som punkt 19 a) på ärendelistan.
Stefan Stark (M) anmäler ärende "Trygga elever lär sig mer". Ärendet
läggs in som punkt 23 på ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 60 Övriga frågor
Nämndens behandling
Samuel Nordangård (V) tar upp övriga frågor angående korttidsvikarier
och pantåtervinning vid de kommunala gymnasieskolorna. Ärendet läggs
in som punkt 22 på ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 61 FN-rollspel
Ärendebeskrivning
Under vecka 12 deltog några elever från Karolinska gymnasiet i Worldmun
i Seoul, Sydkorea. Detta är troligen världens största FN-rollspel med ca
2500 deltagare från ca 80 länder. De arbetade med frågor som berör
nedrustning, kvinnors situation och hållbar utveckling.
FN-rollspel av elever från Karolinska gymnasiet som har genomfört en
resa till Sydkorea.

§ 62 Delårsrapport 1 med prognos 2015
Ärendenummer: Gy 155/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Delårsrapporten innehåller analys av ekonomiskt utfall t.o.m. april samt
prognos för helår 2015, förvaltningschefens analys av det ekonomiska
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utfallet och framtidsbedömning samt nämndens utmaningar utifrån ÖSB.
Verksamhetens resultat samt personaldelen redovisas i delårsrapport 2.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport 1 med prognos 2015", daterad 18
maj 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
1. Delårsrapporten med prognos 1 för 2015 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Delårsrapporten med prognos 1 för 2015 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
Pär Ljungvall (V), Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M), Magnus
Johansson (M), Helena Skogh (MP), Robin Nilsen (FP) och Joakim
Sjögren (SD) deltar inte i beslutet.

§ 63 Verksamhetsplan med budget - förlängning av
ersättningsnivåer under 2015
Ärendenummer: Gy 360/2014
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Gymnasienämndens beslut 11 mars 2015 om ersättningsnivåer per program
enligt budget 2015 för gymnasieverksamheten samt
gymnasiesärskoleverksamheten gäller under perioden 1 januari 2015 till
och med 30 juni 2015 med anledning av den pågående översynen av
resursfördelningsmodell från Programnämnd Barn och utbildning. Den nya
modellen förväntas träda i kraft 1 januari 2016 vilket medför att nuvarande
ersättningsnivåer föreslås att förlängas under perioden 1 juli 2015 till och
med 31 december 2015.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Verksamhetsplan med budget 2015 4

Förlängning av ersättningsnivåer", daterad 11 maj 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Ersättningsnivåerna för gymnasieverksamheten samt
gymnasiesärskoleverksamheten gäller från och med 1 juli 2015 till och
med 31 december 2015.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 64 Utökad samverkan och samlad organisation kring
ungdomar som inte går i gymnasieskolan, i åldersgruppen
16-20 år
Ärendenummer: Gy 96/2014
Handläggare: Lars Bäckman, 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
1. Förvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden starta upp och bedriva ny verksamhet för
fullgörande av det kommunala aktivitetsansvaret enligt Skollagen kap.
29 § 9.
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2. Förvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, verkställa och genomföra ny organisation med
tillhörande organisationsförändringar i enlighet med utredningen ”Utökad
samverkan och samlad organisering kring ungdomar som inte går i
gymnasieskolan, i åldersgruppen 16-20 år” (Vux 310/2013).
3. Förvaltningen ska påbörja genomförandet av organisationsförändringarna fr.o.m. 1 juli 2015.
4. Förvaltningen får i uppdrag att vidare utreda verksamhetens framtida
lokalisering.
5. Nämndens presidium utses att, tillsammans med representanter från
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, bilda en gemensam
politisk referensgrupp. Gruppens uppdrag ska vara att följa verksamheten
och dess utvecklingsuppdrag.
6. Förvaltningen får i uppdrag att initiera bildandet av ett partnerskap
mellan Gymnasieförvaltningen och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Förvaltningen förskola
och skola och Förvaltningen för funktionshindrade. Syftet ska vara att
stärka samverkan och förtydliga roller och ansvar i arbetet med ungdomar
som inte går i gymnasieskola (kommunala aktivitetsansvaret).
7. 440 tkr avsätts för helår och i årligt budgetutrymme för delfinansiering
av en ytterligare handläggartjänst och förstärkt administration inom det
kommunala aktivitetsansvaret. Finansiering för 2015, (220 tkr) tas ur
nämndens planeringsreserv och fr.o.m. 2016 ska finansieringen ske från
elevpengen.
Yrkande
Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1-4 och
6-7 samt att förvaltningens beslutsförslag punkt 5 ändras till:
-Nämndens presidium att, tillsammans med representanter från
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, bilda en gemensam
parlamentarisk referensgrupp. Gruppens uppdrag ska vara att följa
verksamheten och dess utvecklingsuppdrag.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1-7 och
avslag på Pär Ljungvalls ändringsyrkande pkt 5.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut avseende
beslutspunkterna 1-4 och 6-7, det vill säga Gymnasieförvaltningens
förslag, och att Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Därefter finner ordföranden att det finns 2 förslag till beslut avseende
beslutspunkt 5, bifall till förvaltningens beslutsförslag respektive Pär
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Ljungvalls ändringsyrkande och ställer dessa mot varandra. Ordföranden
finner att Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag pkt 5.
Votering begärs: Gymnasienämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för ordförandens avslagsyrkande.
Nej-röst för bifall till Vänsterpartiets förslag.
Omröstningsresultat
13 ja-röster för ordförandens yrkande mot 2 nej-röster för Pär Ljungvalls
(V) yrkande.

Ja-röster: Per-Åke Sörman (C), Linda Smedberg (S), Sheneh Armaghan
(S), Thony Mossberg (S), Roger Andersson (S), Hannes Önander (C),
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD), Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M),
Magnus Johansson (M), Joakim Sjögren (SD), Helena Skogh (MP) och
Robin Nilsen (FP).
Nej-röster: Pär Ljungvall (V) och Lars-Ruben Fahlström (KD).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden starta upp och bedriva ny verksamhet för
fullgörande av det kommunala aktivitetsansvaret enligt Skollagen kap.
29 § 9.
2. Förvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, verkställa och genomföra ny organisation med
tillhörande organisationsförändringar i enlighet med utredningen ”Utökad
samverkan och samlad organisering kring ungdomar som inte går i
gymnasieskolan, i åldersgruppen 16-20 år” (Vux 310/2013).
3. Förvaltningen ska påbörja genomförandet av organisationsförändringarna fr.o.m. 1 juli 2015.
4. Förvaltningen får i uppdrag att vidare utreda verksamhetens framtida
lokalisering.
5. Nämndens presidium utses att, tillsammans med representanter från
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, bilda en gemensam
politisk referensgrupp. Gruppens uppdrag ska vara att följa verksamheten
och dess utvecklingsuppdrag.
6. Förvaltningen får i uppdrag att initiera bildandet av ett partnerskap
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mellan Gymnasieförvaltningen och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Förvaltningen förskola
och skola och Förvaltningen för funktionshindrade. Syftet ska vara att
stärka samverkan och förtydliga roller och ansvar i arbetet med ungdomar
som inte går i gymnasieskola, (kommunala aktivitetsansvaret)
7. 440 tkr avsätts för helår och i årligt budgetutrymme för delfinansiering
av en ytterligare handläggartjänst och förstärkt administration inom det
kommunala aktivitetsansvaret. Finansiering för 2015, (220 tkr) tas ur
nämndens planeringsreserv och fr.o.m. 2016 ska finansieringen ske från
elevpengen.
Reservation
Mot beslutet under punkt 5 reserverar sig Pär Ljungvall (V) till förmån för
eget yrkande.

§ 65 Systemstöd för det kommunala aktivitetsansvaret
Ärendenummer: Gy 194/2015
Handläggare: Tommy Karlsson, Kenneth Jennervall, Lennart Balkstedt
Ärendebeskrivning
Administrationen av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kräver ett
nytt systemstöd. För att komma igång snabbt föreslås en webbaserad tjänst
som levereras av Sambruk. För att kunna använda tjänsten måste
personuppgiftslagen beaktas. Tjänsten kostar 100 tkr/år.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse ”Systemstöd för det kommunala
aktivitetsansvaret”, daterad 8 maj 2015 och reviderad 13 maj 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
1. Förvaltningen får i uppdrag att köpa in systemstödet UKAA
(Uppföljning Kommunala Aktivitets Ansvaret) för att säkerställa
dokumentationen inom det kommunala aktivitetsansvaret
2. Gymnasienämnden gör bedömningen att behandlingen av
personuppgifter i systemet uppfyller de krav som följer av PUL.
3. För finansiering av system, drift och administration, begär
Gymnasienämnden av Kommunstyrelsen, ett årligt budgettillskott på 150
tkr, vilket motsvarar det statsbidrag som kommunen årligen får för detta
ändamål.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 66 Förändringar av gymnasieskolans
utbildningsorganisation inför läsåret 2015/2016
Ärendenummer: Gy 362/2014
Handläggare: Vendela Lehn
Ärendebeskrivning
a)
Tullängsgymnasiet, Teknikprogrammet, årskurs 1
Vid planeringskörning inför läsåret 2015/2016 kan ses att antalet
förstahandssökande till teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet är totalt
159 sökande. I dagsläget har programmet fritt intag. De senaste läsåren har
ca 150 elever sökt och blivit antagna till programmet. Det motsvarar fem
klasser. Dessutom administrerar teknikprogrammet också en grupp med
elever på som är inskrivna på Riksgymnasiet. I dagsläget och troligtvis
även nästkommande läsår klarar vi inte av att erbjuda undervisning till
ytterligare en klass på grund av både brist på lokaler och lärare med rätt
kompetens.
b)
Risbergska gymnasiet, Samhällsvetenskapligt program, inriktning
Samhällsvetenskap
Örebro kommun erbjöd innan gymnasiereformen 2011, Gy11, flertalet
specialutformade program. Däribland TEMA-programmet. Efter Gy11 har
de specialutformade programmen stängts ner och nationella program med
nationella inriktningar erbjuds enligt styrdokumenten. Det tidigare
specialutformade TEMA-programmet har fortsatt erbjudits eleverna i
årskurs 9 att söka genom direktsök till Samhällsvetenskapligt program
årskurs 1. Samhällsvetenskapligt program erbjuder tre nationella
inriktningar; Medier och kommunikation, Beteendevetenskap och
Samhällsvetenskap till vilka eleverna väljer inför årskurs 2.
Förslag till beslut
1. Antalet platser på Teknikprogrammet vid Tullängsgymnasiet sätts från
fritt intag till 160 vilket motsvarar fem klasser med 32 elever i varje klass
inför läsåret 2015/2016.
2. Samtliga inriktningar på det Samhällsvetenskapliga programmet vid
Risbergska gymnasiet studerar årskurs 1 inom ramen för ett gemensamt
basår. För årskurs 2-3 skapas en ny fördjupning, Tema-världen, som ska
implementera Temapedagogikens arbetssätt inom ramen för
programfördjupningen Världen. Det arbetet ska ske i samverkan och dialog
med och mellan medarbetare på fördjupningarna Världen och Tema.
Temapedagogikens arbetslagsmodell ska aktivt prövas av rektor och
pedagoger inom programfördjupningen.
Beslut
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Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 67 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”.
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.
Beslutsunderlag
Förslag från Moderaterna den 15 april 2015. Förvaltningens skrivelse
"Ledamotsinitiativ Moderaterna "Mörkertal för hot- och våldsincidenter på
kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun", daterad 11 maj 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till det pågående arbetet.
Yrkande
Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till Moderaternas ledamotsinitiativ.
Stefan Stark (M) yrkar bifall till Moderaternas ledamotsinitiativ.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och avslag på
Pär Ljungvalls och Stefan Starks yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer Pär Ljungvalls och Stefan Starks yrkanden om bifall
till ledamotsinitiativet mot ordförandens avslagsyrkande och finner att
gymnasienämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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Votering begärs: Gymnasienämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för ordförandens avslagsyrkande.
Nej-röst för bifall till Moderaternas ledamotsinitiativ.
Omröstningsresultat
9 ja-röster för ordförandens yrkande mot 6 nej-röster för Pär Ljungvalls
(V) och Stefan Starks (M) yrkande.
Ja-röster: Per-Åke Sörman (C), Linda Smedberg (S), Sheneh Armaghan
(S), Thony Mossberg (S), Roger Andersson (S), Hannes Önander (C),
Lars-Ruben Fahlström (KD), Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) och Joakim
Sjögren (SD).
Nej-röster: Pär Ljungvall (V), Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M),
Magnus Johansson (M), Helena Skogh (MP) och Robin Nilsen (FP).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till det pågående arbetet.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Ljungvall (V), Stefan Stark (M), Malin
Pålsson (M), Magnus Johansson (M), Helena Skogh (MP) och Robin
Nilsen (FP) till förmån för Pär Ljungvalls (V) och Stefan Starks (M)
yrkande.

§ 68 Revisionsrapport - Granskning av verksamheten för
mottagande av ensamkommande barn
Ärendenummer: Gy 96/2015
Handläggare: Lars Bäckman, Ted Rylander
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.
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Remisstiden har förlängts till juni.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens revisionsrapport "Granskning av verksamheten för
mottagande av ensamkommande barn" daterad 10 mars 2015.
Förvaltningens förslag till yttrande daterad 20 maj 2015.
Yrkande
Ordföranden föreslår att nämnden gör om ärendet till ett beredningsärende
och tar beslut vid nämndsammanträdet i juni. Nämnden har ingen erinran
mot förslaget.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 69 Rapport - Årsbokslut 2014, Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade
Ärendenummer: Gy 70/2015
Handläggare: Eva Sundmalm, Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
I enlighet med 10 kap. 1§ gymnasieförordningen (2010:2039) och det avtal
som staten tecknat med Örebro kommun anordnas riksrekryterande
gymnasieutbildning för ungdomar med dövhet eller dövblindhet samt för
vissa ungdomar med hörselnedsättning eller språkstörning i Örebro.
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade har i sin verksamhet ansvar för
att anordna utbildning för elever från hela landet, som är döva eller
hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö och/eller tekniska
hjälpmedel. Dessutom ingår ungdomar som har
en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva.
Undervisningen bygger på teckenspråk, talad svenska samt tekniska
hjälpmedel.
I Riksgymnasiets uppdrag ingår att verksamheten, så långt det är möjligt,
ska integreras i motsvarande kommunal gymnasieskola.
För elever som vill och har behov av det ska Örebro kommun anvisa kost
och logi, 10 kap 11 §, gymnasieförordningen 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 redogörelse över verksamheten samt
en ekonomisk redovisning till Skolverket. Årsbokslutet med bilagor har
skickats till Skolverket 6 maj 2015.
Beslutsunderlag
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Årsbokslut 2014 gällande Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Årsrapport 2014, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade godkänns.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 70 Rapport - Resultat elevenkät 2015
Ärendenummer: Gy 197/2015
Handläggare: Eva Sundmalm
Ärendebeskrivning
För tredje året i rad har eleverna i åk 2 svarat på en enkät som, på uppdrag,
genomförts av CMA Research AB.
Resultaten visar en viss försämring inom alla områden; Kunskap och
lärande, Trygghet och studiero, Skolmiljö samt Värdegrundsarbetet,
jämfört med 2014. Svarsfrekvensen var 68 %. Resultaten redovisas även
för varje program på respektive skola där man kan se att skillnaderna
mellan de olika programmen är stora. Varje rektor kommer att analysera
sina resultat och föreslå förbättringsåtgärder i sina kvalitetsrapporter.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Eva Sundmalm redovisar en sammanställning på resultatet av elevenkäten.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 71 Information om Lokalförsörjningsplan 2016-2019
Ärendenummer: Gy 184/2015
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
”Lokalförsörjningsplanen för åren 2016-2019 bygger på Örebro kommuns
befolkningsprognos för perioden 2014-2024. Prognosen visar på att
behovet av förskole-, grundskole-, gymnasieskole- samt
vuxenutbildningsplatser ökar. Inom gymnasieskolan förväntas antalet
elever minska fram till 2015 för att därefter långsamt öka, vilket medför
behov av kort- och långsiktiga anpassningar av lokalbeståndet. Läsåret
2019/2020 kommer elevantalet att vara tillbaka till 2013 års elevantal.
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Parallellt med den kontinuerliga lokalöversynen för att optimera och
yteffektivisera lokalerna pågår även en programöversyn där syftet är att
samla och samordna de program som den kommunala gymnasieskolan
erbjuder. Den pågående översynen av lokaler utifrån ett faktiskt antal
elever på kort och lång sikt, sker utifrån ett kommunövergripande
perspektiv i samverkan med Vuxam. Det kommunen och programområde
Barn och utbildning har att ta ställning till är hur många
skolor/enheter/fastigheter som behövs i dagsläget och i en framtid.”
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan 2016-2019 samt tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 72 Redovisning av projektarbetet utifrån Handlingsplan
mot hedersrelaterat våld och förtryck 2013-2016 samt
exempel på lokalt arbete med handlingsplan för hbtqfrågor 2012-2015
Handläggare: Peter Strand, Ing-Marie Schiege. Helena Spånbo, Catrine
Holm, Martin Sundberg
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Information tas till protokollet
Nämndens behandling
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Nämnden får information om utbildningsprojektet "Jämställdhet och
likvärdighet ger frihet" på gymnasiet i Örebro kommun. Pedagoger och
elevhälsopersonal utbildas i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck
(HRV). Utbildningen ger en kunskap om hur man kan upptäcka,
synliggöra, bedöma risk samt ge stöd till ungdomar som är utsatta eller
disponerade för HRV.
Utbildningen utgår från "Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck i Örebro kommun 2013-2016". I denna står utförligt vad
kommunens verksamheter ska göras.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 73 Information om NIU
Ärendenummer: Gy 205/2015
Handläggare: Sandra Mattsson
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Information tas till protokollet.
Nämndens behandling
Sandra Mattsson informerar om att Elitidrottsgymnasiet Örebro är
samlingsnamnet för den organisation som arrangerar NIU-utbildning på
Örebro kommuns gymnasieskolor.

Det är Virginska skolan som är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för
verksamheten och som har ansökt om tillstånd att bedriva NIU-utbildning
från och med hösten 2011.
NIU ger tillgång till ämnet Specialidrott Det är enbart på ett NIU eller ett
RIG (riksidrottsgymnasium) som eleverna kan få tillgång till ämnet
specialidrott. På Elitidrottsprogrammet läser eleverna 400-500p i kurserna
Idrottsspecialisering (200-300p) och Tränings- och tävlingslära (200p). Det
innebär ungefär 3 pass/vecka under tre års tid, blandat med teori/ praktik.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 74 Aktuell information
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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
Vice ordföranden
a)
Vice ordförande Linda Smedberg informerar från uppföljningsträff med
personalen på Introduktionsprogrammet, Virginska gymnasiet.
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningschefen meddelar att det inte är klart ännu med
förvaltningsorganisationen och chefsbytet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 75 Extra nämndsammanträde
Handläggare: Linda Smedberg
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Extra nämndsammanträde fastställs till den 28 augusti 2015, kl 09.0012.00.

§ 76 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 196/2015
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Ärendebeskrivning
1. Arbetsmiljöverket, information om avslutat ärende. Gy 121/2015.
2. Skolinspektionen, anmälan gällande Risbergska gymnasiet i Örebro
kommun. Gy 188/2015.
3. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 8 april 2015, § 51
Fullgörande av det kommunala aktivitetsansvaret. Gy 96/2014.
4. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 8 april 2015, § 33
Komplettering av programplan med budget för Programnämnd barn och
utbildning 2015. Gy 360/2014.
5. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 8 april 2015, § 34
Internbudget för Programnämnd barn och utbildning 2015. Gy 360/2014.
6. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 8 april 2015, § 36
Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i grund- och
gymnasieskola den 15 februari 2015 samt barn i förskolan den 15 mars
2015. Gy 77/2015.
7. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 8 april 2015, § 37
Tilläggsanslag och ombudgetering inom programområde Barn och
utbildning april 2015. Gy 116/2015.
8. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 8 april 2015, § 38
Bidragsnivåer 2015 till fristående gymnasieskolor. Gy 169/2015.
9. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 8 april 2015, § 39
Bidragsnivåer 2015 till fristående gymnasiesärskolor. Gy 169/2015.
10. Kommunstyrelsen, protokoll 24 mars 2015, § 48 Kommunövergripande
tillsynsrapport 2014. Gy 182/2015.
11. Kommunledningskontoret, arbetsrutin för utdelning av stiftelsemedel
2015. Gy 159/2015.
12. Forum för samråd, Kvinnerstagymnasiet, protokoll 18 mars 2015.
13. Forum för samråd, Virginska gymnasiet, protokoll 10 april 2015.
14. Kommunledningskontoret, minnesgåva 2015. Gy 171/2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
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Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 77 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 195/2015
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen och förvaltningskontoret anmäler beslut som under
tiden 15 april 2015 - 19 maj 2015 fattats med stöd av delegation från
gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
Löpnummer KA 1-2/15
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 15/05-15/13
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 1/14-21/14 (Riksgymnasiet), 1/14-19/14 (Fordon och
transport)
Tullängsgymnasiet
Löpnummer HNÅ 06-08/14, 01-03/15
Virginska gymnasiet
4.6.1
Beslut om ersättning, för läromedel och skollunch, till elever under 20 år
som får sin gymnasieutbildning på folkhögskola.
Löpnummer FH 1-10
Gymnasieantagningen
4.6.2
Beslut om stöd till inackorderingsbidrag
Löpnummer IN 1-68
Gymnasieantagningen
4.7.5
Beslut om att elev ska få byta studieväg
Löpnummer 58/10, 28/14, 52/11, 465/13, 83/12, 440/13, 318/12, 317/12,
128/12, 331/14 (Riksgymnasiet)
Löpnummer 63/14, 272/13, 113-115/14, 45/13, 304/13, 371/13, 93/14,
271/13, 337/13, 175/14, 192/12, 16/14 (Fordon och transport)
Tullängsgymnasiet
4.7.8
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Beslut om förlängd undervisning att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas över längre tid än tre år.
Löpnummer 128/12, 178/13, 163/12, 77/13, 216/11, 318/12, 195/11,
144/12, 193/11, 194/11, 235/12
Tullängsgymnasiet
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 152/2015
Virginska gymnasiet
5.1
Beslut om antagning till utbildningar som anordnas av gymnasienämnden
(huvudmannen).
Gymnasienämndens antagningsutskott, protokoll 14 april 2015.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 78 Övrig frågor
Handläggare: Samuel Nordangård
Nämndens behandling
Samuel Nordangård (V) informerar gymnasienämnden om vad som hänt
angående frågorna om korttidsvikarier och pantinsamling vid de
kommunala gymnasieskolorna. Ärendena har tagits upp vid
gymnasienämndens sammanträde den 15 april 2015 (§ 56, Gy 143/2015
och § 57, Gy 162/2015).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 79 Ledamotsinitiativ - Trygga elever lär sig mer
Ärendenummer: Gy 208/2015
Handläggare: Stefan Stark
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Trygga elever lär sig mer".
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Beslutsunderlag
Förslag från Moderaterna den 18 maj 2015.
Förslag till beslut
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.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till presidiet och tas upp för beslut vid
gymnasienämndens sammanträde den 10 juni 2015.
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