Gy 82/2016

Protokoll

Gymnasienämnden
2016-05-18
Datum:
Klockan: 13:00 - 16:30
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Sonja Kurt (KD)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Helena Skogh (MP)
Robin Nilsen (L)
Tjänstgörande ersättare
Thony Mossberg (S)
Samuel Nordangård (V)
Carina Oskarsson (S)
Johan Gynnhammar (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Pär Ljungvall (V)
Tjänstgör för Rasoul Bayazi (S)
Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)

Närvarande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Sara Göransson (M)
Georg Barsom (KD)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Förvaltningschef
Anders Duvkär
Mikael Ramnerö
Veronica Svensson
Madelene Lagerlöf
Mokhtar Bennis
Carin Westmark
Eva Carlbrink Källman

t.o.m. § 77

Förvaltningschef/programdirektör
Utbildning- och arbetsmarknadschef
Försörjning- och servicechef t.o.m. § 70
Verksamhetschef gymnasieutbildning och
och arbetsmarknad t.o.m. § 71
Verksamhetschef stöd och service t.o.m. §
Verksamhetschef gymnasieskola och
70
vuxenutbildning t.o.m. § 71
utbildning
Verksamhetschef försörjning t.o.m. § 71
Planerare t.o.m. § 69
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Marie Hillius
Birgitta Palmér
Elisabeth Lindéus
Markus Eklund
Maria Kaikkonen
Oskar Axelsson

Planerare t.o.m. § § 74
Ekonom t.o.m. § 71
Planerare
Planerare §§ 72-75
§ 72
§ 72

Paragraf 67-81

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 25 maj 2016

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Malin Pålsson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 maj 2016.

§ 67 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 82/2016
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Malin Pålsson (M) utses som ordinarie och Samuel Nordangård (V) utses
som ersättare att justera protokollet den 25 maj 2016.

§ 68 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Samuel Nordangård (V) anmäler ärende "Vad gör vi mot ohälsan?".
Ärendet läggs in som punkt 16 på ärendelistan.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 69 Gymnasieskolans utbildningsorganisation, läsåret
2016/2017, årskurs 1 - Kvinnerstagymnasiet
Ärendenummer: Gy 69/2016
Handläggare: Anders Duvkär, Eva Carlbrink Källman
Ärendebeskrivning
15/2-2016 - Sista dag för ansökan till gymnasieutbildning läsåret
2016/2017.
18/2-2016 - Planeringskörning av Antagningsenheten inför läsåret
2016/2017.
17/3-2016 - Planeringskörning av Antagningsenheten inför läsåret
2016/2017.
April - Under april månad görs en preliminär antagning.
16/5-2016 - Sista dag för omval.
Gymnasiechef och rektor arbetar med antalet sökande elever per program
och inriktning för att optimera och säkerställa verksamheten.
Den nya rektorn som rekryteras inför ht-2016 får i uppdrag att utveckla
skolan och de olika utbildningarna, samt också ta med utbildningarna på
Kvinnersta i Gymnasienämndens programöversyn inför läsåret 2017-2018.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret
2016/2017, årskurs 1 - Kvinnerstagymnasiet", daterad 9 maj 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Naturbruksprogrammet (NB), inriktning lantbruk, startar skolförlagd
utbildning samt med lärling.
2. Naturbruksprogrammet (NB), inriktning skog, startar inte höstterminen
2016 och programmet stängs, om det inte är minst 8 antagna elever. Vid 8
antagna elever eller flera startar programmet som vanligt. Antalet elever
vet vi efter planeringskörningen den 18/5. Utbildnings- och
arbetsmarknadschefen har på delegation av Gymnasienämnden att fatta
beslut om antagning av elever eller meddela dem att programmet stängs.
Beslut tas i mitten av juni av Utbildnings- och arbetsmarknadschefen.
Yrkande
Samuel Nordangård (V) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1
och att beslutspunkt 2 ändras till ingen nedre gräns i antalet elever.
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Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1 och tillägg
i beslutspunkt 2. Sista meningen ändras till "Beslut tas senast i mitten av
juni av Utbildnings- och arbetsmarknadschefen".
Ajournering begärs.
Stefan Stark (M), Helena Skogh (MP), Robin Nilsen (L) och Joakim
Sjögren (SD) yrkar bifall till Samuel Nordangårds (V) ändringsyrkande i
förvaltningens beslutsförslag pkt 2.
Ordföranden yrkar avslag på Samuel Nordangårds (V) ändringsyrkande i
förvaltningens beslutsförslag pkt 2.
Proposition
Ordföranden finner att Gymnasienämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag pkt 1.
Därefter ställer ordföranden Samuel Nordangårds (V) ändringsyrkande i
förvaltningens beslutsförslag pkt 2 mot ordförandens avslagsyrkande och
finner att Gymnasienämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Votering begärs: Gymnasienämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för ordförandens avslagsyrkande i beslutspunkt 2.
Nej-röst för bifall till Vänsterpartiets ändringsyrkande i beslutspunkt 2.
Omröstningsresultat
8 ja-röster för ordförandens yrkande mot 7 nej-röster för Samuel
Nordangårds (V) yrkande.
Ja-röster: Per-Åke Sörman (C), Linda Smedberg (S), Thony Mossberg (S),
Roger Andersson (S), Carina Oskarsson (S), Johan Gynnhammar (S), LarsRuben Fahlström (KD) och Sonja Kurt (KD).
Nej-röster: Stefan Stark (M), Samuel Nordangård (V), Malin Pålsson (M),
Magnus Johansson (M), Joakim Sjögren (SD), Helena Skogh (MP) och
Robin Nilsen (L).
Ordföranden finner med resultatet 8 ja-röster och 7 nej-röster att
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Naturbruksprogrammet (NB), inriktning lantbruk, startar skolförlagd
utbildning samt med lärling.
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2. Naturbruksprogrammet (NB), inriktning skog, startar inte höstterminen
2016 och programmet stängs, om det inte är minst 8 antagna elever. Vid 8
antagna elever eller flera startar programmet som vanligt. Antalet elever
vet vi efter planeringskörningen den 18/5. Utbildnings- och
arbetsmarknadschefen har på delegation av Gymnasienämnden att fatta
beslut om antagning av elever eller meddela dem att programmet stängs.
Beslut tas senast i mitten av juni av Utbildnings- och
arbetsmarknadschefen.
Reservation
Stefan Stark (M), Samuel Nordangård (V), Malin Pålsson (M), Magnus
Johansson (M), Joakim Sjögren (SD), Helena Skogh (MP) och Robin
Nilsen (L) reserverar sig till förmån för Samuel Nordangårds (V)
ändringsyrkande i förvaltningens beslutsförslag pkt 2.

§ 70 Presentation av chefer och ny
förvaltningsorganisation
Ärendenummer: Gy 16/2016
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet informerar förvaltningschefen om den nya
förvaltningsorganisationen och de nya cheferna presenterar sig för
nämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Förvaltningschefen redovisar den nya förvaltningsorganisationen och
därefter är det presentation av cheferna i den nya organisationen. De chefer
som inte har möjlighet att delta vid mötet, presenterar sig vid senare
tillfälle.
Mikael Ramnerö, försörjning- och servicechef
Madelene Lagerlöf, verksamhetschef stöd och service
Carin Westmark, verksamhetschef försörjning
Anders Duvkär, utbildning- och arbetsmarknadschef
Mokhtar Bennis, verksamhetschef gymnasieskola och vuxenutbildning
Vendela Lehn, verksamhetschef utbildning och kompetensförsörjning
Veronica Svensson, verksamhetschef gymnasieutbildning och
arbetsmarknad
Christopher von Stedingk, utvecklings- och integrationschef
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 71 Delårsrapport 1 med prognos 2016
Ärendenummer: Gy 52/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med prognos 1 innehåller analys av ekonomiskt utfall t.o.m.
april samt prognos för helår 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningens delårsrapport 1 med prognos 2016 för Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Delårsrapporten med prognos 1 för 2016 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Barn och Utbildning för
vidare hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för hur en ekonomi i
balans ska kunna uppnås. Redovisning ska ske i delårsrapport 2
4. Programöversynen ska fortsätta. Redovisning ska ske i delårsrapport 2
5. Översyn av verksamheten vid Kvinnerstagymnasiet ska fortsätta.
Redovisning ska ske i delårsrapport 2.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M), Magnus Johansson (M), Helena
Skogh (MP), Robin Nilsen (L), Joakim Sjögren (SD) och Samuel
Nordangård (V) deltar inte i beslutet.

§ 72 Handelskammaren Mälardalen
Ärendenummer: Gy 189/2016
Handläggare: Maria Kaikkonen, Oskar Axelsson
Ärendebeskrivning
Muntlig information om arbetsmarknadskunskap.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Arbetsmarknadskunskap (AMK) i Örebro län är en satsning som syftar till
att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan i Örebro län.
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AMK ska bidra till att arbetsgivarna i länet får tillgång till rätt kompetens
och att ungdomarna lättare ska få jobb. Genom inspirationslektioner för
alla ungdomar i högstadiet och gymnasiet i hela Örebro län skapas större
förutsättningar för eleverna att göra medvetna val.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 73 Ledamotsinitiativ "Öppning av Fabriksgatan längs
med Virginska gymnasiets skolgård"
Ärendenummer: Gy 112/2016
Handläggare: Marie Hillius
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Öppning av Fabriksgatan längs med
Virginska gymnasiets skolgård"
- att förvaltningen redovisar vilka säkerhetshänsyn och säkerhetsåtgärder
som hittills tagits tillsammans med Tekniska förvaltningen, för att se till att
det blir så säkert som möjligt för eleverna,
- att förvaltningen av säkerhetsskäl ges i uppdrag att följa situationen när
gatan öppnas, och i förkommande fall begära åtgärder från Tekniska
förvaltningen om incidenter förekommer.
Beslutsunderlag
Moderaternas ledamotsinitiativ "Öppning av Fabriksgatan längs med
Virginska gymnasiets skolgård", daterad 13 april 2016 samt förvaltningens
skrivelse den 2 maj 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till pågående arbete.
Yrkande
Stefan Stark (M), Helena Skogh (MP), Robin Nilsen (L), Joakim Sjögren
(SD) och Samuel Nordangård (V) yrkar bifall till Moderaternas
ledamotsinitiativ.
Ordföranden yrkar att ledamotsinitiativet avslås i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer Stefan Stark (M) m.fl. yrkande om bifall till
Moderaternas ledamotsinitiativ mot ordförandens avslagsyrkande och
finner att Gymnasienämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Votering begärs: Gymnasienämnden godkänner följande
propositionsordning:
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Ja-röst för ordförandens avslagsyrkande.
Nej-röst för bifall till Moderaternas ledamotsinitiativ.
Omröstningsresultat
8 ja-röster för ordförandens yrkande mot 7 nej-röster för Stefan Starks (M)
yrkande.
Ja-röster: Per-Åke Sörman (C), Linda Smedberg (S), Thony Mossberg (S),
Roger Andersson (S), Carina Oskarsson (S), Johan Gynnhammar (S), LarsRuben Fahlström (KD) och Sonja Kurt (KD).
Nej-röster: Stefan Stark (M), Samuel Nordangård (V), Malin Pålsson (M),
Magnus Johansson (M), Joakim Sjögren (SD), Helena Skogh (MP) och
Robin Nilsen (L).
Ordföranden finner med resultatet 8 ja-röster och 7 nej-röster att
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till pågående arbete.
Reservation
Stefan Stark (M), Samuel Nordangård (V), Malin Pålsson (M), Magnus
Johansson (M), Joakim Sjögren (SD), Helena Skogh (MP) och Robin
Nilsen (L) reserverar sig till förmån för Stefan Stark (M) m.fl. yrkande om
bifall till ledamotsinitiativet.

§ 74 Information om lokalförsörjningsplan 2017-2020
Ärendenummer: Gy 168/2016
Handläggare: Marie Hillius
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplanen för åren 2017-2020 bygger på Örebro kommuns
befolkningsprognos för perioden 2015-2025. Prognosen visar att behovet
av förskole- och grundskoleplatser fortsätter att öka kraftigt.
Elevunderlaget inom gymnasieskolan har minskat under flera år men ökar
nu sakta liksom behovet av lokaler för vuxenutbildning.
Det ökade behovet leder till att nya lokaler måste tillskapas. Det finns
också ett stort behov av anpassningar, renovering samt er-sättning av
dåliga lokaler och tillfälliga byggnader.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.

8

Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 75 Revidering av delegater inom Gymnasienämndens
delegationsordning
Ärendenummer: Gy 173/2016
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av den förändrade organisationen inom Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete (FUFA) kommer den tidigare
ledningsstrukturen att ändras. Av det följer bland annat att vissa funktioner
försvinner och andra tillkommer. Med anledning av detta behöver de
berörda nämndernas delegationsordning revideras så att de ändrade
funktionerna får den benämning som avsetts när man beslutat om att
delegera vissa beslut. Revideringen innehåller således inte några materiella
förändringar utan är endast en överföring av delegationen från en tidigare
funktion till en motsvarande funktion inom den nya förvaltningen.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av Gymnasienämndens delegationsordning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 76 Rapport - Årsbokslut 2015, Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade
Ärendenummer: Gy 95/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
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.
Örebro kommun får i sin gymnasieskola anordna utbildning för elever
som:
- är döva och hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö,
- är hörselskadade och trots användningen av tekniska hjälpmedel och
andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan,
- har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva, eller
är dövblinda.
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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 den 25 april 2016.
Beslutsunderlag
Årsbokslut gällande Riksgymnasiet för döva och hörselskadade 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Årsrapport Riksgymnasiet för döva och hörselskadade 2015, godkänns.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 77 Aktuell information
Handläggare: Per-Åke Sörman, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och
händelser som rör nämnden och förvaltningens område.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden informerar från Kvinnerstas dag den 11 maj och Risbergska
gymnasiets 45-års jubileum den 17 maj 2016.
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Förvaltningschefen
a)
Förvaltningschefen informerar om pågående arbeten inom förvaltningen
- Ledningsgruppen arbetar med effektiviseringsuppdragen.
- Arbete pågår med lokaler och förberedelser inför flyttar.
- Ny organisation för samverkansarbetet ska vara klar senast till årsskiftet.
Arbete pågår tillsammans med de fackliga organisationerna.
- Information från föreläsning i Stockholm angående "Framtidens
gymnasieskola".
- Medarbetarenkät och CMA-elevenkät är klart. Förvaltningen återkommer
till nämnden med information.
Utbildning- och arbetsmarknadschef
a)
Karolinska gymnasiets kammarkör har vunnit 2:a pris i
Ungdomskörklassen vid körfestival i Österrike.
b)
Specialskolemyndigheten (SPSM) har gjort tillsyn på Riksgymnasiet,
Virginska gymnasiet. Verksamheten har fått mycket positivt omdöme från
SPSM.
c)Internationalisering - Yrkesprogrammen på Virginska gymnasiet har fått
189 150 euro till utlandspraktik och vård- och omsorg har fått 30 551 euro
till kompetensutveckling för lärare. Policyutveckling är på gång mellan
Örebro universitet och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
(Makedonien, Tyskland, Nederländerna och UK).
d)
Lärarlönelyftet införs den 1 juli 2016 och är en statlig lönesatsning på
särskilt skickliga lärare.
e)
Skolkommissionens delbetänkande. I Skolkommissionens uppdrag ligger
att lämna förslag som syftar till att höja kunskapsresultaten, förbättra
kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten i den svenska skolan. I
uppdraget ligger även att se över orsakerna bakom de fallande
kunskapsresultaten. Slutligt förslag kommer i januari 2017. Förvaltningen
återkommer med rapport till nämnden.
f)
Information om Skolverkets förtydligande vad gäller betyg.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 78 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 172/2016
Ärendebeskrivning
1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:16 Vårpropositionen
och vårändringsbudgeten för 2016. Gy 130/2016.
2. Miljökontoret, beslut om anmälan av skolverksamhet, Rudbecksskolan,
Teknisten 2 i Örebro kommun. Gy 169/2016.
3. Miljökontoret, beslut om anmälan av skolverksamhet, Karolinska
gymnasiet, Maskinisten 9 i Örebro kommun. Gy 170/2016.
4. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 160330, § 105, vissa val m.m. Gy
124/2016.
5. Programnämnd Barn och utbildning, protokollsutdrag 31 mars 2016,
§ 35, lokalförsörjningsplan 2017-2020 med revidering 2016. Gy 168/2016.
6. Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 5 april 2016, § 79, övergripande
tillsynsrapport för intern kontroll år 2015. Gy 123/2016.
7. Programnämnd Barn och utbildning, protokollsutdrag 31 mars 2016,
§ 27 Investeringsprogram IT 2017-2020 för programområde Barn och
utbildning. Gy 74/2016.
8. Programnämnd Barn och utbildning, protokollsutdrag 31 mars 2016,
§ 24, tilläggsanslag och ombudgeteringar april 2016. Gy 87/2016.
9. Kvinnerstagymnasiets forum för samråd, protokoll 6 april 2016.
10. Virginska gymnasiets forum för samråd, protokoll 8 april 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förlag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 79 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 171/2016
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 13 april 2016 - 17 maj 2016 fattats med stöd av delegation från
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Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
Löpnummer S 33-51 2015
Gymnasiesärskolan
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp) läsåret 2014/2015.
Fond 499, Stiftelsen Karolinska skolans samfond.
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp) läsåret 2014/2015.
Fond 482, Stiftelsen Karolinska skolans donationsfastighet.
4.6.1
Beslut om ersättning, för läromedel och skollunch, till elever under 20 år
som får sin gymnasieutbildning på folkhögskola.
Löpnummer FH 1-11
Gymnasieantagningen
4.6.2
Beslut om stöd till inackorderingsbidrag.
Löpnummer IN 1-68
Gymnasieantagningen
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer ES 2/16
Karolinska gymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 141/2016
Tullängsgymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 191/2016
Tullängsgymnasiet
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 80 Ledamotsinitiativ "Vad gör vi mot ohälsan?"
Ärendenummer: Gy 196/2016
Handläggare: Samuel Nordangård
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet aktualiserar ett ärende "Vad gör vi mot ohälsan?".
Vänsterpartiet föreslår Gymnasienämnden
- redovisar på vilka sätt som skolorna arbetar mot otrygghet och för bättre
psykisk och fysisk trygghet och hälsa på gymnasieskolorna,
- bedömer om det utöver nuvarande åtgärder finns behov av fler eller andra
åtgärder för att öka trygghet och minska stress och otrygghet hos eleverna,
- besvarar om det finns behov och möjlighet att på lektionstid lära elever
att försvara sig mot fysiska och psykiska kränkningar.
Beslutsunderlag
Vänsterpartiets ledamotsinitiativ daterat 18 maj 2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till presidiet och tas upp för beslut vid
Gymnasienämndens sammanträde den 8 juni 2016.

§ 81 Avslutning
Nämndens behandling
Ordföranden framför ett tack till Linda Smedberg (S) för tiden som 1:e
vice ordförande i Gymnasienämnden och önskar henne lycka till som
ordförande i Grundskolenämnden.
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