Gy 13/2016

Protokoll

Gymnasienämnden
2016-03-16
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:15
Plats:
Risbergska gymnasiet, sal B3/B5, Hagagatan 53.
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (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)

Ordförande

t.o.m. § 36

Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Thony Mossberg (S)
Samuel Nordangård (V)
Carina Oskarsson (S)
Johan Gynnhammar (S)

Tjänstgör för Stefan Stark (M)
Tjänstgör för Linda Smedberg (S)
Tjänstgör för Helena Skogh (MP) fr.o.m. § 37
Tjänstgör för Rasoul Bayazi (S)
Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)

Närvarande ersättare
Hannes Önander (C)
Samuel Nordangård (V)

fr.o.m. § 30
t.o.m. § 36

Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Birgitta Palmér
Tommy Karsson
Elisabeth Lindéus
Ola Jonsson
Åsa Lindquist
Martha Liw
Emil Jansson
Petronella Ekström
Anna-Clara Ericsson

Förvaltningschef/programdirektör
Ekonom t.o.m. § 36
Verksamhetsutvecklare med stöd av IT
Planerare fr.o.m. § 30
§ 30-36
§ 30
§ 30
§ 37
§ 37
§§ 38-40
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Paragraf 24-46

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 23 mars 2016

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Helena Skogh (MP), justerare t.o.m. § 36

Roger Andersson (S), justerare fr.o.m. § 37
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 mars 2016.

§ 24 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 13/2016
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Helena Skogh (MP) utses som ordinarie och Roger Andersson (S) utses
som ersättare att justera protokollet den 23 mars 2016.

§ 25 Ändringar och tillägg i ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden informerar om att punkt 8 på ärendelistan "Information om
fortbildning för lärare It´s Learning" flyttas till punkt 15.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade ändringar.

§ 26 Övriga frågor
Nämndens behandling
Samuel Nordangård (V) tar upp övrig fråga angående VFU.
Robin Nilsen (L) tar upp övrig fråga angående idrottshallar.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 27 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
1. Gymnasienämnden fastställer årsberättelse för 2015.
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2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Gymnasienämnden begär att få föra över resterande anslag för
inventarieinvesteringar, 3 436 tkr, till 2016 års budget.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Malin Pålsson (M), Magnus Johansson (M), Helena Skogh (MP), Robin
Nilsen (L) och Kerstin Cederström (L) deltar inte i beslutet.

§ 28 Reviderad budgetram mars 2016
Ärendenummer: Gy 65/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Programnämnden beslutade i februari om fördelning av medel avseende
ensamkommande barn. Gymnasienämnden tilldelades 1 mnkr.
Nya regler avseende oplacerad personal införs i kommunen fr.o.m.
1 februari vilket innebär att kostnadsansvaret återförs till respektive
driftsnämnd. Gymnasienämndens ram justeras med - 987 tkr. Örebro
kommun har fått statsbidrag avseende fler nationella prov och
Gymnasienämnden har tilldelats 395 tkr till detta.
Hyra för Passagen med 156 tkr flyttas till programnämnden.
Elevavstämning har gjorts den 15 februari och innebär en ökning av
elevantalet med 84 elever. Ökningen avser framförallt elever inom
språkintroduktionen. Ramen för Gymnasienämnden totalt med 6,6 mnkr.
Den totala ramen för gymnasienämnden uppgår efter dessa justeringar till
506 975 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Reviderad budgetram mars 2016", daterad 10
mars 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgetramen för 2016 revideras enligt förvaltningens förslag
Yrkande
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag med
hänvisning till Vänsterpartiets budget.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
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Proposition
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag samt Pär Ljungvalls (V)
avslagsyrkande, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Driftbudgetramen för 2016 revideras enligt förvaltningens förslag.
Malin Pålsson (M), Magnus Johansson (M), Helena Skogh (MP), Robin
Nilsen (L) och Kerstin Cederström (L) deltar inte i beslutet.
Reservation
Pär Ljungvall (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 29 Investeringsplan IT
Ärendenummer: Gy 74/2016
Handläggare: Tommy Karlsson
Ärendebeskrivning
Förvaltningens IT-investeringsplan revideras årsvis.
Ärendet beskriver de förslag på IT-investeringar som är aktuella för
Gymnasienämnden. Dessa blir sedan en del av hela kommunens behov och
önskemål om IT-investeringar. De driftskostnadskonsekvenser som
beskrivs är en första bedömning och kan komma att ändras när mer
information finns tillgänglig.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Investeringsplan IT - underlag till budgetförslag
2017-2020 Gymnasienämnden".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Investeringsplan IT- underlag till budgetförslag 2017-2020 godkänns.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 30 Information om Spri
Ärendenummer: Gy 73/2016
Handläggare: Martha Liiw, Åsa Lindquist
Ärendebeskrivning
Information om hur samarbete sker mellan SPRI och ordinarie verksamhet
ges av rektor Åsa Lindquist och information om hur antagningen av SPRIelever sker ges av Martha Liw.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Språkintroduktion är nu störst av gymnasieskolans fem
introduktionsprogram. Nämnden får information om dagsläget för Spri
våren 2016 och vilka utmaningar som finns till hösten 2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 31 Förslag på förändrade beslutsnivåer (förändrad
delegationsordning) avseende yttrande till
tillsynsmyndighet och utredning av kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 23/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
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.
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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".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Förvaltningens förslag till förändrad delegationsordning godkänns.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 32 Övergripande internationaliseringsstrategi för de
kommunala gymnasieskolorna
Ärendenummer: Gy 356/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Enligt tidigare uppdrag från Gymnasienämnden har nu förvaltningen tagit
fram en övergripande internationaliseringsstrategi för de kommunala
skolorna. Denna bereds i februarinämnden och föreslås beslutas i
marsnämnden. På kommunens sex gymnasieskolor, KarolinskaKvinnersta, 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
- Förvaltningens förslag till en gemensam internationaliseringsstrategi
fastställs.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 33 Gymnasieskolans utbildningsorganisation
Riksgymnasiet, läsåret 2016/2017, årskurs 1
Ärendenummer: Gy 7/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
På uppdrag av staten anordnar Örebro kommun Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade. Målgruppen är döva, och hörselskadade och dövblinda
elever samt elever med språkstörning. Eleverna erbjuds undervisning med
hörselteknisk utrustning eller teckenspråk. De följer samma kursplan som
övriga gymnasieskolan.
Utbildningarna är förlagda till tre skolenheter. Rudbecksgymnasiet är ny
som skolenhet inom Riksgymnasiet från höstterminen 2016. Verksamhet
bedrivs dock i tidigare Risbergska gymnasiets lokaler fram till vårterminen
2017 då färdigställande av anpassade lokaler planeras vara klara vid
Rudbecksgymnasiet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse ”Gymnasieskolans utbildningsorganisation för
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, årskurs 1 läsåret 2016/2017”.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade fortsätter att bereda plats för
sökande elever inom ramen för Örebro kommuns utbildningsorganisation.
Elever antas enligt principen fri antagning och programutbudet omfattas av
organisationens samtliga utbildningar, förlagda till tre skolenheter.
2. Antagningsprocessen sker genom Riksgymnasiets kansli, ansvariga
rektorer och deras antagningssamordning.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 34 Ledamotsinitiativ "Mörkertal för hot- och
våldsincidenter på kommunala gymnasieskolor i Örebro
kommun"
Ärendenummer: Gy 151/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Mörkertal för hot- och våldsincidenter
på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun".
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- 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.
Beslutsunderlag
Moderaternas ledamotsinitiativ "Mörkertal för hot- och våldsincidenter på
kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun", daterad 10 februari 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Moderaternas ledamotsinitiativ "Mörkertal för hot- och våldsincidenter på
kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun" avslås med hänvisning till
det trygghetsarbete som redan pågår på de kommunala gymnasieskolorna
och som avrapporteras vid nämndsammanträdet under punkt 14
"Information om gymnasieskolornas trygghetsarbete".
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 35 Information om gymnasieskolornas trygghetsarbete
Ärendenummer: Gy 71/2016
Handläggare: Ola Jonsson
Ärendebeskrivning
Arbetet med en trygg skola för alla elever i de kommunala
gymnasieskolorna är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag. Förutom
kunskapsuppdraget är arbetet med värdegrundsfrågor skolans
huvuduppdrag och detta är en omistlig del av skolans uppdrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Trygghetsarbete på de kommunala
gymnasieskolorna" daterad 7 mars 2016 samt "Virginska gymnasiets
handlingsplan för hot och våld".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ola Jonsson informerar om vilka aktiviteter av trygghetsarbete som
genomförs på de kommunala gymnasieskolorna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 36 Val
Ärendebeskrivning
Utseende av ersättare till Rudbecksgymnasiets forum för samråd efter
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Sonja Kurt (KD) utses som ersättare till Rudbecksgymnasiets forum för
samråd efter Lovisa-Teolinda Pettersson (KD).

§ 37 Information om fortbildning för lärare "It´s learning"
Handläggare: Emil Jansson, Petronella Ekström
Ärendebeskrivning
Utifrån mål i verksamhetsplanen återkopplar vi nuläge i den pedagogiska
utvecklingen med digitala hjälpmedel. Vi tittar också på hur vi ser på
utvecklingen framåt.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Nämnden får information om hur en-till-en-satsningen påverkar elevernas
måluppfyllelse och vilka utmaningar som det har inneburit.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 38 Gymnasieskolans utbildningsorganisation, läsåret
2016/2017, årskurs 1 - Kvinnerstagymnasiet
Ärendenummer: Gy 69/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Gymnasiechef och rektor arbetar med antalet sökande elever per program
och inriktning för att optimera och säkerställa verksamheten.
Behovet finns hos enskilda rektorer att utifrån för få antal sökande att göra
tillfälligt stopp i antagningen ht-2016 för att sedan fortsätta utredningen om
framtiden i den redan pågående utredningen om program och inriktningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasieskolans utbildningsorganisation,
läsåret 2016/2017, årskurs 1 - Kvinnerstagymnasiet" daterad 7 mars 2016.
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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.

§ 39 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), inriktning
anläggningsfordon - angående upphandling av
inriktningens karaktärsämnen
Ärendenummer: Gy 68/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Generellt finns ett behov av att stärka yrkesprogrammens kvalitet och
attraktionskraft. Det är dessutom så att många branscher är
investeringstunga på grund av lokaler och maskiner, vilket innebär
kostnader och investeringar som kommuner i allmänhet kan ha svårigheter
att genomföra.
Med detta som bakgrund har Kvinnerstagymnasiets ledning initierat en
kontakt med den aktuella branschorganisationen som är kopplad till BA,
inriktning anläggningsfordon, (maskinförare) för att diskutera kring ett
framtida tänkbart upplägg där karaktärsämnen respektive
programgemensamma ämnen hanteras på ett nytt och mer branschnära sätt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Bygg- och anläggningsprogrammet (BA),
inriktning anläggningsfordon - angående upphandling av inriktningens
karaktärsämnen", daterad 7 mars 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 40 Information om lärarlönelyftet
Ärendenummer: Gy 75/2016
Handläggare: Anna-Clara Ericsson
Ärendebeskrivning
Genom ett särskilt statsbidrag som införs vid halvårsskiftet 2016 kommer
regeringen att stimulera skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade
lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön.
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Statsbidraget kommer endast att betalas ut till de huvudmän som höjer
lönen utöver vad som följer av den ordinarie lönerevisionen. Det ska bidra
till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och
till verksamhetens utveckling i övrigt.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 41 Lägesrapport antagning gymnasieskolan, läsåret
2016/2017, årskurs 1
Ärendenummer: Gy 72/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Gymnasieantagningen har genomfört en planeringskörning som
förmodligen kommer att ändras inför den preliminära och slutliga
antagningen. Dock ger det en bra bild av läget och det är utifrån denna bild
som skolorna sätter sin organisation inför hösten 2016. Det handlar om att
vi försöker att tillgodose elevernas önskemål, men vi har också att ta
hänsyn till budget i balans och optimal organisation som gynnar alla
elever! Information gäller endast de kommunala gymnasieskolorna och
övergripande kan vi säga utan att någon djupare analys har skett att:
Intresset för det Samhällsvetenskapliga programmet generellt har minskat.
Dock är detta positivt då det är Sveriges största program och alltför många
elever läser det utifrån att de inte vet vad de vill göra. Intresset för
Teknikprogrammet har ökat, likaså Bygg, El och energi samt VVS.
Ansökningar till IB-programmet ökar och yrkesprogrammen har
minskat något.
2015 var det: 3 872 st sökande totalt i länet.
2016-03-06 var det 3 868 sökande och antalet kan komma att öka något.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 42 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 tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden informerar om att Linda Smedberg (S) slutar som 1:e vice
ordförande i Gymnasienämnden. Linda kommer i stället att utses
som ordförande för Grundskolenämnden.
b)
Remiss från Skolinspektionen har inkommit till programnämnd Barn och
utbildning. Thoren gruppen ansöker om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola. Thoren Innovation
School AB har också hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Thoren Innovation School Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret
2017/2018.
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete har lämnat synpunkter
på remisserna till programnämnden.
c)
Gymnasienämndens parlamentariska grupp har sammanträde den 6 april.
Förvaltningschefen
a)
Ny ledningsorganisation beräknas vara klar till den 1 april 2016. De nya
cheferna kommer att presenteras för nämnden.
b)
Skolverket har fördelat statsbidraget för Läslyftet 2016-2017. Intresset är
mycket stort, både i Örebro och runt om i landet. Grundskola och
gymnasium har sökt för 414 lärare, men har bara fått statsbidrag för hälften
av våra lärare. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete har
beslutat att lägga till det som fattas själv, vilket innebär att alla de som vill
delta i läslyftet 2016-2017 kommer att kunna göra detta. Ny
ansökningsomgång inför 2017-2018 också. Intentionen är att alla
kommunala gymnasieskolor ska delta.
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c)
Den 26 april 2016 ska genomföras en kick off för den nya förvaltningen.
d)
Förvaltningen har fått en tjänstemannaremiss av Skolverkets förslag att
med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag om nya
inriktningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många
gymnasiepoäng som de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för
programmet. Svaret delges till Gymnasienämnden.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 43 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 66/2016
Ärendebeskrivning
1. Skolverket, statsbidrag för att vidareutveckla kvaliteten i det
arbetsplatsförlagda lärandet under 2016. Gy 57/2016.
2. Skolverket, beslut statsbidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning
för elever med funktionshinder 2016. Gy 33/2016.
3. Miljökontoret, information om kommande tillsyn på förskolor och
skolor i Örebro kommun. Gy 37/2016.
4. Miljökontoret, kontrollrapport Rudbecksskolan köket, Hedvigsgatan 1.
Gy 40/2016.
5. Miljökontoret, kontrollrapport Café Rosen, Hagagatan 53. Gy 38/2016.
6. Miljökontoret, klassificering och årlig avgift för Karolinska skolan,
Husaren 2 i Örebro kommun. Gy 48/2016.
7. Miljökontoret, kontrollrapport café Innova, Tullängsgatan 7.
Gy 51/2016.
8. Miljökontoret, kontrollrapport Karolinska skolans kök, Olaigatan 25.
Gy 60/2016.
9. Miljökontoret, kontrollrapport Tullängsskolans kök, Tullängsgatan 7,
Landbotorpsallén 31. Gy 70/2016.
10. Miljökontoret, inspektionsprotokoll om tillsyn av skolverksamhet,
Karolinska skolan, Husaren 2 i Örebro kommun. Gy 360/2015.
11. Kommunstyrelsen, protokoll 14 december 2015, § 269, krisplan för
Örebro kommun. Gy 49/2016.
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12. Kommunstyrelsen, protokoll 27 januari 2016, § 19, riktade
utredningsuppdrag 2016 enligt ÖSB. Gy 20/2016.
13. Kommunstyrelsen, protokoll 19 oktober 2015, § 206, Örebro kommuns
risk- och sårbarhetsanalys. Gy 50/2016.
14. Kommunstyrelsen, protokoll 9 februari 2016, § 30, styrdokument som
föreslås upphöra eller revideras. Gy 77/2016.
15. Kommunfullmäktige, protokoll 17 februari 2016, § 58, styrdokument
som föreslås upphöra eller revideras. Gy 77/2016.
16. Kvinnerstagymnasiets forum för samråd, protokoll 3 februari 2016.
17. Karolinska gymnasiets forum för samråd, protokoll 7 mars 2016.
18. Virginska gymnasiets forum för samråd, protokoll 22 januari 2016.
19. Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring anhöriginvandring/flyktingmottagning” den 19 februari
2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 44 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 67/2016
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samt
förvaltningskontoret anmäler beslut som under tiden 10 februari 2016 - 15
mars 2016 fattats med stöd av delegation från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.1
Beslut om anställning av områdeschef eller motsvarande
Gy 4/2016, Gy 5/2016
Förvaltningschef
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2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
Löpnummer MOM01/16-MOM03/16, 15/16 RG01-RG09
Virginska gymnasiet
Löpnummer 16/01-16/03
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 1/15-19/15
Riksgymnasiernas kansli
Löpnummer KA29/15, KA1/16-KA11/16
Karolinska gymnasiet
3.8
Avskrivning av utestående fordringar i Raindance
Gy 30/2016
Förvaltningschef
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer 15/16BF09, 15/16SA03-15/16SA04
Virginska gymnasiet
Löpnummer 2013/05
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer KA1/16
Karolinska gymnasiet
4.7.4
Beslut om förlängd undervisning för elever inom Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade som behöver det.
Löpnummer 15/16RGH15, 15/16RGD01-15/16RGD04, 15/16RGH1615/16RGH19
Virginska gymnasiet
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 15/16SA05
Virginska gymnasiet
4.7.8
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 70/2016, Gy 56/2016
Rudbecksgymnasiet
Pär Ljungvall (V) tar upp fråga om inte ett av kränkningsärendena i stället
skulle ha varit ett avstängningsärende.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Anmälan läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämndsammanträdet den
13 april med svar på Vänsterpartiets fråga.

§ 45 Övrig fråga - VFU-platser
Handläggare: Samuel Nordangård
Nämndens behandling
Samuel Nordangård tar upp övrig fråga angående brist på VFU-platser
bland stadens studenter och om nämnden kan göra något för att uppmuntra
skolorna att lägga ut fler VFU-platser.
Förvaltningschefen svarar att gymnasiechef Anders Duvkär sitter med i
styrgruppen för övningsskola vid Örebro universitet och har kontinuerlig
dialog med ansvarig för lärarutbildningen. Gott samarbete föreligger men
det behövs alltid fler platser. Antalet studenter som är ute på våra
gymnasieskolor är betydlig fler än föregående år.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 46 Övrig fråga - Idrottshallar
Handläggare: Robin Nilsen
Nämndens behandling
Robin Nilsen (L) tar upp fråga angående idrottshallarna i Idrottshuset som
är stängda viss tid under dagen för städning.
Förvaltningschefen svarar att lokalstrateg på Förvaltningskontoret har fått i
uppdrag att föra en dialog med Idrottshuset om att ändra städtiderna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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