Gy 279/2015

Protokoll

Gymnasienämnden
2015-11-11
Datum:
Klockan: 08:30 - 12:10
Plats:
Virginska skolan, Sal 4075, plan 4, Fabriksgatan 46-52
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Sheneh Armaghan (S)
Roger Andersson (S)
Rasoul Bayazi (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Helena Skogh (MP)
Robin Nilsen (FP)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (FP)
Thony Mossberg (S)
Hannes Önander (C)
Sara Göransson (M)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

fr.o.m. § 149

Tjänstgör för Robin Nilsen (FP) § 148
Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Robin Nilsen (FP) t.o.m. § 147
Tjänstgör för Joakim Sjögren (SD)

Närvarande ersättare
Samuel Nordangård (V)
Carina Oskarsson (S)
Johan Gynnhammar (S)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Anders Duvkär
Vendela Lehn
Maria Byrstrand
Elisabeth Lindéus
Birgitta Palmér
Lennart Balkstedt
Tommy Karlsson

Förvaltningschef §§ 145-149, 153-163
Gymnasiechef
Gymnasiechef fr.o.m. § 151
Ekonom t.o.m. § 156
Planerare
Ekonom t.o.m. § 150
Planerare §§ 151-153
Verksamhetsutvecklare med stöd av IT § 158
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Paragraf 145-163

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 19 november 2015

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Stefan Stark (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 november
2015.

§ 145 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 279/2015
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Stefan Stark (M) utses som ordinarie och Pär Ljungvall (V) utses som
ersättare att justera protokollet den 19 november 2015.

§ 146 Övriga frågor
Nämndens behandling
Robin Nilsen (FP) anmäler ärende "Stärk säkerheten på gymnasieskolorna".
Ärendet läggs in som punkt 21 på ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.
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§ 147 Reviderad budgetram
Ärendenummer: Gy 316/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Ramarna för budget 2015 grundar sig på elevantalet den 15 oktober 2014. En
avstämning har gjorts den 15 februari 2015 då budgetramen från
programnämnden reviderades. Nu görs avstämning per den 15 oktober och
gymnasienämndens totala ram revideras.
Antalet inskrivna elever var den 15 oktober 3 567 elever och innebär en
minskning med 57 elever jämfört med elevantalet den 15 februari.
Gymnasienämndens budgetram minskar med 2,1 mnkr vilket justeras via
planeringsreserven.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelser ”Reviderad budgetram hösten 2015”, daterad 29
oktober 2015 samt bilaga 1 Ram per enhet 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 148 Tillsynsrapport 2015 - uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 266/2015
Handläggare: Maria Byrstrand, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Rapporten redovisar utfall från beslutade tillsynsområden 2015:
- Elever hoppar av sin utbildning.
- Handlingsplaner följs ej - har reviderats till: Implementering av Skolverkets
allmänna råd ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram”.
- Sjukfrånvaro registreras ej i personec.
- Kontogranskning av konsultköp, köp av tjänst samt köp av utbildning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 149 Budget och verksamhetsplan 2016
Ärendenummer: Gy 317/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
I ÖSB:n finns ett antal uppdrag riktade till Gymnasienämnden som redovisas,
förslag till åtaganden/utvecklingsaktiviteter redovisas också.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Gymnasienämnden får en muntlig information utifrån en power point
presentation. Förvaltningens budgetskrivelse utsändes till Gymnasienämndens
sammanträde den 9 december 2015.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 150 Tillsynsplan 2016 - uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 378/2015
Handläggare: Maria Byrstrand, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet är
att säkerställa att den interna kontrollen är god vilket innebär att säkerställa att
följande mål uppnås:
- Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
- Att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig
- Att lagar, föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs
En riskanalys har genomförts med deltagare från nämndens presidium,
representanter från samtliga gymnasieskolor och personalavdelningen.
Riskanalysen har sammanställts och förslag på tillsynsområden 2016 är
- Inställda lektioner
- Plan för kompetensförsörjning saknas
- Ramavtal följs inte
Beslutsunderlag
Förvaltningens "Riskanalys - intern kontroll".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 151 Gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret
2016/2017, årskurs 1.
Ärendenummer: Gy 380/2015
Handläggare: Vendel Lehn, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden ska ta beslut om gymnasieskolornas organisation åk1-2,
läsåret 2016-2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret
2016/2017, årskurs 1. Karolinska gymnasiet, Rudbecksgymnasiet, Virginska
gymnasiet, Risbergska gymnasiet, Kvinnerstagymnasiet samt
Tullängsgymnasiet, daterad 9 november och reviderad 10 november 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Virginska gymnasiet
Nationellt program
BF 64 inkl. max 3 IMPRO
HA 32 inkl. max 3 IMPRO
HT 32 inkl. max 3 IMPRO
HVFL 16 inkl. max 3 IMPRO
HVFR 32 inkl. max 3 IMPRO
HVST 32 inkl. max 3 IMPRO
HVTD16 inkl. max 3 IMPRO
RL 64 inkl. max 5 IMPRO
SA-idrott 128
SAHA 10

IMPRO
(alltid i mån av plats)
3
3
3
3
3
3
3
5

IMYRK
0
8 (utöver de 32)
8 (utöver de 32)
3 (totalt 16)
12 (utöver de 32)
0
3 (totalt 16)
6 (totalt 64)

Antal IMPRO-elever behöver begränsas. Detta av arbetsmiljöskäl för både
lärare och elever utifrån att dessa elever kan vara i behov av mycket stöd och då
räcker inte resurserna till om det är för många elever.
Betonas bör att antagning till IMPRO alltid är i mån av plats.
Ang. IMYRK för vi dialog med IM om upplägg och platser. Vi kan öppna upp
för IMYRK på flera program och inriktningar. Detta under förutsättning att vi
tillsammans med IM kommer fram till lämpligt upplägg.
2. Karolinska gymnasiet
SA 112 elever
HU 16 elever (samläsning med 16 elever från SA i en klass)
NA 128 elever
ES 128 elever totalt oavsett inriktning till åk.1
Fler får fysiskt inte rum.
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3. Rudbecksgymnasiet
EK 128 elever
Utifrån sökbilden läsåret 2015-2016, men att tak får avgöras av
förvaltningschefen utifrån om 3 eller 4 klasser söker då andra sökomgången
öppnar.
NA
NA - SPRINT 32 (inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och
samhälle)
NA - Life science 32
NA 32 (inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och
samhälle) (NIU)
SA- SPRINT 32
SA 96 (inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap – ”Tema
Världen”)
Utifrån att vi måste undersöka mer via schemaläggning om vi får in 3 eller 4
klasser. Dessutom att tak får avgöras av förvaltningschefen utifrån om 3 eller 4
klasser söker då andra sökomgången öppnar
IB 45 elever (PDP16 25 NA-inriktning och 20 SA-inriktning, slås ihop till en
klass i åk.2)
VO 60 elever totalt, IMPRO VO 5 platser i mån av plats, IMYRK VO 10
platser. Dock totalt 60 platser, utifrån antalet tillgängliga APL-platser.
4. Tullängsgymnasiet
TE Teknikprogrammet 160 platser
FT Fordons- och transportprogrammet 72 platser direktsök 24 platser inriktning
personbil samt 48 platser inriktning transport
BA Byggprogrammet 88 platser
VF Ventilations- och fastighetsprogrammet 24 platser
EE El- och energiprogrammet direktsök 24 platser inriktning elteknik samt 16
platser inriktning datateknik
IMYRK/IMPRO i mån av plats inom BA samt FT
5. Kvinnerstagymnasiet beslutas längre fram utifrån pågående programöv
Nämndens behandling
Ordföranden föreslår att Gymnasienämnden gör om ärendet till ett
beslutsärende och tar beslut vid dagens sammanträde. Nämnden har inte någon
erinran mot förslaget.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Utbildningsorganisation läsåret 2016/2017, årskurs 1, fastställs i enlighet
med förvaltningens förslag avseende Karolinska gymnasiet,
Rudbecksgymnasiet, Virginska gymnasiet och Tullängsgymnasiet.
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2. Utbildningsorganisation läsåret 2016/2017, årskurs 1, för
Kvinnerstagymnasiet tas upp vid Gymnasienämndens sammanträde den
9 december 2015.

§ 152 Remiss om landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Gy 338/2015
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på landsbygdsprogram för
Örebro kommun. Programmet är tänkt att fungera som en gemensam vägvisare
för kommunens långsiktiga arbete med att skapa utveckling och tillväxt på
landsbygden. I processen med att ta fram förslaget har förutom
Landsbygdsnämnden även medborgare och organisationer på landsbygden
deltagit. Då landsbygdsprogrammet har en kommunövergripande funktion ska
programmet antas av Kommunfullmäktige.
Gymnasienämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på programmet.
Landsbygdsnämnden önskar att remissvaren inkommer senast den 4 december
2015.
Beslutsunderlag
Remiss om landsbygdsprogram för Örebro kommun, bifogas. Förvaltningens
förslag till yttrande "Remiss om landsbygdsprogram för Örebro kommun"
daterad 30 oktober.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Ordföranden föreslår att Gymnasienämnden gör om ärendet till ett
beslutsärende och tar beslut vid dagens sammanträde. Nämnden har inte någon
erinran mot förslaget.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Nämnden har inte några andra synpunkter på ”Landsbygdsprogram för
Örebro kommun” än att understryka vikten av en väl fungerande infrastruktur
och goda möjligheter till kommunikation för medborgare i allmänhet och
gymnasiestuderande i synnerhet.
2. Yttrande avges till Landsbygdsnämnden i enlighet med förvaltningens
förslag till yttrande.
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§ 153 Rapport - Flyktingmottagning
Ärendenummer: Gy 394/2015
Handläggare: Lennart Balkstedt
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och planering
kring anhöriginvandring/flyktingmottagning" den 29 oktober 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Lennart Balkstedt informerar om att flyktingmottagningen 2015-2017 för
Örebro kommun bedöms öka. En höjning av prognosen för 2015-2016 gjordes i
samband med Migrationsverkets februariprognos. Den nationella utvecklingen
vad gäller asylsökande och att personer med PUT (permanent
uppehållstillstånd) fortfarande blir kvar och ackumuleras i anläggningsboende
gav då stöd för en uppjustering av Örebroprognosen.
Prognos för Örebro kommun 2016-2017 bedöms till 750-900 personer
Under 2015 har t.o.m. september 467 flyktingar tagits emot inom ramen för det
kommunala flyktingmottagandet, varav 197 barn och ungdomar, (42 %) och
270 vuxna, (58 %).
Ny bedömning av utvecklingen kommer att göras utifrån Migrationsverkets
nästa prognos i februari 2016 och utifrån reella mottagningssiffror i kommunen
kommande månader.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 154 Information - Risbergska skolan
Handläggare: Vendela Lehn, Anders Duvkär, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Nämndens behandling
Den 18 november får berörd personal information om flyttarna som ska
genomföras. En tidsplan och kommunikations plan har tagits fram.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 155 Information om aktivitetsansvaret
Handläggare: Anders Duvkär, Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Ärendet utgår och tas upp vid Gymnasienämndens sammanträde i december.

§ 156 Ekonomisk uppföljning januari - oktober 2015
Ärendenummer: Gy 379/2015
Handläggare: Maria Byrstrand, Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljningen avser gymnasieförvaltningens ekonomiska resultat under
perioden januari - oktober 2015. Förbrukning av budgetram 84,4 % och
riktvärdet är 83 %.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Ekonomisk uppföljning januari - oktober 2015,
daterad 6 november 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning januari - oktober 2015 godkänns och läggs till
handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 157 Förslag - Sammanträdestider för Gymnasienämnden
2016
Ärendenummer: Gy 367/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendera driftnämnderna att under år
2016 förlägga sina sammanträden till veckorna 3, 6, 11, 15, 20, 23, 35, 38, 42,
46 och 50.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till sammanträdestider för Gymnasienämnden 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 158 Nulägesrapport en-till-en-satsningen
Ärendenummer: Gy 29/2013
Handläggare: Tommy Karlsson
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handingarna.
Nämndens behandling
Tommy Karlsson informerar om pedagogisk utveckling med digitala
hjälpmedel
- Förlängning av avtal.
- Försäljning av datorer - Försäljning till avgående elever.
- Molntjänster office 365.
- Statistik över stölder och skadeärenden.
- Problem och möjligheter just nu.
Beslut har tagits om:
- Avtal för ytterligare 1 år.
- 60 % av eleverna har köpt sina datorer.
- Inloggning och tillgång till Officepaketet.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 159 Rapport gymnasiemässan 2015
Ärendenummer: Gy 381/2015
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Gymnasiemässan 14 oktober 2015 Ägde rum på Conventum Arena, kl. 9-19 det
är en aktivitet under gymnasievalsåret och ett samarbete mellan länets
kommunala och fristående skolor. I år var det totalt 19 utställande skolor.
Besökarna uppskattades till runt 5 000. Örebros grundskolor besöker mässan
enligt schema dagtid utöver det är det tillresande skolor från länet, dag- och
kvällstid samt elever och/eller föräldrar kvällstid från hela länet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Elisabeth Lindéus informerar om att gymnasiemässan genomfördes den
14 oktober 2015. Mässan var ett samarbete med länets kommunala och
fristående gymnasieskolor. Totalt var det 19 gymnasieskolor som ställde ut vid
mässan.
Nämnden får också information om resultatet från utvärderingen av
gymnasiemässan samt vilka områden som kan utvecklas till gymnasiemässan
2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 160 Aktuell information
Handläggare: Per-Åke Sörman, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
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Nämndens behandling
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningschefen informerar om att Örebro kommun har avgivit yttrande över
delbetänkandet (U2015/02268/S) av utredningen om kvalitet i utbildningen för
elever med vissa funktionsnedsättningar: SÖK - statsbidrag för ökade kvalitet
(SOU 2015:45).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 161 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 392/2015
Ärendebeskrivning
1. Miljökontoret, meddelande om anmälan av skolverksamhet, Karolinska
skolan, Husaren 2 i Örebro kommun. Gy 360/23015
2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 22 september 2015, § 186,
sammanträdestider för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2016. Gy
361/2015
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 22 september 2015, § 182, strategi för ett
jämställt Örebro. Gy 396/2015.
4. Protokollsutdrag programnämnd Barn och utbildning 29 september 2015,
§ 118, delårsrapport med prognos 2 2015, Programnämnd barn och utbildning.
Gy 265/2015
5.Protokollsutdrag programnämnd Barn och utbildning 29 september 2015,
§ 127, information om lärarlegitimationer. Gy 374/2015.
6. Protokollsutdrag programnämnd Barn och utbildning 29 september 2015,
§ 133, svar på motion från Vänsterpartiet om att låta barnen växa upp utan
tvingande könsnormer. Gy 375/2015
7. Protokollsutdrag programnämnd Barn och utbildning 29 september 2015,
§ 134, svar på motion från Sverigedemokraterna om nolltolerans mot
inomhusanvändning av huvudbonader i kommunens lärosäten. Gy 376/2015.
8. Tullängsgymnasiets forum för samråd, protokoll 9 oktober 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 162 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 393/2015
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen och förvaltningskontoret anmäler beslut som under
tiden 7 oktober - 10 november 2015 fattats med stöd av delegation från
gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av enhetschef.
Löpnummer 15/43-44
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer S9-32/2015
Gymnasiesärskolan
Löpnummer M1-4/2015
Tullängsgymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer ES 11-13/15
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 15/16HV2
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 ES 14/15
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 340-2012
Tullängsgymnasiet
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 388/2015
Virginska gymnasiet
Gy 363/2015
Rudbecksgymnasiet
13

Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 163 Ledamotsinitiativ "Stärk säkerheten på
gymnasieskolorna"
Ärendenummer: Gy 403/2015
Handläggare: Robin Nilsen
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Liberalerna aktualiserar ett ärende "Stärk säkerheten på
gymnasieskolorna".
Folkpartiet Liberalernas förslag till Gymnasienämnden
- att förvaltningen ges i uppdrag att se över säkerhetsrutinerna vid besök av
utomstående på de kommunala gymnasieskolorna i Örebro och om dessa anses
vara bristande, införa ett system där utomstående måste anmäla sitt besök.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till presidiet och tas upp för beslut vid Gymnasienämndens
sammanträde den 9 december 2015.
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