Gy 278/2015

Protokoll

Gymnasienämnden
2015-10-07
Datum:
Klockan: 13:00 - 16:40
Plats:
Karolinska skolan, sal 1154, Olaigatan 25
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Sheneh Armaghan (S)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (FP)
Thony Mossberg (S)
Sara Göransson (M)
Johan Gynnhammar (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgör för Robin Nilsen (FP)
Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Helena Skogh (MP)
Tjänstgör för Rasoul Bayazi (S)

Närvarande ersättare
Samuel Nordangård (V)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Vendela Lehn
Anders Duvkär
Maria Byrstrand
Åsa Lindqvist
Martha Liw
Tommy Karlsson
Petronella Ekström
Birgitta Palmér
Elisabeth Lindéus

Förvaltningschef fr.o.m. § 130
Gymnasiechef
Gymnasiechef t.o.m. § 134
Ekonom t.o.m. § 134
t.o.m. § 130
t.o.m. § 130
Verksamhetsutvecklare med stöd av
IT §§ 135-137
§§ 135-137
Ekonom §§ 135-137
Planerare fr.o.m. § 135
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Paragraf 127-144

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 15 oktober 2015

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Kerstin Cederström (FP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 oktober
2015.

§ 127 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 278/2015
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Kerstin Cederström (FP) utses som ordinarie och Joakim Sjögren (SD)
utses som ersättare att justera protokollet den 15 oktober 2015.

§ 128 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden hälsar Johan Gynnhammar som är ny ersättare för
Socialdemokraterna välkommen till Gymnasienämnden.
Punkt 12 - "Rapport - Internationalisering" flyttas till punkt 5 b.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 129 Övriga frågor
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp tre övriga frågor angående Jensen grundskola,
riksprislistan och Grillska gymnasiet.
2

Ärendena läggs in som punkt 16-18 på ärendelistan.
Stefan Stark (M) tar upp övrig fråga om gymnasienämndens internat i
Båsenberga. Ärendet läggs in som punkt 19 på ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 130 Information om Spri-organisationen
Handläggare: Åsa Lindquist, Martha Liw
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Martha Liw och Åsa Lindquist informerar om deras arbete med
språkintroduktion. Intagning till utbildningen genomförs var 5:e vecka.
Spri-bas har 145 elever och Spri-fortsättning (steg 2) har 70 elever.
Styrkor i verksamheten är:
- Ingång och introduktion, språktest och flöden.
- Undervisning, teman och studiehandledning.
- Egen studie- och yrkesvägledare och EHT, två rektorer och en tf. rektor.
- Samarbete i kommunen.
- Instegs- och nystartsjobbare och elevstödjare.
Utmaningar:
- Problem när Örebro tar emot elever från grundskolan.
- Många elever från grundskolan.
- Andra kommuner placerar ensamkommande barn i Örebro.
- Många pedagogiska utredningar.
- Utbildningsbakgrunden och vägar vidare.
- Utveckla introduktionen.
Den 1 januari 2016 kommer en ny lag om fördjupad kartläggning av
nyanländas kunskaper.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 131 Rapport - Internationalisering
Ärendenummer: Gy 356/2015
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Rapport om internationalisering och framtagandet av en strategi för arbetet
i kommunens gymnasieskolor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Anders Duvkär informerar om internationaliseringsarbetet.
Anders Duvkär återkommer till gymnasienämnden med uppdrag kring
framtagande av strategi för arbetet i kommunens gymnasieskolor.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 132 Ramrevidering gymnasienämnden
Ärendenummer: Gy 316/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Kriterier för fördelning av extra resurser till utvalda program beslutades av
gymnasienämnden 16 september 2015. För att kunna fördela resurser görs
nu en avstämning av elevantalet per den 15 september och jämförs med det
förutbestämda elevantal per program i åk 1 som tidigare beslutats.
Finansiering sker via reserverade medel i planeringsreserven.
Elevavstämning 15 september Gymnasienämndens totala budgetram 2015
baseras på elevantalet 15 oktober 2014. Elevavstämning sker två ggr per år
där avstämning sker mellan enheterna och planeringsreserven. Avstämning
av antalet Örebroelever görs 15 oktober och sker till Programnämnden och
detta påverkar nämndens totala resultat. En minskning av det totala
elevantalet har skett med 11 elever jämfört med 15 februari.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Reviderad budgetram oktober 2015" daterad
6 oktober 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag (sidan 1) avseende
extra resurser.
2. Resursfördelning utifrån elevavstämning enligt förvaltningens förslag
(sidan 2) utgår.

§ 133 Ekonomisk uppföljning
Ärendenummer: Gy 342/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten är en ekonomisk uppföljning av redovisade kostnader
och intäkter t.o.m. september månad.
Förbrukning av budgetram är 74,9 % och riktvärdet är 75 %.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Månadsuppföljning januari-september 2015"
daterad 6 oktober 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari - september 2015 godkänns
och läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 134 Information om resursfördelningsmodell
Ärendenummer: Gy 345/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Maria Byrstrand informerar om programnämndens
resursfördelningsmodell.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 135 Budget och verksamhetsplan 2016
Ärendenummer: Gy 317/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Som en del i budgetberedningen kommer respektive grupp att få tillfälle att
prata om hur nämndens insatser kan utvecklas.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Nämnden har en workshop och diskuterar olika frågeställningar.
Gymnasienämnden bereder ärendet vid sammanträdet den 11 november
och tar beslut om budget- och verksamhetsplan 2016 vid sammanträdet
den 9 december 2015.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 136 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 346/2015
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
I gymnasienämndens uppdrag ingår bland annat att förebygga och
förhindra kränkande behandling av elever.
Enlig Skollagen 6 kap 10§ finns en skyldighet att anmäla, utreda och vidta
åtgärder mot kränkande behandling när någon personal misstänker att
kränkning skett.
Enligt nämndens delegationsordning ska anmälda kränkningsärenden
rapporteras kvartalsvis.
Under perioden 15 april - 28 september har det inkommit fyra anmälningar
om kränkande behandlingar från kommunens gymnasieskolor. Det rör sig
om både kränkande behandlingar mellan elever men också mellan personal
och elever. Åtgärder för att förhindra fler kränkningar har vidtagits i
samtliga ärenden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning av kränkande behandlingar.
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Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Förvaltningen gör uppföljning av kränkningsärenden och
avstämningsärenden i delår och bokslut.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 137 Nulägesrapport en-till-en-satsningen
Ärendenummer: Gy 29/2013
Handläggare: Tommy Karlsson, Petronella Ekström
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Petronella Ekström redovisar för nämnden lärplattformen It´s learning,
vilken lärare och elever använder i verksamheten.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 138 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.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden tycker det är viktigt att politikerna i gymnasienämnden deltar
i utbildningen i Båsenberga den 11-12 november 2015.
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b)
Gymnasiemässan genomförs den 14 oktober kl. 9-19 på Conventum Arena.
Mässan vänder sig i första hand till elever i årskurs 9 och deras föräldrar,
men är också öppen för allmänheten.
c)
Socialförvaltningen öppnar ett HVB-hem vid Kvinnerstaskolan för
ensamkommande flyktingbarn. Ytterst ansvarig för HVB-hemmet
är avdelningschef Anna Jakobsson.
d)
Alla kommunala gymnasieskolor i Örebro har fått nya webbplatser.
Webbplatserna har ett tydligt fokus på att marknadsföra utbildningarna för
att hjälpa blivande gymnasieelever att välja rätt. Webbplatserna är även
anpassade för mobiler och surfplattor.
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningen återkommer till nämnden med det slutliga programmet till
utbildningsdagarna i Båsenberga.
b)
Förvaltningschefen informerar om att arbete pågår med sammanslagning
av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och
Gymnasieförvaltningen. Organisationsförslag beräknas vara klart i
december 2015.
c)
Arbete pågår med lokalplanering och Risbergska skolans programflyttar.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 139 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 344/2015
Ärendebeskrivning
1. Miljökontoret, kontrollrapport Oskarsparkens kök, Oskarsparken 2,
Örebro. Gy 331/2015.
2. Protokollsutdrag BoU 150902, § 106, Systemstöd för det kommunala
aktivitetsansvaret. Gy 328/2015
3. Protokollsutdrag programnämnd BoU 150902, § 104, tilläggsanslag och
ombudgetering september 2015. Gy 332/2015
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4. Miljökontoret, beslut om placering i riskklass och årlig kontrolltid för
kollektivboende Hedens Hus, Athena 5, Mellringevägen 108 i Örebro
kommun. Gy 339/2015
5. Miljökontoret, kontrollrapport Café Karrolina, Olaigatan 25, Örebro.
Gy 340/2015
6. Miljökontoret, beslut om placering i riskklass och årlig kontrolltid för
café Karrolina, Husaren 2, Olaigatan 25 i Örebro kommun. Gy 341/2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 140 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 343/2015
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen och förvaltningskontoret anmäler beslut som under
tiden 16 september - 6 oktober 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 15/32-42
Rudbecksgymnasiet
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild grupp), läsåret 2015/2016.
Gy 159/2015
Fond nr 504 Stiftelsen Skolsamfonden
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild grupp), läsåret 2015/2016.
Gy 159/2015
Fond nr 188 Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond
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4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer 15/16HV1
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 2012/200
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer SA11/15
Karolinska gymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 141 Övrig fråga - Jensen grundskola
Handläggare: Pär Ljungvall
Nämndens behandling
Jensen gymnasium har utökat med lokaler i Kompassen. Pär Ljungvall (V)
tar upp fråga om det innebär att Jensen grundskola ska flytta från
Rudbecksskolan.
Förvaltningen svarar att Jensen finns kvar med grundskolan på
Rudbecksskolan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 142 Övrig fråga - Riksprislista
Handläggare: Pär Ljungvall
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp fråga om den generella delen i
gymnasienämndens resursfördelningsmodell procentuellt är lika mot
riksprislistan.
Förvaltningens svar är att Örebro kommuns gymnasieprogrampeng är
procentuellt mot riksprislistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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§ 143 Övrig fråga - Grillska Gymnasiet
Handläggare: Pär Ljungvall
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp fråga om det innebär mindre statsbidrag till
kommunala gymnasieskolor när Grillska Gymnasiet söker bidrag till NIU.
Förvaltningen svarar att det inte innebär några förändringar av statsbidraget
till de kommunala gymnasieskolorna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 144 Övrig fråga - Internat Båsenberga
Handläggare: Stefan Stark
Nämndens behandling
Gymnasienämnden beslutade vid sammanträdet den 16 september 2015 att
genomföra en utbildning för gymnasienämnden den 11-12 november 2015
i Båsenberga.
Stefan Stark (M) tar upp att Moderaterna gärna hade sett att utbildningen
av kostnadsskäl varit förlagd till kommunen.
Ordföranden svarar att målsättningen var att förlägga internatet till Örebro.
Stefan Stark (M) vill ha detta till protokollet att internatet skulle förlagts
till Örebro kommun och Kerstin Cederström (Fp) instämmer i Stefan
Starks synpunkter.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Internatet genomförs under förutsättning att hälften av politikerna i
nämnden deltar.
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