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Gymnasienämnden
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t.o.m. § 26

Tjänstgörande ersättare
Rasoul Bayazi (S)
Sheneh Armaghan (S)
Thony Mossberg (S)
Sara Göransson (M)

Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Anna-Karin Lilja (S)
Tjänstgör för Fredrik Bernhardtz (S) fr.o.m. § 27
Tjänstgör för Malin Pålsson (M)

Närvarande ersättare
Samuel Nordangård (V)
Kerstin Cederström (FP)
Övriga
Lars Bäckman
Vendela Lehn
Christina Thunberg
Eva Sundmalm
Maria Byrstrand
Robert Gustafsson
Elisabeth Lindéus
Tommy Karlsson

Förvaltningschef
Gymnasiechef
Kvalitetsutvecklingschef §§ 28-30
Planerare
Ekonom
Handläggare t.o.m. § 26
Planerare fr.o.m. § 20
Verksamhetsutvecklare med stöd av IT §§ 20-27
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Paragraf 18-37

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 18 mars 2014

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Magnus Johansson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 mars 2015.

§ 18 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 21/2015
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare och ersättare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Magnus Johansson (M) utses som ordinarie och Robin Nilsen (FP) utses
som ersättare att justera protokollet den 18 mars 2015.

§ 19 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Ärendebeskrivning
Punkt 17 "Nulägesrapport en-till-en-satsning" på ärendelistan flyttas till
punkt 11 b.
Robin Nilsen (FP) tar upp fråga om arbetsmiljön på Tullängsgymnasiet.
Ärendet läggs in som punkt 21 på ärendelistan.
Helena Skogh (MP) anmäler ärende "Bevarande av TEMA-programmet".
Ärendet läggs in som punkt 22 på ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.
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§ 20 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Gy 360/2014
Handläggare: Lars Bäckman, Maria Byrstrand, Eva Sundmalm
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan med budget är nämndens styrdokument till
verksamheterna. Den utgår från kommunens Övergripande strategier och
budget (ÖSB) 2015 med plan för 2016-2017 samt Programplan med
budget 2015, Barn och Utbildning. Gymnasienämndens uppdrag är också
reglerat i kommunstyrelsens reglementen.
Utöver kommunens uppdrag har gymnasieskolan ett statligt uppdrag
utifrån de nationella styrdokumenten såsom Skollagen, läroplanen och
förordningarna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och Riksgymnasiet
för döva och hörselskadade.
Planering av nämndens verksamhet och utveckling ska ge förutsättningar
för god ekonomisk hushållning och det ska framgå hur nämnden ska arbeta
för att nå målen inom de fyra strategiska utvecklingsområdena (Hållbar
tillväxt, Människors egenmakt, Barn och ungas behov samt Trygg välfärd).
Budgetramen för 2015 uppgår, om erforderliga beslut fattas av
Programnämnd Barn- och utbildning, till 320,5 mnkr. Det är en minskning
jämfört med 2014 års ram med ca 27 mnkr och beror främst på att
kommungemensamma verksamheter såsom Komtek, Naturskolan,
Antagningsenheten samt Förvaltningskontoret lyfts från nämndens ram.
Även kostnader för Örebroelever som går i andra kommuner lyfts från
ramen. Årets lönekompensation är utlagd i ramen men behålls centralt tills
avtalen är klara och fördelning sker då till respektive enhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelser "Verksamhetsplan med budget 2015",
"Resursfördelning gymnasieskolan 2015" och "Resursfördelning
gymnasiesärskolan 2015", daterade 10 mars 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
1. Budgetramen för 2015 fastställs.
2. Verksamhetsplaneringsdelen är berett vid sammanträdet.
3. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2015 till och med 30
juni 2015 med anledning av att det pågår en översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasieverksamheten som kan påverka
ersättningsnivåerna 2015.
4. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2015 till och med
30 juni 2015 med anledning av att det pågår en översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskoleverksamheten som kan påverka
ersättningsnivåerna 2015.
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5. På gymnasienämndens sammanträde i maj 2015 fattas beslut om
ersättningsnivåer för gymnasieverksamheten och gymnasiesärskoleverksamheten från och med 1 juli 2015.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Stefan Stark (M) yrkar att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1 till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget ”Rättvisare Örebro – en trygg
och glad rättvis stad”.
Robin Nilsen (FP) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till
förmån för Sverigedemokraternas budget i Kommunfullmäktige.
Helena Skogh (MP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 2.
Proposition
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1, respektive Pär
Ljungvalls (V), Robin Nilsens (FP) och Joakim Sjögrens (SD) yrkande om
avslag till förvaltningens beslutsförslag pkt 1, och ställer dessa mot
varandra. Ordföranden finner att Gymnasienämnden beslutar enligt
förvaltningens beslutsförslag pkt 1.
Slutligen finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut avseende
förvaltningens beslutspunkter 2-5 och finner att Gymnasienämnden
beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer yrkandet om ett särskilt yttrande från Stefan Stark (M)
under proposition och finner att gymnasienämnden beslutar bifalla detta.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Budgetramen för 2015 fastställs.
2. Verksamhetsplaneringsdelen är berett vid sammanträdet.
3. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2015 till och med 30
juni 2015 med anledning av att det pågår en översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasieverksamheten som kan påverka
ersättningsnivåerna 2015.
4. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2015 till och med 30
juni 2015 med anledning av att det pågår en översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskoleverksamheten som kan påverka
ersättningsnivåerna 2015.
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5. På gymnasienämndens sammanträde i maj 2015 fattas beslut om
ersättningsnivåer för gymnasieverksamheten och
gymnasiesärskoleverksamheten från och med 1 juli 2015.
Stefan Stark (M), Sara Göransson (M) och Magnus Johansson (M) deltar
inte i beslutet.
Helena Skogh (MP) deltar inte i förvaltningens beslutsförslag pkt. 1 och
pkt. 3-5.
Pär Ljungvall (V) deltar inte i förvaltningens beslutsförslag pkt. 3-5.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Robin Nilsen (FP) till förmån för eget yrkande.
Skriftlig reservation bifogas.
Mot beslutet reserverar sig Pär Ljungvall (V) till förmån för eget yrkande.
Skriftlig reservation bifogas.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Stefan Stark (M) bifogas.

§ 21 Reviderad budget enligt elevavstämning den 15
februari 2015 inkl. information om elevavstämning
Ärendenummer: Gy 77/2015
Handläggare: Maria Byrstrand, Lars Bäckman, Arne Salomonsson
Ärendebeskrivning
Gymnasieskolornas budgetramar är vid årets början fördelade enligt
elevantal per den 15 oktober 2014.
Enheternas reviderade ramar beräknas enligt Gymnasienämndens gällande
resursfördelningsmodell och de förändringar som uppkommer på skolorna
justeras via planeringsreserven inom nämndens budgetram. Detta innebär
att den totala ramen ej förändras vid detta tillfälle utan detta sker när
avstämning sker gentemot programnämnden.
Antalet elever i gymnasieskolorna har minskat med 57 st och i
gymnasiesärskolan med 2 st jämfört med oktober 2014. Det är en
minskning i paritet med samma period läsåret 2013-2014, då antalet
minskade med 44 st.
Tidigare år har antalet minskat med drygt 100 elever varje läsår från
oktober till februari.
Sannolikt kan man till största delen förklara de två senaste årens lägre antal
med den ökade flyktingströmmen. (I år har det tillkommit 42 elever i
språkintroduktionsprogrammet sedan 15 oktober)

5

Elever som försvinner under samma period är till stor del elever i åk 4 som
blir klara med utbildningen under hösten, samt elever från andra
kommuner som ångrar sig och flyttar tillbaka till en skola i
hemkommunen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Reviderad budget enligt elevavstämning den 15
februari 2015" daterad 9 mars 2015 och reviderad 10 mars 2015.
Sammanställning av antal elever den 15 februari 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Driftbudgetramen för 2015 revideras enligt förvaltningens förslag
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 22 Lägesrapport om antagning till gymnasieskolan
Ärendenummer: Gy 75/2015
Handläggare: Robert Gustafsson
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Lägesrapport över gymnasieantagningen till
årskurs 1 höstterminen 2015", daterad 4 mars 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Robert Gustafsson informerar om att Gymnasieantagningen i Örebro län
sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående
gymnasieskolor, sammanlagt 16 huvudmän. De gör antagningen till de
nationella programmen och de två introduktionsprogrammen som är
utformade för en grupp av elever.
När det gäller de kommunala gymnasieskolorna kan man se att totalen
förstahandssökande (elevernas val nr 1 på sin ansökan) har minskat från
förgående år.
2015 - 1 555
2014 - 1 614
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När utskottet har fattat beslut om den preliminära antagningen kommer
Gymnasieantagningen att presentera resultatet för eleverna via söksystemet
Dexter. Detta sker under vecka 17.
Efter att eleverna har fått sitt preliminära antagningsbesked öppnar
Gymnasieantagningen upp för en omvalsperiod. Elev kan då ändra på sina
val fram till och med den 15 maj. Inget nytt besked lämnas till eleverna
innan slutliga antagningen.
Huvudmännen fattar beslut om den slutliga antagningen. Eleverna får
därefter hem per post skriftligt besked om den slutliga antagningen.
Gymnasieantagningen beräknar att eleverna ska få sina besked under
vecka 27.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 23 Gymnasieskolans utbildningsorganisation i åk 1
gymnasieskolan läsåret 2015/2016
Ärendenummer: Gy 362/2014
Handläggare: Lars Bäckman, Vendela Lehn
Ärendebeskrivning
Justeringar i tidigare beslutad skolorganisation i årskurs 1 utifrån
preliminära ansökningssiffror.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret
2015/2016, årskurs 1" - Förändringar Risbergska gymnasiet,
Tullängsgymnasiet, Virginska gymnasiet och Rudbecksgymnasiet”,
daterad 5 mars 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Gymnasieskolans utbildningsorganisation i åk 1 gymnasieskolan läsåret
2015/2016 fastställs i enlighet med förvaltningens förslag.
Nämndens behandling
Ordföranden informerar om att första stycket i förvaltningens skrivelse
avseende Tema på Risbergska gymnasiet lyfts ur. Ärendet återkommer till
gymnasienämnden.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. NA-Ri stryks.
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2. Rättelse av platsantal:
- El- och energiprogrammet, inriktning elteknik, 24 platser.
- El- och energiprogrammet, inriktning dator- och kommunikationsteknik,
22 plaster.
3. Borttagande av program
- IMPROEEELT-Tu
- IMPROVF-Tu
- SASAMV-Ri
4. Yrkesintro mot Frisör höjs från 5 till 12 platser.
5. Yrkesintro mot Blomsterbinderi och floristteknik höjs från 3 till 5
platser.
6. Yrkesintro mot Handel och administration höjs från 5 till 6 platser.
7. Yrkesintro mot Hotell och turism höjs från 5 till 6 platser.
8. Antalet platser på SA-VIR minskas från 160 till 128.
9. Antalet platser på IB preparandår inriktning samhällsvetenskap höjs från
16 till 20.
10. Antalet platser på IB preparandår inriktning naturvetenskap höjs från
16 till 25.
11. Totalt ger detta 45 platser på IB.

§ 24 Ledamotsinitiativ - Fördelning av studie- och
yrkesvägledning på kommunala gymnasieskolor i Örebro
kommun
Ärendenummer: Gy 46/2015
Handläggare: Stefan Stark
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Fördelning av studie- och
yrkesvägledning på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun".
Moderaternas förslag till gymnasienämnden
- att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur den nuvarande
situationen ser ut avseende fördelningen av antal elever per SYV-tjänst på
Örebro kommuns gymnasieskolor,
- att förvaltningen i undersökningen redovisar i vilken utsträckning
eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning under sin
gymnasietid, det vill säga antal samtal eleverna får under tiden i gymnasiet.
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Beslutsunderlag
Förslag från Moderaterna den 11 februari 2015 och förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 26 februari.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till beslut enligt uppdrag
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till det pågående budgetarbetet
på programnivå och det övergripande resursansvaret för frågan som ligger
där. Frågeställningen bör hanteras via en ingång och inte splittras på flera
nivåer.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Stefan Stark (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag.
Robin Nilsen (FP) yrkar bifall till Moderaternas förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut Stefan Stark (M)
yrkande om bifall till Moderaternas ledamotsinitiativ och ordförandens
yrkande om bifall till förvaltningens beslutsförslag. Förslagen ställs under
proposition och ordföranden finner att gymnasienämnden beslutar i
enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till det pågående budgetarbetet
på programnivå och det övergripande resursansvaret för frågan som ligger
där. Frågeställningen bör hanteras via en ingång och inte splittras på flera
nivåer.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Sara Göransson (M), Magnus
Johansson (M) och Robin Nilsen (FP) till förmån för Stefan Starks
yrkande.

§ 25 Ledamotsinitiativ - Förebyggande av anslutning till
IS/Daesh på kommunala gymnasieskolor i Örebro
kommun
Ärendenummer: Gy 44/2015
Handläggare: Robin Nilsen
Ärendebeskrivning
Folkpartiet aktualiserar ett ärende "Förebyggande av anslutning till
IS/Daesh på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun".
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Folkpartiets förslag till gymnasienämnden
- att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur den nuvarande
situationen ser ut avseende gymnasieelevers intresse att ansluta sig till IS
samt vad gymnasieskolorna gör för att förebygga detta.
Beslutsunderlag
Förslag från Folkpartiet den 11 februari 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till beslut enligt uppdrag
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till det pågående arbetet.
Yrkande
Robin Nilsen (FP) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Joakim Sjögren (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Stefan Stark (M) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på ledamotsinitiativet.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut Robin Nilsen (FP)
yrkande om bifall till Folkpartiets ledamotsinitiativ och ordförandens
yrkande om bifall till förvaltningens beslutsförslag. Förslagen ställs under
proposition och ordföranden finner att gymnasienämnden beslutar i
enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till det pågående arbetet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Robin Nilsen (FP), Stefan Stark (M), Sara
Göransson (M), Magnus Johansson (M) och Joakim Sjögren (SD) till
förmån för Robin Nilsens yrkande.

§ 26 Investeringsplan IT
Ärendenummer: Gy 74/2015
Handläggare: Tommy Karlsson, Lars Bäckman
Ärendebeskrivning
I investeringsprogrammet för e-förvaltning redovisas vilka investeringar
som behöver prioriteras under 2016-2019 som stöd för en modernisering
av kommunen. I planen anges vilka investeringsbehov som finns och hur
förslagen finansieras. Eftersom endast aktiviteter som kräver investering
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redovisas är det inte en heltäckande bild över de satsningar som görs under
tidsperioden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasienämndens investeringsplan IT underlag till budgetförslag 2016-2019".
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Investeringsplan IT - underlag till budgetförslag 2016-2019 godkänns.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 27 Nulägesrapport en-till-en-satsning
Ärendenummer: Gy 29/2013
Handläggare: Tommy Karlsson, Lars Bäckman
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Ärendet utgår.

§ 28 Val
Ärendebeskrivning
Utseende av ersättare i Tullängsgymnasiets forum för samråd efter Niclas
Persson (MP).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Albin Räf (MP) utses som ersättare i Tullängsgymnasiets forum för
samråd efter Niclas Persson (MP).

§ 29 Ändring av gymnasienämndens delegationsordning
Ärendenummer: Gy 78/2015
Handläggare: Eva Sundmalm
Ärendebeskrivning
Gymnasienämndens delegationsordning ska kontinuerligt revideras utifrån
ändring i lagar, förordningar och andra styrdokument eller av andra skäl.
Gällande utdelning av fondmedel har några fonder utgått och/eller
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statuterna förändrats varför bilagan har reviderats. I den del som rör Elever
och undervisning har en del förändringar skett i Gymnasieförordningen
varför några punkter ska ändras och några ska tas bort.
Beslutsunderlag
Gymnasieförvaltningens förslag till ändringar av gymnasienämndens
delegationsordning, daterad 4 mars 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
1. Delegationsordningen ändras i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Ändringen i delegationsordningen träder i kraft den 19 mars 2015.
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp fråga om det finns en sammanställning på vilka
stipendiebelopp som har utdelats.
Förvaltningen återkommer till gymnasienämnden med en redovisning.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 30 Rapport kvalitetsarbete inkl. PRIO
Ärendenummer: Gy 76/2015
Handläggare: Christina Thunberg
Ärendebeskrivning
Information om kvalitetsarbetet på gymnasiet och hur nämnden ser på sin
roll i detta arbete.
Beslutsunderlag
Skolornas kvalitetsarbete, kvalitetsarbete i praktiken, statistikrapport
regelbunden tillsyn och presentation av PRIO.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Christina Thunberg informerar om att systematiskt kvalitetsarbete för
Örebro kommuns gymnasieskolor 2014-2016 är:
- Lärande
- Bemötande
- Framtidskompetens
Vi definierar att kvalitet i skolan är när eleverna ges förutsättningar att nå
målen för utbildningen. De ska också ges stöd och stimulans så att de når
så långt som möjligt i sitt lärande och i sin sociala utveckling.
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Skolverket definierar kvalitet inom utbildningsväsendet som en
samlingsbeteckning för hur väl verksamheten,
- Uppfyller nationella mål.
- Svarar mot nationella krav och riktlinjer.
- Uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de
nationella.
- Kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar
utifrån rådande förutsättningar.
Nämnden får också information om Gymnasieförvaltningens
kvalitetsprocesser 2014-2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 31 Rapport lärarlegitimation
Ärendenummer: Gy 81/2015
Handläggare: Lars Bäckman
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Handling utsändes i separat utskick.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Lars Bäckman informerar om att fr.o.m. 1 juli 2015 krävs det behöriga och
legitimerade lärare för att få sätta betyg inom den reguljära verksamheten
vid gymnasieskolorna. Gäller hela Sverige. Kravet gäller emellertid inte för
yrkeslärare. I vårt arbete internt vid gymnasieskolorna i Örebro, anser vi
dock det är viktigt med så många legitimerade lärare som möjligt även i
yrkesämnen på våra yrkesprogram. På de kommunala gymnasieskolorna i
Örebro ser det dock betydligt bättre ut än vad den officiella statistiken
visar.
På det stora hela ser det alltså väldigt positivt ut vad gäller behöriga lärare
med lärarlegitimation på de kommunala gymnasieskolorna. Dock är det
viktigt att diskutera vidare vad vi gör med de fåtal lärare som har en
tillsvidareanställning i kommunen, men som inte är behöriga.
Förvaltningen återkommer med en rapport till nämnden under tidig höst
med ytterligare information.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 32 Lokalrapport, nuläge
Ärendenummer: Gy 95/2014
Handläggare: Lars Bäckman, Vendela Lehn
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Lars Bäckman informerar om att administrativa cheferna håller i arbetet
med återflytten till Karolinska gymnasiet, en planeringsgrupp har startat.
Informationsbrev har utsänts till alla verksamheter.
Diskussioner pågår med Futurum angående Risbergska gymnasiets lokaler.
Diskussioner förs också i den parlamentariska gruppen angående
skollokaler.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 33 Aktuell information
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
Förvaltningschefen
a)
Skolinspektionen ska göra en tillsyn med anledning av den händelse som
inträffade under vecka 6 på Individuella programmet. Den 17 mars ska
Skolinspektionen bl.a. träffa politiker, förvaltningsledning, rektor och
elever.
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b) Utredning pågår att genomföra en sammanslagning av
Gymnasieförvaltningen och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Ärendet ska samverkas i SAK under
vecka 12.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 34 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 80/2015
Ärendebeskrivning
1. Skolverket, statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2015.
Gy 20/2015.
2. Skolverket, statsbidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för
elever med funktionshinder 2015. Gy 69/2015.
3. Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och
planering kring invandring/flyktingmottagande" den 11 februari 2015.
4. Tullängsgymnasiets forum för samråd, protokoll 25 november 2014.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 35 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 79/2015
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen och förvaltningskontoret anmäler beslut som under
tiden 11 februari 2015 - 10 mars 2015 fattats med stöd av delegation från
gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
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Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning för personal utom rektor eller motsvarande
Löpnummer AKA1/15
Virginska gymnasiet
4.7.5
Beslut om att elev ska få byta studieväg
Löpnummer ES 1/15
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 14/15BF2
Virginska gymnasiet
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.
Ärendenummer Gy 84/2015
Karolinska gymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 36 Övrig fråga - Arbetssituationen på Tullängsgymnasiet
Nämndens behandling
Robin Nilsen (FP) tar upp övrig fråga angående arbetssituationen på
Tullängsgymnasiet med anledning av tidningsartikel.
Vendela Lehn svarar att träff har genomförts den 25 februari 2015 med
gymnasiechef, rektor, huvudskyddsombud och representant från
personalavdelningen och en handlingsplan har tagits fram. En ny träff är
planerad att äga rum den 24 mars 2015. Påbörjad dialog fortsätter.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 37 Ledamotsinitiativ - Bevarande av TEMA-programmet
Ärendenummer: Gy 89/2015
Handläggare: Helena Skogh
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet de gröna aktualiserar ett ärende "Bevarande av TEMAprogrammet".
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Miljöpartiet de gröna återtog ledamotsinitiativet då ärendet om
utbildningsorganisationen avseende Tema på Risbergska gymnasiet lyftes
ut från förvaltningens beslutsförslag.
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Yrkande/reserveration

Gymnasienämnden

Ärende 5  “Verksamhetsplan med budget”

Örebro Kommun
11 mars 2015

Liberal skolbudget 2015

Folkpartiet Liberalerna yrkar avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar som inte
innehåller omprövningskrav tillika sparförslag utan totalt 63 miljoner kronor mer inom
programnämnd Barn och utbildning vilket innefattar gymnasieskolans verksamheter.
Liberalernas prioriteringar och ramar är framlagda i Folkpartiets välfärdsbudget 2015 i
Kommunfullmäktige 2014.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att nämnden beslutar:
att

Nämnden bifaller Folkpartiet Liberalernas förslag. Om Folkpartiet
Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation i förmån för
eget budgetförslag.

För Folkpartiet Liberalerna i Gymnasienämnden
Robin Nilsen (FP)
Ledamot

Kerstin Cederström (FP)
Ersättare

Särskilt yttrande

Ärende 5
Ärendenummer: Gy 360/2014
”Verksamhetsplan med budget 2015”

Gymnasienämnden
Örebro Kommun
11 mars 2015

Gymnasieskolorna i Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.
Gymnasieskolorna i Örebro gör ett bra arbete för att förbereda våra unga för arbete och
vidare studier. Verksamheten behöver dock lugn och ro. Det saknas stabilitet och många
oroar sig för att fler skolor, utöver Wadköpings Utbildnings Center, ska läggas ner. Här
behövs en tydlig plan för vilka lokaler som ska behållas och vilka man på sikt ska dra
sig ur. Lokalfrågan behöver också lösas på ett sådant sätt att verksamheten och eleverna
inte drabbas vid en lokalförändring.
Vi vill att gymnasieskolorna ökar sin tydlighet gentemot eleverna gällande vilka
prestationer som krävs och vilka mål som finns för olika betyg. Vi vill också att alla
elever ska garanteras en träff med studie- och yrkesvägledare varje år. Detta för att
tydligare koppla ihop gymnasiet med högre studier och yrkeslivet. Örebro kommun
måste ta ett ökat ansvar för att gymnasieutbudet svarar mot arbetsmarknaden och att fler
elever får en utbildning som leder till ett jobb eller vidare studier.
De yrkesförberedande utbildningarna ska ge den praktiska kompetens som efterfrågas
inom yrket och därför vill vi moderater öka samarbetet mellan gymnasiet, näringslivet
och Ung Företagsamhet. Att lära elever att ta tillvara på sina idéer, samt att tänka och
lära som en entreprenör, är viktigt under hela skoltiden och speciellt inom
yrkesförberedande studier. Skolan ska erbjuda kurser som ger bra förberedelser för att
starta ett eget företag.
Lika självklart är det att de studieförberedande programmen på ett relevant sätt
förbereder sina elever för studier på högskola och universitet. Det kan innebära ett högt
tempo och höga krav, men det minskar också gapet mellan gymnasieskolan och högre
studier. Vi ska stärka samarbetet med Örebro Universitetet.
Det fria skolvalet är en bra frihetsreform för elever och skolpersonal. Nya Moderaterna
menar att våra kommunala skolor ska konkurrera med hög kvalitet som ledord. Alla
skolor i Örebro, oavsett vem som driver skolan, ska hålla en hög kvalitet. För oss är det
viktigt att det finns en likvärdighet och rättvisa i betygssättningen. Det ska inte finnas
skillnader i hur en elevs kunskaper bedöms. Nya Moderaterna vill ge lärare möjligheter
till fortbildning för att det ska kunna bli likvärdighet i betygsättningen.
Det förebyggande arbetet mot bruk av alkohol och tobak, samt användande av narkotika
i grundskolan ska även omfatta gymnasiet.

Unga som tidigt börjar missbruka narkotika hamnar i en väldigt utsatt situation.
Beroendecentrum har under året varnat om att missbruket bland unga blir vanligare och
går nedåt i åldrarna. Under året har också syntetiska cannabinoider, i dagligt tal kallat
Spice, blivit ett allt större problem. Eftersom drogen är syntetisk skiljer sig verkan och
bieffekter från ett tillfälle till ett annat. Såväl överdoser som akuta drogförgiftningar är
därför vanliga. Örebro kommun bör därför ingå ett avtal med beroendecentrum för att
utbilda lärare i såväl grundskola som gymnasium om hur symptom på bruk av narkotika
kan upptäckas. Skolhälsovården har ett viktigt uppdrag i att minska rökning bland unga
eftersom att Spice vanligen intas genom cigaretter.
Lärarna är skolans viktigaste resurs och en förutsättning för att fler elever ska klara
skolans mål är att våra pedagoger får mer tid till undervisning. Här kan mer göras för att
minska lärarnas administrativa uppgifter men också med att se till att kringpersonal
finns som stöttar upp de olika funktionerna i skolan. En genomgång av arbetsuppgifter
och rutiner ska göras för att minska lärarnas administrativa börda.

Med hänvisning till ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet
För Moderaternas grupp i nämnden

Stefan Stark (M)

