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Markus Duberg
Hanna Svensson
Claudia Kraft
Anders Sallmann
Jenny Löfdahl

Ekonom t.o.m. § 163
Praktikant
Rektor §§ 158-163
Rektor §§ 162-163
§§ 157-161

Paragraf 154–172

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 19 december 2018

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Magnus Johansson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december 2018.

§ 154 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 34/2018
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Magnus Johansson (M) utses som ordinarie och Inger Murstam (S) utses som
ersättare att justera protokollet den 19 december 2018.
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§ 155 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 79/2018
Handläggare: Annika Ramberg, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

a)
Ekonomisk uppföljning
Ekonomisk uppföljning för perioden januari-november 2018.
Beslutsunderlag

Power Point-presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-november 2018 godkänns och
läggs till handlingarna.
Nämndens behandling

Förbrukning av budget t.o.m. november är 93 %.
Personalkostnaderna är gymnasiets avsevärt största kostnadspost. Utfall hittills
i år visar att kostnaderna följer budget. I november har årets lönerevision
betalats ut retroaktivt och nämnden har också erhållit budgetkompensation för
detta.
Arbetet med att minska kapitalkostnaderna från år till år fortgår enligt plan.
Åtgärden att likrikta 1-till-1 enheterna från och med hösten 2018 har fått
genomslag på kostnaderna och en tydlig minskning syns i utfallet för
höstmånaderna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 156 Verksamhetsplan med budget 2019
Ärendenummer: Gy 231/2018
Handläggare: Annika Ramberg, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får information om förutsättningar och tidsplan för budgetarbetet
2019.
Planeringen är att nämnden bereder ärendet vid januarisammanträdet och tar
beslut vid februarisammanträdet.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 157 Översyn av kommunens introduktionsprogram
Ärendenummer: Gy 397/2018
Handläggare: Markus Karlsson, Oskar Axelsson
Ärendebeskrivning

a)
Översyn av kommunens introduktionsprogram
Presentation av uppdraget ”Översyn av kommunens Introduktionsprogram”.
Genomgående kan konstateras att resultaten på introduktionsprogrammen ur
ett nationellt perspektiv är goda. Utredningen visar också på ett antal områden
för fortsatt utveckling av verksamheten mot att programmens innehåll ska
motsvara medborgarnas behov och kommunens elevunderlag.
b)
Utbildningsplaner för Örebro kommuns introduktionsprogram
Det är huvudmannen som ansvarar för att besluta om en plan för utbildning på
introduktionsprogrammen. I Örebro kommuns planer för utbildning anges
bland annat syfte, huvudsakligt innehåll och längd. En tydlig plan ger goda
förutsättningar för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.
Planer för utbildning är särskilt viktiga för introduktionsprogrammen då de
saknar nationell programstruktur och examensmål.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelser "Översyn av kommunens introduktionsprogram" och
"Utbildningsplaner för Örebro kommuns introduktionsprogram".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Information om översyn av kommunens introduktionsprogram tas till
protokollet.
2. Utbildningsplaner för Örebro kommuns introduktionsprogram fastställs i
enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 158 Utbud och utbildningsorganisation inför läsåret
2019/2020
Ärendenummer: Gy 305/2018
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort en översyn gällande hela utbildningsorganisationen
under hösten inför kommande läsår.
Första delen som gäller justering i antal platser per program är redan gjord. Nu
fortsätter vi med andra delen som berör begränsning av antal platser eller
öppning respektive stängning av program där nämnden behöver fatta beslut.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Utbildningsorganisation 2019/2020".
Förslag till beslut

Förslag till Gymnasienämnden
1. Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning Beteendevetenskap
erbjuds på Kvinnerstagymnasiet och förutsatt att
antalet förstahandssökande uppgår till minst 15 elever.
2. Naturbruksprogrammet med inriktning Skog erbjuds på
Kvinnerstagymnasiet och förutsatt att antalet förstahandssökande uppgår till
minst 8 elever varav minst 6 behöriga elever.
3. Naturvetenskapliga programmet inriktning Natursprint på
Rudbecksgymnasiet stängs.
4. Hantverksprogrammet inriktning Florist på Virginska gymnasiet stängs.
5. Hantverksprogrammet inriktning Textil design erbjuds om antalet behöriga
förstahandssökande uppgår till minst 12 elever.
6. Om antalet behöriga förstahandssökande understiger 12 stängs inriktningen
Textil design.
Yrkande

Kerstin Cederström (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1-3
och avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 6. Liberalerna yrkar att
förvaltningens beslutsförslag pkt 4-5 ändras till:
4. Hantverksprogrammet inriktning Florist på Virginska gymnasiet erbjuds om
antalet antagna uppgår till minst 5 elever.
5. Hantverksprogrammet inriktning Textil design erbjuds om antalet antagna
uppgår till minst 8 elever.
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Helena Skogh (MP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1-3 och
pkt 5. Miljöpartiet yrkar att förvaltningens beslutsförslag pkt 4 och 6 ändras till:
4. Hantverksprogrammet inriktning Florist erbjuds om antalet behöriga
förstahandssökande uppgår till minst 12 elever. I annat fall pausas inriktningen
för innevarande läsår.
6. Om antalet behöriga förstahandssökande understiger 12 pausas inriktningen
Textil design för innevarande år.
Proposition

Ordföranden finner att Gymnasienämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag pkt 1-3.
Ordföranden ställer under punkt 4 vart och ett av de tre föreliggande förslagen:
förvaltningens förslag, Liberalernas förslag och Miljöpartiets förslag under
proposition och finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens
förslag.
Därefter ställer ordföranden under punkt 5 vart och ett av de två föreliggande
förslagen: förvaltningens förslag och Liberalernas förslag under proposition
och finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer under punkt 6 vart och ett av de tre föreliggande förslagen:
förvaltningens förslag, Liberalernas avslagsyrkande och Miljöpartiets förslag
under proposition och finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla
förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning Beteendevetenskap
erbjuds på Kvinnerstagymnasiet och förutsatt att
antalet förstahandssökande uppgår till minst 15 elever.
2. Naturbruksprogrammet med inriktning Skog erbjuds på
Kvinnerstagymnasiet och förutsatt att antalet förstahandssökande uppgår till
minst 8 elever varav minst 6 behöriga elever.
3. Naturvetenskapliga programmet inriktning Natursprint på
Rudbecksgymnasiet stängs.
4. Hantverksprogrammet inriktning Florist på Virginska gymnasiet stängs.
5. Hantverksprogrammet inriktning Textil design erbjuds om antalet behöriga
förstahandssökande uppgår till minst12 elever.
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6. Om antalet behöriga förstahandssökande understiger 12 stängs inriktningen
Textil design.
Reservation

Mot beslutet reserverar sig Kerstin Cederström (L) till förmån för eget
yrkande. Skriftlig reservation bifogas.
Mot beslutet reserverar sig Helena Skogh (MP) till förmån för eget yrkande.

§ 159 Utbildningsorganisatin Riksgymnasiet läsåret
2019/2020, årskurs 1
Ärendenummer: Gy 400/2018
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Riksgymnasiets utbildningar kommer läsåret 2019/2020 att finnas på fyra
skolor i Örebro kommun, Kvinnerstagymnasiet, Rudbecksgymnasiet,
Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet.
Riksgymnasiet erbjuder samtliga utbildningar som finns inom ramen för övriga
gymnasieskolans utbildningsorganisation. För Riksgymnasiet gäller
behörighetsbedömning utifrån målgrupp.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Utbildningsorganisation Riksgymnasiet läsåret
2019/2020, årskurs 1".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade bereder plats för sökande elever
inom ramen för Örebro kommuns utbildningsorganisation. Elever antas enligt
principen behörighetsbedömning utifrån målgrupp och programutbudet
omfattas av organisationens samtliga utbildningar, förlagda till fyra skolenheter.
2. Antagningsprocessen handläggs vid Riksgymnasiets kansli i samarbete med
ansvariga rektorer.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

7 (17)

ÖREBRO

Protokoll

§ 160 Gemensamt verksamhetsnamn för RG och RGsär
Ärendenummer: Gy 356/2018
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden har beslutat om en sammanhållen organisation för
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RG, och Riksgymnasiesärskolan
för döva och hörselskadade, RGsär (Gy 47/2017). Arbetet med att bilda en
sammanhållen organisation har påbörjats genom tillsättandet av
verksamhetschef. För att ytterligare befästa den sammanhållna organisationen
både internt och externt behöver verksamheten samlas inte bara under en
gemensam ledning utan också under ett gemensamt verksamhetsnamn.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Gemensamt verksamhetsnamn för RG och RGsär.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Anta förslaget att Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade ska ha ett gemensamt,
övergripande verksamhetsnamn.
2. Programnämnd Barn och utbildning föreslås besluta att det gemensamma
verksamhetsnamnet ska vara Riksgymnasiet Örebro.
Ärendet ska vidare till Programnämnd barn och utbildning för beslut.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 161 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och händelser
som rör nämnden och förvaltningens område.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Nämndens behandling

Förvaltningschefen framför ett tack till nämnden för trevligt samarbete och
överlämnar blommor till presidiet och önskar alla en God Jul och Gott Nytt
År.
Ordföranden framför ett tack till nämnden och förvaltningen för trevligt
samarbete under den gångna mandatperioden och önskar alla en God Jul och
Gott Nytt År.
Carina Oskarsson (S) och Stefan Stark (M) framför ett tack till ordföranden
och förvaltningen för trevligt samarbete under den gångna mandatperioden
och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 162 Rapport - Värdegrundsarbetet
Handläggare: Claudia Kraft, Ander Sallmann
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns gymnasieskolor arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Detta
sker både i vardagen i nära anslutning till kunskapsuppdraget och genom
specifika aktiviteter riktade mot olika områden i värdegrunden. Att se
utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt
utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till
att öka måluppfyllelsen.
Värdegrunden ingår i skolornas systematiska kvalitetsarbete. Bland annat
genom olika forum för elevinflytande - inom ramen för undervisning, inom
skolans arbetsmiljö och i framtagandet av skolans ordningsregler och
utvecklingsområden. Ett annat exempel är aktivt arbete för att främja
likabehandling och trygghet.
Vid nämndsammanträdet presenteras några aktuella exempel på
värdegrundsarbete inom gymnasieskolorna.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 163 Rapport - Kartläggning kring kränkningar och
trakasserier på gymnasieskolorna
Ärendenummer: Gy 30/2018
Handläggare: Stefan Ask
Ärendebeskrivning

I slutet av november anordnade förvaltningen en utbildningsdag för elevhälsa,
lärare och rektorer inom gymnasiet. Temat för dagen var unga män,
maskulinitet och våld. Utbildningen berörde också porr och internet. Vilken
roll har genussystemet i pojkars våld och hur skolan kan arbeta för att
motverka våldet. Vad fungerar och vilka utmaningar måste hanteras för att
börja arbeta förebyggande istället för reaktivt.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 164 Tillsynsrapport - Uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 331/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet
med tillsynen är att säkerställa att den interna kontrollen är god inom
verksamhetsområdet. Det 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 m.m. efterlevs

Efter genomförd riskanalys beslutade Gymnasienämnden om fyra
tillsynsområden för 2018.
- Elevdemokrati
- Drogförebyggande
- Inventarieförteckning
- Referenstagning
Vissa brister har framkommit inom varje tillsynsområde. De åtgärder som
föreslås anses tillräckliga för att komma tillrätta med bristerna. Det handlar till
stor del om att skapa rutiner och informera berörda om dessa. I rapporten
redovisas även uppföljning av de åtgärder som beslutades i 2017 års
tillsynsrapport.
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Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala internkontrollsystemet
bedöms som tillräckligt. Nämndens interna kontroll som helhet bedöms som
”god intern kontroll”. Tillsynen leder till nödvändiga förbättringar och
utveckling av internkontrollen.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2018, bilaga 1 "Tillsynsplan 2018 översikt" samt bilaga 2
"Tillsynsrapport 2018 översikt".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Tillsynsrapport 2018 – uppföljning av intern kontroll godkänns och
överlämnas till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen
2. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa och följa upp de i Tillsynsrapport
2018, föreslagna åtgärderna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 165 Tillsynsplan - Plan för uppföljning av intern kontroll
2019
Ärendenummer: Gy 125/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus
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 m.m. efterlevs
En riskanalys har genomförts med representanter från samtliga gymnasier,
personalstrateg, ekonom, planerare/processledare från ksf samt nämndens
ordförande där förslag på tillsynsområden inför 2019 framtagits.
Tillsynsplan 2019 föreslår följande tillsynsområden:
- Elever med skyddad identitet – hantering
- Registrering av utlånad personal
- Ansökan om statsbidrag - kontroll och hantering
- Anmälan och utredning av kränkande särbehandling (personal)
De åtgärder som beslutades om i tillsynsrapport 2018 rapporteras i
tillsynsrapport 2019.
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Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelser "Tillsynsplan 2019" och "Riskanalys 2019".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsyn i enlighet med Tillsynsplan
2019.
2. Tillsynsplan 2019 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 166 Planering för åtaganden och uppföljning av
kommunens strategier och handlingsplaner
Ärendenummer: Gy 188/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Under 2018 har Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA)
ledningsgrupp systematiskt träffat ansvarig strateg på
Kommunstyrelseförvaltningen för respektive strategi/handlingsplan. Vid dessa
träffar har prioritering av för förvaltningen lämpliga åtgärder för respektive
strategi/handlingsplan arbetats fram. Nämnden föreslås nu anta föreslagna
åtaganden och uppföljningsstruktur för de
strategier/handlingsplaner (jämställdhet och landsbygdsprogrammet gäller för
2019) som redovisas i förvaltningens skrivelse.
I handlingen redovisas åtaganden för både Vuxam och Gymnasienämnden,
detta beroende på den gemensamma förvaltningen.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Planering för implementering av strategier och
handlingsplaner inom FUFA 2018" daterad 21 november 2018.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Åtaganden för strategier och handlingsplaner i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 21 november 2018, antas.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 167 Information - Kartläggning elevhälsa
Ärendenummer: Gy 168/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Uppdraget att göra en kartläggning av elevhälsan kommer ursprungligen från
kommunledningen i Örebros övergripande strategier och från
Programnämndens verksamhetsplan med budget 2018:
”Förvaltningen ska under 2018 göra en samlad översyn på programnivå över
hur tillgången till elevhälsa ser ut för grundskola och gymnasieskola och en
plan för hur den kan göras tillgänglig för fler
elever.”
Detta överensstämmer väl med Gymnasienämndens kompletterande uppdrag
som formuleras enligt följande:
”Utifrån vikten av en likvärdig elevhälsa för alla elever inom gymnasieskolan i
Örebro, samt vikten av att alla elever får det stöd som de behöver för att kunna
nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, vill förvaltningen nu utreda
hur nuläget ser ut samt presentera eventuella förslag till förbättringar.”
Beslutsunderlag

Kartläggning av elevhälsan inom gymnasieskolan och grundskolan i Örebro
kommun.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 168 Granskning av nämndernas efterlevnad av GDPR
Ärendenummer: Gy 345/2018
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Dataskyddsombudet ska bland annat övervaka nämndernas efterlevnad av
EU:s dataskyddsförordning samt annan gällande dataskyddslagstiftning.
Med anledning därav ska nämnderna översända sin registerförteckning samt
svar på frågorna i skrivelsen. Nämnderna ska redovisa registerförteckningen
samt svar senast den 14 december 2018.
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Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Svar angående granskning av Gymnasienämndens
efterlevnad av GDPR", daterad 3 december 2018, samt registerförteckning.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Yttrande avges till dataskyddsombudet i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 169 Formalisering av skolchefsrollen
Ärendenummer: Gy 407/2018
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som
ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera
skolchefer för delar av verksamheten.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Sådana föreskrifter finns i första
hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel
arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget
att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska
kvalitetsarbetet.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer"
daterad 12 september 2018.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Utse Mokhtar Bennis gymnasiechef tillika skolchef för gymnasiet och Unni
Torstensson verksamhetschef tillika skolchef för Gymnasiesärskolan,
Riksgymnasierna och gymnasiesärskolan för döva och hörselskadade i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 170 Rapport - "Jämställdhetsanalys flickors stress"?
Ärendenummer: Gy 357/2018
Handläggare: Stefan Ask, Hanna Svensson
Ärendebeskrivning

Under novembernämnden presenterades en jämställdhetsanalys. I
Jämställdhetsanalysen konstaterades det att flickor känner ökad stress och oro
än vad pojkar gör, men inte svaret på varför flickor känner som de gör.
Förvaltningen fick därför i uppdrag att genomföra en djupanalys i form av
intervjuer med flickor som går sista året på gymnasiet. Resultaten påvisade
bland annat att flickor generellt trivs bra i skolan men att de känner en allt
högre stress och oro, som orsakas av krav från både dem själva, klasskompisar,
föräldrar och lärare. Flickorna vill även förbättra kontakten med elevhälsan för
att lättare kunna be om hjälp. Ökade påverkansmöjligheter och en ökad dialog
angående skolsituationen är även något som flickorna lyfter upp som viktigt
för att minska elevers stress och oro. I rapporten presenteras även förslag på
insatser som kan arbetas vidare med för att öka elevers välmående i skolan.
Beslutsunderlag

Power Point presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 171 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 408/2018
Ärendebeskrivning

1. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2018-11-07, § 173,
Revidering av delegationsförteckning. Gy 198/2018.
2. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2018-11-07, § 174,
Revidering av Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända barn
och elever. Gy 383/2018.
3. Örebro kommun, begäran om förlorad inkomst 2019.
4. Skrivelser från lärare på Virginska gymnasiets hantverksprogram och
branschorganisationer inom floristbranschen och textilbranschen angående
förslag på förändrad utbildningsorganisation 2019/2020.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 172 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 409/2018
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 14 november - 12 december 2018 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling

2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
Löpnummer CA, JÅ
Gymnasiesärskolan
Löpnummer B4-7-2018
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 1
Kvinnerstagymnasiet
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild grupp)
Gy 147/2018
Karolinska gymnasiet
Fond 499 Stiftelsen Karolinska skolans samfond
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild grupp)
Gy 482/2018
Karolinska gymnasiet
Fond 482 Karolinska skolans donationsfastighet
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4.7.3
Beslut om elev ska få byta till ett annat program som erbjuds av kommunen
eller byte av inriktning inom ett program.
Löpnummer 18/19HT3-4
Virginska gymnasiet
Löpnummer 2-4
Kvinnerstagymnasiet
Löpnummer 7-9/18
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Rudbecksgymnasiet
Löpnummer ES 12/18
Karolinska gymnasiet
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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TILL GYMNASIENÄMNDEN I ÖREBRO

YRKANDE
UTVECKLA FLORIST- OCH TEXTILDESIGN
UTBILDNINGARNA ISTÄLLET FÖR ATT AVVECKLA!
Ärende Gy 305/2018
Floristutbildningen ska stängas enligt förvaltningens förslag. Det vore förödande om nämnden
beslutade enligt detta. Liberalernas uppfattning är att denna utbildning behövs då den skapar
mångfald och valmöjligheter för Örebros ungdomar.
Florister är enligt branschen behövda, Virginska skolan har inga problem med att finna praktikplatser
och samarbetspartners, dessutom ryms undervisningen inom budget för Hantverksprogrammet. Den
eventuella besparing som görs om programmet tas bort är marginell då undervisningen sker i
integrerade grupper som redan ändå har lärarresurs.
Då floristutbildningen varit stängd för intag under två år anser Liberalerna att den ska öppnas nu
och att antalet antagna elever kan vara få, om det blir så, under ett par uppstartsår.
Hantverksprogrammet inriktning Textil design är också en viktig utbildning i den flora Liberalerna anser
att Örebro kommun ska erbjuda. Det är inte hotat på samma sätt som floristutbildningen men
förvaltningens skrivning kan inte Liberalerna acceptera. Som beslutssatsen skrivs är riskerna för stora
för en eventuell nedläggning av ytterl igare en utbildning dit mestadels tonårstjejer söker sig.
Hantverksprogrammet kan starta med åtta elever utan att det påverkar b udget negativt. Dessutom kan
de ta in några elever som inte är fullt behöriga till gymnasiet. Detta bör beaktas i skrivningen så
programmet kan starta även om det inte blir tolv behöriga förstahandssökande.
Gymnasieskolan i Örebro kommun behöver utbildningar som tillgodoser både mäns och kvin nors
önskemå l om framtida arbeten. Vi behöver också fler, olika yrkesförberedande program för de som vill
gå direkt t ill ett yrke efter avslutade gymnasiestudier. Yrkesutbildningar är av högsta vikt för det
framtida samhäl let och småföretagare måste ha tillgång till välutbildade, anstä llningsbara personer.

Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna att punkt fyra och fem skrivs om till:

4. Hantverksprogrammet inriktning Florist på Virginska gymnasiet erbjuds om antalet antagna uppgår
till minst 5 elever.

5. Hantverksprogrammet inriktning Textil design erbjuds om antalet antagna uppgår till minst 8 elever.

Om Liberalernas yrkande faller är detta även en reservation mot Gymnasienämndens beslut.

~

Kerstin Cederström Liberalerna

