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ÖREBRO

Gymnasienämnden
2016-09-21
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:10
Plats:
Kvinnerstagymnasiet, lokal A 1
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Carina Oskarsson (S)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Sonja Kurt (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Robin Nilsen (L)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Thony Mossberg (S)
Sara Göransson (M)
Maria Landh (KD)
Jonas Jernberg (MP)
Samuel Nordangård (V)

Ordförande
1:e vice ordförande

t.o.m. § 110

t.o.m. § 122

Tjänstgör för Lars-Ruben Fahlström
(KD) fr.o.m. § 111
Tjänstgör för Rasoul Bayazi (S)
Tjänstgör för Stefan Stark (M)
Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
Tjänstgör för Helena Skogh (MP)
Tjänstgör för Malin Pålsson (M)
fr.o.m. § 123

Närvarande ersättare
Samuel Nordangård (V)
Kerstin Cederström (L)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Anders Duvkär
Mokhtar Bennis
Claudia Kraft
Lennart Balkstedt
Birgitta Palmér

t.o.m. § 122
t.o.m. § 110

Förvaltningschef
Områdeschef utbildning fr.o.m. § 107
Verksamhetschef gymnasieutbildning och
vuxenutbildning t.o.m. § 107
Rektor t.o.m. § 107
Planerare t.o.m. § 113
Ekonom §§ 108-119
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Elisabeth Lindéus
Marie Hilius
Ulrica Wedding
Håkan Ågren
Sandra Mattsson
Arne Salomonsson

Planerare
Lokalplanerare t.o.m. § 113
§§ 105-109
Rektor §§ 109-110
§§ 109-110
Utdataanalytiker §§ 114-115

Paragraf 105-126

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 28 september 2016

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Pär Ljungvall (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 september
2016.

§ 105 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 174/2016
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Pär Ljungvall (V) utses till ordinarie och Inger Murstam (S) utses som
ersättare att justera protokollet den 28 september 2016.

§ 106 Ändring och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Jonas Jernberg (MP) anmäler ärende "Ökad återanvändning och
återvinning av gymnasieskolornas IT-utrustning".
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 107 Presentation av verksamhetschef och rektor
Handläggare: Mokhtar Bennis, Claudia Kraft
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet presenterar sig Mokhtar Bennis som är
verksamhetschef för gymnasieskola och vuxenutbildning samt Claudia
Kraft som är ny rektor på Kvinnerstagymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 108 Information om ansökan av spetsutbildningar inom
det Naturvetenskapliga programmet – Life Science,
Rudbecksgymnasiet samt inom det
Samhällsvetenskapliga programmet – Internationalisering,
Karolinska gymnasiet
Ärendenummer: Gy 311/2016
Handläggare: Anders Duvkär, Ulrika Wedding
Ärendebeskrivning
Spetsutbildningar inom det Naturvetenskapliga programmet - Life Science,
Rudbecksgymnasiet samt inom det samhällsvetenskapliga programmet 
internationalisering, Karolinska gymnasiet har sökts i samarbete med
Örebro universitet. Ansökningarna har skickats in till Skolverket den 12
september 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 september 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 109 Samarbete med Örebro universitet inom matematik
samt start av regional spetsutbildning i matematik HT-17
på Rudbecksgymnasiet
Ärendenummer: Gy 312/2016
Handläggare: Anders Duvkär, Ulrika Wedding
Ärendebeskrivning
Under ett par års tid har samtal förts mellan bl.a. Per Nilsson, professor i
matematikdidaktik, Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid
Örebro Universitet, och Anders Duvkär, utbildningschef för gymnasiet och
vuxenutbildning i Örebro kommun, kring att starta upp en spetsutbildning i
matematik i Örebro. Placering på Rudbecksgymnasiet har diskuterats
utifrån den matematiksatsning som ägt rum där de senaste åren, samt också
utifrån det samarbete med Örebro Universitet som ägt rum det senaste året,
då en forskare vid universitet arbetat mot både lärare samt elever vid
tidigare nämnd skola. Samarbetet har ägt rum med mycket gott resultat och
stort engagemang från alla parter.
Behovet av en satsning i matematik - bredd och djup - behöver knappast
motiveras, men vi kan hänvisa till senaste PISA-undersökningen där vi ser
att Sverige tappar i alla kategorier. I matematik är nedgången lika stor
bland låg- och högpresterande elever. Sett över tid har svenska 15-åringars
genomsnittliga resultat försämrats mest jämfört med alla andra OECDländer.
Mellan 2003 och 2012 har antalet högpresterande elever (enligt PISA) i
Sverige halverats. Dessutom är Sveriges elever under OECD genomsnittet
angående kreativ problemlösning (OECD, 2014).
Spetsutbildningar finns nationellt och godkänns av Skolverket och är en
försöksverksamhet som pågår till 2022, för att sedan utvärderas. Sista
antagning sker 2021. Motiven för en lokal (regional) spetsutbildning i
matematik i Örebro hämtar vi från de utvärderingar som kontinuerligt
gjorts av den nationella försöksverksamheten. Här framkommer en stor
nöjdhet bland såväl elever, föräldrar och lärare. Även företrädare för
huvudmännen och universitetspersonal uttrycker nöjdhet med
spetsutbildningarna och ser positiva effekter av olika slag. Bland annat
uttrycker företrädare för huvudmännen att spetsutbildningarna har en
positiv effekt i form av att de studiemotiverade eleverna bidrar till att
pedagogiken utvecklas, vilket får en spridning i lärarkollegiet. De
begränsningar som visat sig i de nationella utbildningarna visar sig i form
av snedrekrytering, begränsad riksrekrytering och svårigheter att nå ut med
information.
När det gäller snedrekrytering visar det sig att eleverna hämtas oftast från
en homogen socio-ekonomisk grupp och när det gäller begränsad
riksrekryteringen handla detta om att endast ett fåtal elever flyttar till en
annan ort för att gå en spetsutbildning. Snedrekryteringen och den
begränsade riksrekryteringar verkar sedan bero på att skolhuvudmännen
anser det svårt att nå ut med information till elever och föräldrar.
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Mot denna bakgrund anser vi det därför finnas ett behov av att utveckla
och studera ett lokalt/regionalt alternativ i Örebro som kan nå ut till och
fånga upp elever vars intresse för och matematiska potential kan få gro och
utvecklas i en spetsutbildning i matematik. Med ett lokalt/regionalt
alternativ vill vi därför få fram motsvande positiva effekter (nöjdhet) som
de nationella utbildningarna samtidigt som vi vill vidareutveckla
pedagogiken för dessa elever. Vi vill göra detta samtidigt som vi behåller
ett studentsnära, regionalt perspektiv för minskad snedrekrytering och som
fångar upp elever som inte är benägna att flytta på sig för att gå en
spetsutbildning i matematik.
Här vill vi satsa på matematik genom samarbetet i och med
matematikspets-utbildningen. Egenregisatsningen på en lektor i
matematikdidaktik som ska arbeta med alla elever och vars huvudsyfte blir
att stärka matematikämnet, koppling till aktuell forskning samt hur få upp
intresset bland alla elever för matematik. Satsning på en
kommundoktorand. Kommundoktoranden ska också hen arbeta inom det
breda fältet och exakt vad ska kommas överens om med professor Per
Nilsson och Örebro kommun.
Detta ser vi som en viktig del i arbetet med Örebro kommuns fina intention
om Topp 25 år 25.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 9 september 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till satsningen på en
regional spetsutbildning.
2. Förvaltningens skrivelse skickas till förvaltningen för Barn och
utbildning för vidare hantering.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 110 Nationell idrottsutbildning
Ärendenummer: Gy 207/2016
Handläggare: Håkan Ågren
Ärendebeskrivning
Håkan Ågren, rektor för SA-Beteende, fördjupning Idrott, på Virginska
gymnasiet har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett gemensamt
samlat Idrottsgymnasium i Örebro. Uppdraget har getts av områdeschef
Anders Duvkär. I nuläget går ca 85 % av eleverna som har en
idrottsfördjupning (NIU, LIU och Träning och hälsa) på det
Samhällsvetenskapliga programmet på Virginska gymnasiet.
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Övriga elever går på Ekonomiprogrammet samt det Naturvetenskapliga
programmet på Rudbecksgymnasiet och Bygg- och
anläggningsprogrammet på Tullängsgymnasiet. Gymnasienämnden har
berett ärendet vid junisammanträdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Utredningsunderlag, samlat idrottsgymnasium i
Örebro kommun".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Ett enhetligt Idrottsgymnasium Örebro startar på Virginska gymnasiet
from HT-2017. De program som erbjuds inom ramen för Idrottsgymnasiet
Örebro är
- Det Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap
- Det Naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap
- Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi
- Barn och fritidsprogrammet inriktning fritid och hälsa
2. Rudbecksgymnasiet samt Tullängsgymnasiet upphör med att ta in elever
till NIU samt LIU from HT-17. Elever på Rudbecksgymnasiet samt
Tullängsgymnasiet som redan är antagna går klart sin utbildning på
respektive skola. Starten av enhetligt Idrottsgymnasium Örebro sker inom
befintlig ram. Starten av ett enhetligt Idrottsgymnasium Örebro sker inom
ramen för förenkla, förnya och förbättra och har elevens lärande i fokus.
Yrkande
Robin Nilsen (L) yrkar att ärendet bordläggs.
Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till Robin Nilsens yrkande.
Ordföranden yrkar att nämnden tar beslut vid dagens sammanträde samt att
förvaltningens beslutsförslag pkt 2 kompletteras med "Samarbetet mellan
kommunens verksamheter ska fortsätta utvecklas mot en gymnasieskola
som kompletterar varandra".
Ordföranden yrkar avslag på Robin Nilsens bordläggningsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer Robin Nilsen (L) yrkande om bordläggning av ärendet
mot ordförandens avslagsyrkande och finner att Gymnasienämnden
beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Ett enhetligt Idrottsgymnasium Örebro startar på Virginska gymnasiet
from HT-2017. De program som erbjuds inom ramen för Idrottsgymnasiet
Örebro är
- Det Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap
- Det Naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap
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- Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi
- Barn och fritidsprogrammet inriktning fritid och hälsa
2. Rudbecksgymnasiet samt Tullängsgymnasiet upphör med att ta in elever
till NIU samt LIU from HT-17. Elever på Rudbecksgymnasiet samt
Tullängsgymnasiet som redan är antagna går klart sin utbildning på
respektive skola. Starten av enhetligt Idrottsgymnasium Örebro sker inom
befintlig ram. Starten av ett enhetligt Idrottsgymnasium Örebro sker inom
ramen för förenkla, förnya och förbättra och har elevens lärande i fokus.
Samarbetet mellan kommunens verksamheter ska fortsätta utvecklas mot
en gymnasieskola som kompletterar varandra.
Reservation
Robin Nilsen (L) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig till förmån för Robin
Nilsens yrkande.

§ 111 Rapport om flyktingmottagningen
Ärendenummer: Gy 308/2016
Handläggare: Lennart Balkstedt
Ärendebeskrivning
Lennart Balkstedt redovisar Migrationsverkets prognos från den 25 juli
2016 om flyktingmottagningen.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring anhöriginvandring/flyktingmottagning” den 26
augusti 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Den senaste tidens utveckling, med minskat antal asylsökande och
Migrationsverkets juliprognos 2016 förändrar inte den tidigare bilden vad
gäller kommande års kommunmottagande utan stärker bilden av ett fortsatt
mycket stort behov av kommunplatser flera år framåt. En viss förskjutning
av mottagningsbehovet från 2017 till 2018 har prognostiserats.
Bifallsfrekvensen i asylärendena är relativt hög och en bosättningslag
gällande kommunplacering av flyktingar med uppehållstillstånd har trätt i
kraft första mars 2016. Länstalet 2016 för anvisningsbara platser är 452
personer och kommuntalet för Örebro är 265 personer, vilket innebär att
dessa personer ska bosättas från anläggningsboende eller kvot under 2016.
Detta ska jämföra med 60 personer under 2015.
2015 togs 612 personer emot inom ramen för Örebro kommuns
flyktingmottagning.
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Prognos 2016 bedöms till 750 personer (varav anvisningsbara platser 265
personer).
Prognos 2017 bedöms till 800-900 personer
(betydligt större antal anvisningsbara platser än 2016)
Hittills (t.o.m. juli), i år har 402 personer mottagits, varav ca 43 % barn och
ungdomar, vilket är samma andel som 2015.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 112 Ledamotsinitiativ - Installation av dörrar i
duschutrymmen vid ny- och ombyggnationer i
gymnasieskolorna.
Ärendenummer: Gy 222/2016
Handläggare: Marie Hillius
Ärendebeskrivning
Liberalerna aktualiserar ett ärende angående installation av dörrar i
duschutrymmen vid ny- och ombyggnationer i gymnasieskolorna.
Liberalerna föreslår Gymnasienämnden
- Förvaltningen utreder möjligheten att i de ny- och ombyggnationer som
görs av våra skolor, installera dörrar av enklare modell i skolornas
duschutrymmen och återkommer med information i ärendet senast i
oktober månad.
Beslutsunderlag
Liberalernas ledamotsinitiativ "Installation av dörrar i duschutrymmen vid
ny- och ombyggnationer i gymnasieskolorna" och förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 5 september 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Nämnden anser att ledarmotsinitiativet är tillgodosett med hänvisning till
pågående arbete.
Yrkande
Robin Nilsen (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag, samt
tillägg att förvaltningen får i uppdrag att vid ny- och ombyggnationer
säkerställa att dörrinstallationer av enklare modell sker.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag, samt avslag på
Robin Nilsens tilläggsyrkande.
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Proposition
Ordföranden ställer Robin Nilsens tilläggsyrkande mot ordförandens
avslagsyrkande och finner att Gymnasienämnden beslutar i enlighet med
ordförandens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Robin Nilsen (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig till förmån för
Robin Nilsens yrkande.

§ 113 Remiss av strategi och handlingsplan för en
giftfrimiljö samt hållbart byggande
Ärendenummer: Gy 183/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus, Marie Hillius
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden inbjuds att lämna synpunkter på styrdokumenten,
handlingsplan för en giftfri miljö samt hållbart byggande.
Örebro kommun har tagit fram två nya styrdokument som möter tre behov:
1. Att minska exponeringen av miljögifter i kommunala verksamheter
2. Att mer konkret minska exponeringen av miljögifter för barn och unga
3. Att när kommunen bygger i egen regi göra det på miljöanpassat sätt
KS är intresserade av synpunkter på konsekvenser för de kommunala
verksamheter som anges som målansvariga men också mer generella
förbättringsförslag av förslaget.
Yttrande ska lämnas senast den 12 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Giftfritt Örebro - Strategi för en giftfri miljö och hållbart byggande i
Örebro kommun. (Ks 819/2014)
Allt vi gör har betydelse - Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och
fritidshem i Örebro kommun. (Ks 819/2014)
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Nämnden antar och överlämnar synpunkter på ”Strategi och
handlingsplan för en giftfri miljö samt hållbart byggande” till
Kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 114 Information om slutlig antagning och elevantalet i
gymnasieskolan
Ärendenummer: Gy 309/2016
Handläggare: Arne Salomonsson
Ärendebeskrivning
Arne Salomonsson informerar om slutlig antagning och elevantalet i
gymnasieskolan, september 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Arne Salomonsson informerar om att prognosen i oktober 2015 pekade på
ökning med 63 elever (reguljär gymnasieskola) till hösten 2016. Total
elevförändring är en ökning med 75 elever jmf. med september 2015.
Elevantalet i fristående skolor har också ökat/andel. Interkommunala elever
är oförändrat jmf. med 2015 (preliminära uppgifter).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 115 Rapport - Avgångsbetyg kommunala
gymnasieskolan läsåret 2015/2016
Ärendenummer: Gy 310/2016
Handläggare: Arne Salomonsson
Ärendebeskrivning
Enligt den tidigare använda lokala varianten, där andelen examensbevis
beräknas med - antalet elever i åk 3 på nationella program i juni aktuellt år
- som underlag, är resultatet oförändrat jämfört med de två tidigare åren. 82
procent av eleverna klarade examen enligt denna beräkningsmetod.
Numera ska Skolverkets beräkningsmodell för - andelen elever med
examen - användas, eftersom den är jämförbar med andra kommuner och
med riket. Deras underlag består av alla - elever som under senaste läsår
klarat antingen examen eller studiebevis -. (Här räknas även elever som går
ett fjärde år med). Enligt detta sätt att räkna har resultatet sjunkit från 91 %
elever med examen efter läsåret 2014/2015 till 85 % i år.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 116 Remiss - Handlingsplan mot våld i nära relationer
Ärendenummer: Gy 193/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden inbjuds att inkomma med synpunkter på
remissversionen av Örebro kommuns "Handlingsplan mot våld i nära
relationer".
Under hösten 2015 och våren 2016 har en parlamentarisk styrgrupp arbetat
tillsammans med tjänstestöd från Kommunstyrelseförvaltningen för att
identifiera utvecklingsområden och formulera relevanta målsättningar.
För de politiska partierna, nämnderna, kommunala bolagen, myndigheter,
råden samt de speciellt berörda verksamheterna gäller remisstiden 16 maj
till den 15 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Handlingsplan mot våld i nära relationer, (remissversion), KS 632/2016
samt förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Nämnden antar och överlämnar synpunkter på ”Handlingsplan mot våld i
nära relationer” till Kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Yrkande
Robin Nilsen (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt tillägg i
enlighet med Liberalernas tilläggsyrkande.
Jonas Jernberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse
samt kompletteringar och justeringar i handlingsplanen.
Miljöpartiet yrkar att namnet på remissen ändras till "Handlingsplan mot
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck".
Miljöpartiet anser också att förtydligande ska ske där det i planen nämns
"våld i nära relationer" bör det istället skrivas: "våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck".
Vidare bör avsnittet "Hedersrelaterat våld och förtryck" lyftas upp från sid
25-26 så att det utgör en egen huvudrubrik mellan avsnitten: "Personliga
konsekvenser av våld i nära relationer" och "Omfattning av våld".
Tillvägagångssättet att bekämpa hedersrelaterat våld är inte detsamma som
våld i nära relationer.
Miljöpartiet yrkar på tillägg av meningen "Den speciella utsatthet som
gäller i samband med hedersrelaterat våld och förtryck ska beaktas i
utbildningen av anställda." (Sid 8, mål A)
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Ordföranden yrkar avslag på Liberalernas tilläggsyrkande och Miljöpartiets
ändringsyrkande.
Proposition
Ordföranden finner att Gymnasienämnden har beslutat i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Därefter ställer ordföranden vart och ett av Robin Nilsens (L)
tilläggsyrkande och Jonas Jernbergs (MP) ändringsyrkande i
handlingsplanen mot ordförandens avslagsyrkande och finner att
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Nämnden antar och överlämnar synpunkter på ”Handlingsplan mot våld i
nära relationer” till Kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Reservation
Robin Nilsen (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig till förmån för
Robin Nilsens yrkande.
Jonas Jernberg (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande och Robin
Nilsens tilläggsyrkande.

§ 117 Delårsrapport med prognos 2 2016
Ärendenummer: Gy 197/2016
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med prognos 2 innehåller nämndens förväntade bidrag till
kommunens utveckling inom strategiområdena, förväntade resultat utifrån
verksamhetsuppdraget och bidrag till god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport med prognos 2 2016".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Delårsrapporten med prognos 2 för 2016 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. De riktade effektiviseringsuppdragen ska fortsätta och redovisas i
årsberättelsen.
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4. Nämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta vidta åtgärder för att
uppnå en ekonomi i balans. Åtgärder och ekonomiska prognoser ska
fortlöpande redovisas.
5. Äska medel från kommunens extra statsbidrag för ökat
flyktingmottagande motsvarande 2 200 tkr, för ökande tolkkostnader,
studiehandledning och specialpedagogik
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Delårsrapporten med prognos 2 för 2016 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. De riktade effektiviseringsuppdragen ska fortsätta och redovisas i
årsberättelsen.
4. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans. Åtgärder och ekonomiska prognoser ska fortlöpande
redovisas.
5. Äska medel från kommunens extra statsbidrag för ökat
flyktingmottagande motsvarande 2 200 tkr, för ökande tolkkostnader,
studiehandledning och specialpedagogik.
Robin Nilsen (L), Kerstin Cederström (L) och Pär Ljungvall (V) deltar inte
i beslutet pkt 1.

§ 118 Information - Budgetförutsättningar 2017
Ärendenummer: Gy 305/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om förutsättningar och tidsplan för budgetarbetet
2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Birgitta Palmér informerar nämnden om budgetförutsättningarna för 2017
och de effektiviseringsuppdrag som ska ge helårseffekt.
Budget 2017 tas upp för beredning i Gymnasienämnden vid
sammanträdena i oktober och november. Beslut tas vid
decembersammanträdet.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 119 Information om Medarbetarenkäten
Ärendenummer: Gy 304/2016
Handläggare: Anna-Clara Ericsson
Ärendebeskrivning
Anna-Clara Ericsson redovisar resultatet från medarbetarenkäten 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Anna-Clara Ericsson redovisar resultatet från medarbetarenkäten som har
genomförts under våren 2016. För att kunna göra jämförelse mot
föregående år, så har resultatet lagts samman från Gymnasieförvaltningens
och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens medarbetarenkät
2015. Syftet med medarbetarenkäten är att ge en nulägesbild av resp.
arbetsplats.
Svarsfrekvenser
2015
Gymnasiet (76 %)
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (79 %)
Örebro kommun totalt (79 %)
2016
Gymnasiet (72 %)
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (74 %)
Örebro kommun totalt (77 %)
Svarsfrekvensen har minskat mot föregående år.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 120 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 106/2016
Handläggare: Anders Duvkär
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.
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Enligt nämndens delegationsordning ska anmälda kränkningsärenden
rapporteras kvartalsvis.
Under perioden 1 april - 30 juni har det inkommit fyra anmälningar om
kränkande behandlingar från kommunens gymnasieskolor. Det rör sig om
kränkande behandlingar mellan elever och vid ett tillfälle kränkande
behandling mellan elev och personal. Åtgärder för att förhindra fler
kränkningar har vidtagits i samtliga ärenden
Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning av kränkande behandling.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 121 Rapport avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 110/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående
avstängningsärenden. Under perioden april – juni 2016 har ett
avstängningsärende anmälts och avstängningen var relaterad till droger.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 122 Val
Ärendenummer: Gy 317/2016
Ärendebeskrivning
Utseende av kontaktpolitiker till forum för samråd. En vakant plats som
kontaktpolitiker finns vid respektive Karolinska gymnasiet och
Tullängsgymnasiet. De kontaktpolitiker som tidigare har utsetts till
Risbergska gymnasiet, behöver byta skola efter de senaste förändringarna
inom organisationen.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Kontaktpolitiker till gymnasieskolornas forum för samråd utses i enlighet
med förvaltningens förslag
Karolinska gymnasiet
Rasoul Bayazi (S)
Sara Göransson (M)
Johan Gynnhammar (S)
Joakim Sjögren (SD)
Maria Landh (KD)
Kvinnerstagymnasiet
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Pär Ljungvall (V)
Pell-Uno Larsson (S)
Robin Nilsen (L)
Rudbecksgymnasiet
Sheneh Armaghan (S)
Malin Pålsson (M)
Sonja Kurt (KD)
Samuel Nordangård (V)
Tullängsgymnasiet
Roger Andersson (S)
Kerstin Cederström (L)
Hannes Önander (C)
Jonas Jernberg (MP)
Virginska gymnasiet
Inger Murstam (S)
Magnus Johansson (M)
Thony Mossberg (S)
Helena Skogh (MP)
Ledamöterna i presidiet väljer själva vilka forum för samråd som de vill
besöka.
Under hösten 2016 utgår sammanträdesersättning med högst 3 timmar till
kontaktpolitiker som deltar i gymnasieskolornas forum för samråd.
Nämndens behandling
Under hösten 2016 ska en utvärdering göras av vad som är målet och syftet
med kontaktpolitiker till gymnasieskolornas forum för samråd.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 123 Aktuell information
Handläggare: Per-Åke Sörman, Charlotta Karlsson-Andersson, Anders
Duvkär
Ärendebeskrivning
Ordförande, förvaltningschef och områdeschef informerar om aktuella
frågor och händelser som rör nämnden och förvaltningens område.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden informerar om att Rudbecksgymnasiet inbjuder politiker i
nämnden att följa en lärare under en dag vecka 49.
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningschefen informerar om förändrad förvaltningsorganisation.
Antalet verksamhetschefer har minskat från 5 till 4. Utvecklingschefen
ersätts med 2 verksamhetsutvecklare, en med inriktning mot utbildning och
en med inriktning mot arbete och integrationsfrågor. Vägledningscenter
kommer att avvecklas i sin nuvarande form och resurser kommer att
omfördelas.
Områdeschefen
a)
Ny upphandling pågår för 1:1,
b)
Den planerade ombyggnationen på Rudbecksgymnasiet kommer att
genomföras enligt planering:
c)
På grund av pensionsavgångar ska 1 rektor rekryteras till Karolinska
gymnasiet och 1 rektor till Rudbecksgymnasiet.
d)
Skolinspektionen kommer att träffa Gymnasienämndens presidium och
tjänstemän den 5-7 oktober.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 124 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 306/2016
Ärendebeskrivning
1. Skolverket, statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå för bidragsåret 2016. Gy 260/2016.
2. Skolverket, statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt
år läsåret 2016/2017 – läsåret 2018/2019. Gy 280/2016.
3. Miljökontoret, inspektionsprotokoll från tillsyn på Rudbecksgymnasiet,
Teknisten 2 i Örebro kommun. Gy 316/2016.
4. Miljökontoret, inspektionsprotokoll från tillsyn på Tullängsgymnasiet,
Förgyllaren 7 i Örebro kommun. Gy 315/2016.
5. Miljökontoret, kontrollrapport Rudbecksskolan köket, Hedvigsgatan 1.
Gy 40/2016.
6. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 1 juni 2016, § 64
delårsrapport 1 med prognos för 2016 för programnämnd barn och
utbildning. Gy 52/2016.
7. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 1 juni 2016, § 65,
tilläggsanslag och ombudgeteringar juni 2016. Gy 87/2016.
8. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 1 juni 2016, § 70,
konkretiserade objekt utifrån lokalförsörjningsplanering 2017-2020.
Gy 168/2016.
9. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 1 juni 2016, § 69,
lokalförsörjningsplanering 2017-2020 med revidering 2016. Gy 168/2016.
10. Kommunfullmäktige, protokoll 25 maj 2016, § 179, vissa val m.m.
Gy 225/2016.
11. Kommunfullmäktige, protokoll 15 juni 2016, § 197, klimatstrategi för
Örebro kommun, mål och delmål för 2020. Gy 424/2015.
12. Kommunfullmäktige, protokoll 15 juni 2016, § 199, delårsrapport med
prognos 1 år 2016 Örebro kommun. Gy 52/2016.
13. Kommunfullmäktige, protokoll 15 juni 2016, § 206, revideringar av
nämndreglementen för Örebro kommun mandatperioden 2015-2018.
Gy 245/2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 125 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 307/2016
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 8 juni 2016 - 20 september 2016 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 KA 12-13/16
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 16/04-17
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer A 1-11/2016
Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet
Löpnummer T1-8/2016
Tullängsgymnasiet
Löpnummer S52-64-2016
Gymnasiesärskolan
Löpnummer AKA1/16
Virginska gymnasiet
3.2
Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare samt
behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar under
året.
Gy 108/2016
Kommunstyrelseförvaltningen
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Gy 126/2016
Fond nr 504 Stiftelsen Skolsamfonden
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3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Gy 126/2016
Fond nr 188 Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Karolinska gymnasiet
Fond nr 303 Stiftelsen Ahlens minnesfond
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Risbergska gymnasiet
Fond nr 483 Stipendiesamfonden
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Risbergska gymnasiet
Fond nr 500 Risbergska skolans samfond
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Rudbecksgymnasiet
Fond nr 385 Stiftelsen Elisabeth Kallenbergs fond
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Rudbecksgymnasiet
Fond nr 355 Stiftelsen Tekniska föreningen
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Rudbecksgymnasiet
Fond nr 501 Rudbecksskolans samfond
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Kvinnerstagymnasiet
Gy 126/2016
Fond nr 512 Stiftelsen för Karl Beckmans donation
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3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Kvinnerstagymnasiet
Gy 126/2016
Fond nr 513 Stiftelsen för Glanshammar m.fl. socknars
hästförsäkringsförenings donation (Särfond 18)
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Karolinska gymnasiet
Gy 126/2016
Fond nr 505 GA Johanssons minnesfond
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg:
Löpnummer SA 2-3/16
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 2013/151, 2013/159, 2014/23, 2015/88, 2015/94, 2015/100,
2015/106-107, 2015/131, 2015/163, 2015/184
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 15/16BF12-13, 15/16SA06-08
Virginska gymnasiet
4.7.5
Beslut om förlängd undervisning på ett nationellt program för en elev får
fördelas över längre tid än tre år.
Löpnummer SA 4-14/16
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 491-2013, 105-2016, 467-2013, 284-2013, 61-2014, 71-2016,
50-2016
Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet
Löpnummer 106-2015, 60-2015, 119-2015, 458-2013, 2016-118, 2015
218, 2016-16, 2016-96, 2016-93, 2015-205-206, 2016-51, 2016-95, 2013
301, 2013-219, 2015-215, 2014-241, 2014-305
Tullängsgymnasiet
Löpnummer 15/16RL6-7, 15/16 HV8-10, 15/16HV12, 15/16HA5-8,
15/16HT1-2, 15/16BF10-11, 15/16SA09-13, 15/16HV3-7, 15/16HV11,
15/16H13
Virginska gymnasiet
Löpnummer 2013/208, 2014/32, 2014/37
Rudbecksgymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 293/2016
Rudbecksgymnasiet
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5.1.1
Beslut om preliminär antagning till utbildningar som anordnas av
gymnasienämnden (huvudmannen)
Gy 309/2016
Utbildning- och arbetsmarknadschef
5.1.2
Beslut om slutlig antagning till utbildningar som anordnas av
gymnasienämnden (huvudmannen)
Gy 309/2016
Utbildning- och arbetsmarknadschef
5.3.3
Beslut om mottagande av elev till gymnasiesärskolan
Gy 182/2016, Gy 239/2016
Centralt skolstöd
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 126 Ledamotsinitiativ "Ökad återanvändning och
återvinning av gymnasieskolornas IT-utrustning"
Ärendenummer: Gy 286/2016
Handläggare: Jonas Jernberg
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet aktualiserar ett ärende "Ökad återanvändning och återvinning
av gymnasieskolornas IT-utrustning".
Miljöpartiet föreslår att Gymnasienämnden uppdrar åt Kommunstyrelsen
att säkerställa att följande aspekter ska vägas in i framtida upphandling av
gymnasieskolornas samlade IT-utrustning:
- 98 procent återanvändning av inköpt IT-utrustning tillbaka in i
verksamheten.
- Ska-krav på reparation och återanvändning av inköpt IT-utrustning.
- Bör-krav om närhet och korta transporter vid reparation/återanvändning
av inköpt IT-utrustning.
- Ska-krav på 12 månaders funktionsgaranti på reparerad/återanvänd ITutrustning.
- Viktning av leverantörers erbjudande: Korta transporter före långa
transporter, tågtransporter före transporter med lastbil/båt/flyg.
- Vidare ska leverantören på anmodan rapportera att ska-och bör kraven
efterlevs under avtalsperioden.
Beslutsunderlag
Miljöpartiets ledamotsinitiativ "Ökad återanvändning och återvinning av
gymnasieskolornas IT-utrustning".
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till presidiet och tas upp för beslut vid
Gymnasienämndens sammanträde den 19 oktober 2016.
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Onsdag 21 september 2015

TILLÄGSYRKANDE
GYMNASIENÄMNDEN

REMISSVAR HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER
Liberalerna i Örebro kommun ser fram emot en förnyad handlingsplan mot
våld i nära relationer. Det är ett mycket viktigt kommunalt styrdokument som
gagnar den enskilde medborgaren. Liberalerna ställer sig positiva till planen
gällande våld i nära relationer. Det är av stor vikt att medel avsätts från och
med 2017 för att kunna arbeta praktiskt efter planen, den får absolut inte bli
bara en pappersprodukt!
Liberalerna i Örebro välkomnar den ambitionshöjning som handlingsplanen
medför gällande våld i nära relationer och att fördelningen av ansvaret
breddas över hela kommunen. Det är mycket positivt att alla nämnder och
kommunala bolag får ansvarsområden. På det viset blir alla i kommunen
delaktiga att arbeta mot våld i nära relationer.
Enligt Kommunstyrelsens beslut ska planen ersätta nuvarande
kvinnofridsplan samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi liberaler anser det full möjligt om det framgår tydligt i planen att den
ersätter båda nuvarande planer. Däremot innebär förslaget en klar försämring
när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.
LIBERALERNA YRKAR PÅ FÖLJANDE ÄNDRINGAR I PLANEN:
• Planen bör heta ”Handlingsplan mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck”
• Kunskapsöversikten ska inte vara en bilaga. Det förvirrar de läsare som
inte är insatta i terminologin. Kunskapsöversikten ska införas i början av
planen.
• Hedersrelaterat våld och förtryck har osynliggjorts i förslaget genom att
den har placerats under våld i nära relationer vilket inte är rätt. En del av
våldet i hederns namn ligger under våld i nära relationer men en del är
utanför och det bör uppmärksammas.
• Hedersrelaterat våld och förtryck är inte en sårbarhetsfaktor inom våld i
nära relationer utan bör jämställas med våld i nära relationer.

• I planen där det nämns ”våld i nära relationer” ska det i stället nämnas:
”våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck”. Förslaget
från regeringens särskilda utredare om nationell strategi understryker
vikten av att begreppen ovan skiljs åt och skrivs som vi föreslår. (SOU
2015:55 Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell
strategi mot mäns våld mot kvinnor)
• Genomgripande i hela handlingsplanen bör det framgå tydlig att
hedersrelaterat våld och förtryck är en företeelse som delvis kräver
särskilda kunskaper och åtgärder.
• Under samtliga föreslagna åtgärder bör det finnas särskilda åtgärder om
hedersrelaterat våld och förtryck då tillvägagångssättet att bekämpa våldet
och förtrycket i hederns namn inte är detsamma som våld i nära
relationer.
• Revidering av planen bör ske vartannat år då det hela tiden framkommer
nya kunskaper och erfarenheter på området. Därför anser Liberalerna att
under ”Revidering av handlingsplanen” ska första punkten strykas och i
stället bör det framgå tydligt att revidering sker vartannat år.
Vi Liberaler vill understryka Örebro kommuns viktiga och stora ansvar i att
arbeta med problematiken mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtyck. Med rätt förutsättningar kan hela kommunen arbeta med den
övergripande målsättningen om att Örebro kommun ska vara en trygg och
säker kommun för alla.
Om Liberalernas yrkande om annat remissvar faller i nämnd är detta tillika en
reservation till förmån för eget förslag.
För Liberalerna i Örebro kommun:
Robin Nilsen
Kerstin Cederström

