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ÖREBRO

Gymnasienämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2020-02-10
09:00–12:00
Lilla Hotellet. Lokal Viking, Drottninggatan 60

Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Kent Vallén (S)
Mats-Olof Liljegren (L)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Maria Landh (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Pär Ljungvall (V)
Magnus Johansson (M)
Markus Lokander (M)
Fredrik Lann (M)
Kerstin Cederström (L)
Helena Eklund (SD)
Tjänstgörande ersättare
Susanne Andersson (S)
Ellen Ejdeklint (M)

§§ 14-20

Tjänstgör för Lisbeth Estrada Perez (S)
Tjänstgör för Kerstin Cederström (L)
§§ 21-28

Närvarande ersättare
Xerxes Åkerfeldt (C)
Magnus Lagergren (KD)
Övriga
Nima Poushin
Unni Thorstensson
Mokhtar Bennis
Mikael Ramnerö
Markus Karlsson
Elisabeth Lindeus
Johan Mindelius
Tina Ottosson
Johan Boklund
Marcus Boljang

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningens samordnare
Verksamhetsutvecklare
Planerare
Ekonom
Gymnasiestrateg
Nämndsekreterare
Rektor
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Paragraf 14–23 och 25–28

Johan Boklund, sekreterare

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Magnus Johansson (M), justerare
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§ 14 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 13/2020
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Pär Ljungvall (V) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Magnus Johansson (M) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras fredag den 14 februari.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Magnus Johansson (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Pär Ljungvall (V) utses till ersättare att justera protokollet.

§ 15 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) anmäler övrig fråga angående beredskapen på de
kommunala gymnasieskolorna vid pandemier.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Övrig fråga läggs till dagordningen

§ 16 Information - IB – International -Baccalaureate och
Life Science
Handläggare: Marcus Boljang
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om gymnasieutbildningarna IB –
International Baccalaureate och Life Science.
Beslutsunderlag

PowerPoint presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 17 Gymnasienämndens årsberättelse 2019
Ärendenummer: Gy 36/2020
Handläggare: Markus Karlsson, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden arbetar aktivt utifrån grunduppdrag, riktade politiska uppdrag,
strategiska områden samt fokusområden. Sammantaget är bedömningen att
verksamheterna bedrivs på ett sådant sätt som till stora delar motsvarar
uppdragen, men att insatser behövs främst för att komma tillrätta med
ekonomin. Gymnasienämndens ekonomiska utfall för 2019 visar en avvikelse
mot budget på -8,7 mnkr. Avvikelsen mot budget i förhållande till
budgetomslutningen är -1,7 procent. Resultatet är en förbättring jämfört med
prognosen i delår 2 med 2,5 mnkr. Vid analys av resultatet på enhetsnivå
framgår det att gymnasieskolorna har en svår ekonomisk situation med ett
underliggande resultat som är större än vad utfallet för året visar. Överskott på
några enheter som delvis beror på tillfälliga intäkter och vakanser gör att
nämndens resultat förbättras på totalen. Nämndens ekonomi är således inte i
balans. Flertalet åtgärder har beslutats och verkställts, både i år och tidigare år
för att ta steg mot en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2019 - Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden fastställer årsberättelse för 2019.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd barn och utbildning för vidare
hantering.
Yrkande

Magnus Johansson (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Magnus Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V) yrkar att årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Proposition

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det endast finns ett förslag till
beslut under punkt 1, det vill säga förvaltningens förslag till beslut och finner
att Gymnasienämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
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Ordföranden ställer därefter Vänsterpartiets förslag och förvaltningens förslag
under punkt 2 under proposition och finner att Gymnasienämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Magnus Johanssons (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet och finner att Gymnasienämnden bifaller
det.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämnden fastställer årsberättelse för 2019.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd barn och utbildning för vidare
hantering.
3. Magnus Johansson (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Mats-Olof Liljegren (L), Kerstin Cederström (L) och Helena Eklund
(SD) avstår från att delta i beslutet.
Pär Ljungvall (V) avstår från att delta i beslutet avseende punkt 1.
Reservation

Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet under punkt 2 till förmån för eget
yrkande.

§ 18 Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete
för att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot
anställda och förtroendevalda
Ärendenummer: Gy 376/2019
Handläggare: Elisabeth Lindéus, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

PWC har på uppdrag av Örebro kommuns förtroendevalda revisorer
genomfört en granskning över kommunens arbete för att förebygga, förhindra
och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda. Yttrande ska vara
revisorerna tillhanda senast den 13 mars 2020. Gymnasienämnden har beviljats
anstånd med yttrande till den 16/3. Svaret hanteras på ordförandeberedning,
presidium och beredning i nämnd den 10/2 och beslut i nämnd den 16/3.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport, daterad november 2019. Missiv, daterat 2019-11-21.
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Yttrande över revisionsrapport - "Granskning
av kommunens arbete för att förebygga, förhindra och hantera hot och våld
mot anställda och förtroendevalda"", daterad 2020-02-03.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
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- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 19 Information - Omorganisation SPRI
Ärendenummer: Gy 45/2020
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om omorganisation av SPRI
(Språkintroduktionsprogrammet).
Beslutsunderlag

PowerPoint presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 20 Redovisning - Elevenkät skolmat
Ärendenummer: Gy 46/2020
Handläggare: Barbro Johansson, Carina Andersson
Ärendebeskrivning

Efter att måltidsenheten tagit del av svaren på de två frågor som rör måltider i
CMA våren 2019, ville enheten få fram en mer fördjupad bild vad
gymnasieeleverna anser om måltiderna och måltidssituationen och beslöt
därför att gå ut med en enkät till alla gymnasieelever i slutet av höstterminen
2019. Alla inskrivna elever i kommunala gymnasieskolor hade möjlighet att
svara på enkäten och 34% av dessa valde att svara. Svaren är jämnt fördelade
över elever från de olika årskurserna. De flesta av eleverna som svarade går på
Tullängsgymnasiet (ca 35 %) och lägst antal elever som svarade har
Kvinnerstagymnasiet med knappt 4 %. Beroende på hur eleven svarade fick de
olika följdfrågor, alla svarade alltså inte på alla frågor. Resultaten redovisas som
en total översikt och för varje respektive enhet.
Beslutsunderlag

Redovisning av statistik.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 21 Programstart av fordonsvård och godshantering
Ärendenummer: Gy 14/2020
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade har elever från hela Sverige.
I dagsläget erbjuds det individuella programmet och två nationella program:
hantverk och produktion samt samhälle, natur och språk. Vår strävan är att
Riksgymnasiesärskolan ska, i likvärdighet med övriga gymnasieskolan, kunna
erbjuda eleverna ett flertal program så de kan välja utifrån intresse och framtida
yrkesval. Vi vill ge eleverna möjlighet att gå en utbildning som ger större
förutsättningar till arbete efter examen samt bättre förutsättningar till
arbetsplatsförlagt lärande under studietiden. De program som
Riksgymnasiesärskolan erbjuder har visat sig vara extra svåra när det gäller att
tillgodose 22 veckors arbetsförlagt lärande kopplat till deras karaktärsämnen.
Riksgymnasiesärskolan har med anledning av det påbörjat ett samarbete med
gymnasiesärskolan att starta programmet fordonsvård och godshantering.
Programmet är redan sökbart på gymnasiesärskolan och eftersom även
Riksgymnasiesärskolan finns på Tullängsgymnasiet finns det stora
förutsättningar att starta programmet tillsammans. Genom att erbjuda fler
program kommer Riksgymnasiesärskolan även kunna attrahera fler elever. En
kontakt har redan tagits med Skolverket som har meddelat att
Riksgymnasiesärskolan kan starta programmet under förutsättning att alla
sökande elever till de nationella programmen blir informerade att även
programmet fordonsvård och godshantering blir sökbart.
Riksgymnasiesärskolan beräknar att det nya programmet ger en ökad kostnad
med en lärartjänst på 50 % vilket ryms inom befintlig budgetram. Efter
nämndbeslut avser Riksgymnasiesärskolan kunna starta upp programmet
fordonsvård och godshantering redan till höstterminen 2020 eftersom det
redan finns intresserade elever.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Programstart av fordonsvård och
godshantering", daterad 2019-12-18.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
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- Riksgymnasiesärskolans programutbud utökas från och med höstterminen år
2020 med programmet Fordonsvård och godshantering.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Riksgymnasiesärskolans programutbud utökas från och med höstterminen år
2020 med programmet Fordonsvård och godshantering.

§ 22 Rutin - Redovisning av ärenden från
gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 43/2020
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

I dialog med Stadsrevisionen framkom förslaget att införa redovisning av
stickprov från Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden i syfte att
säkerställa kvaliteten på avstängningsärenden.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Rutin för redovisning av ärenden från
Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden", daterad 2020-02-03.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Urval av ärenden från Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden
redovisas för Gymnasienämnden
2. Gymnasienämnden uppdrar åt Gymnasienämndens utskott för
avstängningsärenden att utreda formerna för detta att föreslå nämnden
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Urval av ärenden från Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden
redovisas för Gymnasienämnden
2. Gymnasienämnden uppdrar åt Gymnasienämndens utskott för
avstängningsärenden att utreda formerna för detta att föreslå nämnden

§ 23 Information - Trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i Örebro
Ärendenummer: Gy 15/2020
Handläggare: Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i Örebro.
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- Fundament för förstärkt belysning på plats. Inväntar leverans av
belysningsmast.
- Installation av kamera sker när leverantören har fått allt beställt material och
entreprenören kommit överens med förvaltning/skola om lämplig tidpunkt.
- Genomsökning med polishundar beräknas genomföras under februari.
- Utbildning av kontaktpersoner med spetskompetens planeras.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 25 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.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 26 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 22/2020
Ärendebeskrivning

Protokoll, Forum för samråd, Karolinska gymnasiet 191209 Protokoll, Forum
för samråd, Kvinnerstagymnasiet 191212 Protokoll Samverkansgrupp FUFA
191128. Protokoll Samverkansgrupp FUFA 200128.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
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- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§ 27 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 47/2020
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 januari 2020- 31 januari 2019 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

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

2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 19/17-19/28. Beslut 190617-191112. Rektor Rudbecksgymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska byta till ett annat program som erbjuds av
kommunen eller byte av inriktning inom ett program. 19/20 RGD03, 19/20
RGh10, 19/20 RGD04, 19/20 RGH14, 19/20 RGH17, Beslut 191118-191210.
Rektor Riksgymnasiet Virginska gymnasiet.
4.7.4 Utbildning för döva och hörselskadade. beslut om ett års förlängd
utbildningstid för elever som behöver det. 19/20 RGH11-19/20 RGH 18.
beslut 191203-191218. Rektor Riksgymnasiet Virginska gymnasiet.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. E15-2019-E18-2019. Beslut 190701-191118. Rektor riksgymnasiet
för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet.
4.7.3 Ändring i studieplan. 77/2018, 227/2019. beslut 190819, 191014. Rektor
riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 28 Övrig fråga - Beredskapen på de kommunala
gymnasieskolorna vid pandemier
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L)
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) ställer övrig fråga angående beredskapen på de
kommunala gymnasieskolorna vid pandemier. Mats-Olof Liljegren (L) ställer
följande fråga.
- Hur är beredskapen på de kommunala gymnasieskolorna vid pandemier?
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Nämndens behandling

Förvaltningschefen svarar på frågan.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- informationen tas till protokollet.
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Särskilt yttrande

Ärende 6
Ärendenummer: Gy36/2020
"Gymnasienämndens årsberättelse 2019"

Gymnasienämnden
Örebro kommun
2020-02-10

Prioritera kunskap och kvalite
Gymnasieskolans ekonomiska resultat för 20j 9 visar ett underskott mot budget på 8,6
miljoner. Vi moderater ser allvarligt på att verksamheten år efter år misslyckats att klara sig
på de resurser som tilldelats.
För oss moderater är det viktigt att gymnasieskolorna ges fömtsättningar att hålla en hög
kvalite och under 2019 fördelade vi mer pengar i budgeten till skolan än de styrande
partierna. Vi var också tydliga med att verksamheten ska präglas av sitt kunskapsuppdrag, av
framtidstro och att sporra vaije elev till vidare studier eller till ett arbete.
Vidare ville vi ha en stark studie- och yrkesvägledning samt god kontakt och samarbete med
näringslivet. Detta så att eleverna ska förstå vad som krävs av dem på arbetsmarknaden och
för att yrkesprogrammen i möjligaste mån ska anpassas efter arbetsmarlmadens behov.
Vårt mål är, och har alltid varit, att alla elever ges möjlighet att klara sin gymnasieexamen
och nå som lägst godkända betyg i alla ämnen. Gymnasielevema ska lämna våra skolor väl
rnstade för framtiden och med en god självkänsla.
En tiygg arbetsmiljö för våra elever är en fömtsättning för att kunna ta till sig kunskap. Det
innebär att det på va1je skola ska finnas ett aktivt värdegrundsarbete.
Eftersom årsberättelse visar resultatet för det gångna året väljer vi att bifalla förslaget till
beslut.
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