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Elisabeth Malmqvist (C)
Carina Oskarsson (S)
Stefan Stark (M)
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Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Sonja Kurt (KD)
Pär Ljungvall (V)
Sara Göransson (M)
Magnus Johansson (M)
Robin Nilsen (L)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

t.o.m. § 119

Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Pell Uno Larsson (S)
Maria Landh (KD)
Jonas Jernberg (MP)
Katarina Odell (M)

Tjänstgör för Joakim Sjögren (SD)
Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
Tjänstgör för Lars-Ruben Fahlström (KD)
Tjänstgör för Helena Skogh (MP)
Tjänstgör för Robin Nilsen (L) fr.o.m. § 120

Närvarande ersättare
Johan Helsing (S)
Katarina Odell (M)

t.o.m. § 119

Övriga
Anders Duvkär
Joakim Peimer
Veronica Svensson
Elisabeth Lindéus
Birgitta Palmér
Annika Ramberg
Cajsa Rye
Anna Leszczynska
Gunilla Lundberg
Kristian Måsén

Tf. förvaltningschef
Rektor t.o.m. § 112
Verksamhetschef t.o.m. § 115
Planerare
Ekonom t.o.m. § 119
Ekonom t.o.m. § 119
t.o.m. § 113
t.o.m. § 113
§ 114
§ 115
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Paragraf 111-125

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 25 oktober 2017

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Magnus Johansson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 oktober 2017.

§ 111 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 89/2017
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Magnus Johansson (M) utses som ordinarie och Roger Andersson (S)
utses som ersättare att justera protokollet den 25 oktober 2017.

§ 112 Presentation av ny rektor
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet presenterar sig Joakim Peimer som är ny rektor på
Tullängsgymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 113 Information från Virginska gymnasiet
Handläggare: Cajsa Rye, Anna Leszczynska
Ärendebeskrivning
Information om ”Internationalisering inom Restaurang- och
Livsmedelsprogrammet och Hotell- och Turismprogrammet”.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Cajsa Rye informerar om det internationella projektet Ka2 inom Erasmus+
som de jobbar med på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet (RL). Det
är ett projekt som pågår under två år som handlar om hållbarhet inom
restaurangutbildningen och deras partnerskolor är i Frankrike, Indien och
Turkiet. Restaurang- och Livsmedelsprogrammet är också med i ett projekt
där elever åker på APL i ett annat land, ett så kallat Ka1 projekt. I det
projektet kan även lärare åka på jobbskuggningar för att utveckla sin
undervisning och knyta nya kontakter.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 114 Redovisning Design your future
Ärendenummer: Gy 367/2017
Handläggare: Gunilla Lundberg
Ärendebeskrivning
Gunilla Lundberg redovisar projektet angående grundläggande ITkunskaper för nyanlända elever på Språkintroduktionsprogrammet under
lovskolan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 115 Information – Teknikcollege
Ärendenummer: Gy 395/2017
Handläggare: Kristian Måsén
Ärendebeskrivning
Kristian Måsén informerar om statusläge, nyheter och vad som är på gång
inom Teknikcollege.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Kristian Måsén informerar om bl.a.
Vad är Teknikcollege?
- En kvalitetsstämpel på teknikutbildningar på gymnasial och
eftergymnasial nivå.
- Ett nära samarbete mellan skolor och företag säkerställer en hög kvalitet
och gör att utbildningen anpassas efter de lokala företagens behov.
- Det ökar anställningsbarheten för eleverna.
Teknikcollege idag:
- 25 godkända Teknikcollegeregioner
- 150 godkända enskilda utbildningsanordnare
- 3 000 samverkande företag
Nämnden får också information om:
- Regional styrgrupp Örebro län
- Certifierade skolor i länet. Tullängsgymnasiet är en av de certifierade
skolorna i Örebro län.
Tankar framåt:
- Industrins kompetensförsörjning - Högre krav, praktiska teoretiker och
teoretiska praktiker.
- Gymnasiala och eftergymnasiala spetsutbildningar utformade efter lokala
behov - YH/ VUX.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 116 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 29/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Annika Ramberg, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
a)
Justering interkommunal ersättning
Förvaltningen har gjort en översyn av den interkommunala ersättningen i
förhållande till faktiskt kostnad per elev och program. Flera
gymnasieprogram har svårt att nå en ekonomi i balans och gör underskott.
För program med hög andel interkommunala elever är del av underskottet
hänförligt till för låg interkommunal ersättning. De aktuella programmen
är: Naturbruk, Estet och IB. Genom att höja programersättningen och
därmed också den interkommunala ersättningen får programmen
förutsättningar att nå balans. Den interkommunala ersättningen blir att
motsvara faktisk kostnad per elev.
b)
Ekonomisk uppföljning
Månadsrapporten är en ekonomisk uppföljning för perioden januariseptember 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelser "Justering interkommunal ersättning" och
"Ekonomisk uppföljning för perioden januari-september 2017".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Ärendet angående justering interkommunal ersättning överlämnas till
programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering.
2. Ekonomisk uppföljning för perioden januari-september 2017 godkänns
och läggs till handlingarna.
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag. Stefan
Stark (M) yrkar att Gymnasienämnden i stället beslutar
- Gymnasienämnden begär en större budgettilldelning från Programnämnd
Barn och utbildning innan delårsrapport 2 antas.
- Gymnasienämnden begär en större budgettilldelning från Programnämnd
Barn och utbildning innan förslaget om ändrad interkommunal ersättning
godkänns.
Robin Nilsen (L) yrkar bifall till Stefan Starks yrkande.
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Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer vart och ett av de två föreliggande förslagen
förvaltningens förslag och Nya Moderaternas förslag under proposition och
finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Ärendet angående justering interkommunal ersättning överlämnas till
programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering.
2. Ekonomisk uppföljning för perioden januari-september 2017 godkänns
och läggs till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Sara Göransson (M), Magnus
Johansson (M), Robin Nilsen (L) och Kerstin Cederström (L) till förmån
för Stefan Starks yrkande. Skriftlig reservation bifogas.

§ 117 Verksamhetsplan och budget 2018
Ärendenummer: Gy 229/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om tidsplan och förutsättningar för
verksamhetsplan och budgetarbetet 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Nämnden får information om:
- Effektiviseringskravet från programnämnden motsvarar 0,53 %, ca 2 500
tkr.
- Indikatorer programnämnd och driftsnämnd.
- Utvecklingsuppdrag programnämnd och driftsnämnd.
- Servicegarantier.
- Styrprinciper.
- Avsteg från resursfördelningsmodellen.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 118 Rapport - Ansökan till skolverket ”Hälsofrämjande
skolutveckling”
Ärendenummer: Gy 372/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Det övergripande målet är att stärka och utveckla skolornas hälsofrämjande
och förebyggande arbete genom att integrera/använda resultat från ELSArapporten 2015-2016. Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat, i det
ordinarie systematiska kvalitetsarbetet inom respektive skolform och
skolenhet. I arbetet med ansökan samarbetar kommunen med strategiska
företrädare för folkhälsoarbetet inom Region Örebro län. Vad gäller
avsnittet kring forskning och utveckling samverkar kommunen med Örebro
universitet. Det som de strategiska företrädarna har pekat på i rapporten är
det statistiskt säkerställda sambandet mellan skyddsfaktorn "sova gott" och
att må bra, vilket är förutsättningar för lärande. Inom verksamheterna
återkommer även andra undersökningar kontinuerligt, så som "Liv och
hälsa ung" och CMA brukarundersökning. Avsikten är att även dessa
resultat ska integreras i arbetet. Insatsen planeras att genomföras på två
pilotskolor, en grundskola och en gymnasieskola.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 119 Rapport Jämställdhetstrappan - Gymnasienämndens
utveckling och insatser inom fokusområdet genus
Ärendenummer: Gy 263/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Jämställdhetstrappan används som mätmetod i det kommunövergripande
jämställdhetsarbetet och resultatet utifrån den mätningen signalerar att det
finns ett behov av att Gymnasienämnden sätter upp mål och genomför
lämpliga aktiviteter för att nå långt högre resultat vid nästa mätning.
Dessa mål och aktiviteter ska arbetas fram tillsammans med strategisk
planerare, jämställdhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 120 Rapport - lokala program/branschråd
Ärendenummer: Gy 298/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Lokala bransch-, eller programråd som det kallas av Skolverket, är en
grundläggande förutsättning för den gymnasiala yrkesutbildningens
fortsatta utveckling och förhållande till den rådande arbetsmarknadens
behov. De lokala programråden ska vara en länk mellan skolans personal,
elever och arbetsmarknaden via råd med representanter som kan hjälpa att
utveckla och rikta utbildningen i den riktning som är förenlig med
arbetsmarknadens framtida behov. Rapporten beskriver övergripande de
samlade kommentarerna kring råden utifrån synpunkter från skolan
respektive arbetsgivarnas representanter. Positiva exempel och särskilda
utmaningar kopplade till specifika råd lyfts fram under rubriken
”Slutsatser”.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Rapport gällande lokala programråd (branschråd)
för yrkesprogram inom den kommunala gymnasieskolan i Örebro kommun
läsåret 2017/2018".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 121 Rapport verksamhetssystemet Lisa
Ärendenummer: Gy 222/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående antal arbetsskador
eller tillbud som har rapporterats i verksamhetssystemet Lisa under
perioden juli - september 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Under perioden 1 juli - 30 september 2017 har inrapporterats 9 tillbud
och 6 skador utan frånvaro.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 122 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 370/2017
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.
Enligt nämndens delegationsordning ska anmälda kränkningsärenden
rapporteras kvartalsvis.
Under perioden 1 juli - 30 september 2017 har det inkommit 4 anmälningar
om kränkande behandling från kommunens gymnasieskolor. Det rör sig
om kränkande behandlingar mellan elever och i ett ärende mellan personal
och elev. Åtgärder för att förhindra fler kränkningar har vidtagits i samtliga
ärenden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 123 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och
händelser som rör nämnden och förvaltningens område.
Beslutsunderlag
Power Point-presentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Tf. förvaltningschefen lämnar aktuell information från verksamheterna och
riksnivå.
9

Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 124 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 368/2017
Ärendebeskrivning
1. Arbetsmiljöverket, Inspektionsmeddelande Kvinnerstaskolan och
Stadsträdgården, Kvinnersta 533, Axberg, Örebro. Gy 341/2017.
2. Kvinnerstagymnasiets forum för samråd, protokoll 14 september 2017.
3. Tullängsgymnasiets forum för samråd, protokoll 15 september 2017.
4. Miljökontoret, kontrollrapport Karolinska gymnasiet, café Karrolina.
Gy 260/2017.
5. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2017-09-06, § 119,
Gymnasienämndens ansökan om 1,5 mnkr (Spri yrk). Gy 73/2017.
6. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2017-09-06, § 120,
Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn och elever i
förskola, pedagogisk omsorg och skola till och med juni 2017. Gy 29/2017.
7. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2017-09-06, § 121,
Tilläggsanslag och ombudgetering inom programområde Barn och
utbildning. Gy 29/2017.
8. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, protokoll
2017-09-12, § 56. Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol,
narkotika, dopning och tobak. Gy 349/2017.
9. Kommunstyrelsen, protokoll 2017-09-12, § 186, Sammanträdestider för
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2018. Gy 356/2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 125 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 369/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samt
förvaltningskontoret anmäler beslut som under tiden 20 september 17 oktober 2017, 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 ARP01-05/17
Virginska gymnasiet
Löpnummer 17/30 - 17/37
Rudbecksgymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer 2016/118, 2017/261
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 1718/HT1
Virginska gymnasiet
5.4.1
Prövning av behörighet hos sökande till de riksrekryterande utbildningarna
för döva och hörselskadade.
Gy 350/2017
Förvaltningschef
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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~moderaterna
Yrkande

Ärende 9
Ärendenummer: Gy 29/201 7
"Ekonomi i balans"

Gymnasienämnden
Örebro kommun
18 oktober 2017

Ekonomi i balans
Gymnasieskolan i Örebro kommun går med underskott. Revisionen för Örebro kommun
har påpekat att Gymnasienämndens ekonomi behöver åtgärdas på grund av det
avsevärda underskott som finns.
Underskottet har delvis uppkommit av att extraordinära kostnader uppstått. Det gäller
främst lokal-, flytt- och omställningskostnader för personal. Ingen hänsyn har tagits till
detta när Programnämnd Barn- och utbildning dimensionerat Gymnasienämndens
budget.
Förslaget att ändra den interkommunala ersättningen är ett bra förslag, men parallellt
med detta och andra åtgärder bör Gymnasienämnden begära ökad budgettilldelning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar:
att

Gymnasienämnden begär en större budgettilldelning från Programnämnd
Barn- och utbildning innan delårsrapport 2 antas.

atl

Gymnasienämnden begär en större budgettilldelning från Programnämnd
Barn- och utbildning innan förslaget om ändrad interkommunal ersättning
godkänns.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till
förmån för eget förslag.

ta

grupp i Gymnasienämnden

