Gy 278/2016

Protokoll

Gymnasienämnden
2016-11-16
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:00
Plats:
Rudbecksgymnasiet, Sal G 246, Kungsgatan 31
Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Carina Oskarsson (S)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Helena Skogh (MP)
Robin Nilsen (L)
Tjänstgörande ersättare
Johan Gynnhammar (S)
Pell-Uno Larsson (S)
Johan Helsing (S)
Maria Landh (KD)
Sara Göransson (M)
Samuel Nordangård (V)

Ordförande
1:e vice ordförande

fr.o.m. § 155
fr.o.m. § 152

Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
Tjänstgör för Malin Pålsson (M)
t.o.m. § 154
Tjänstgör för Magnus Johansson (M)
Tjänstgör för Sonja Kurt (KD)
Tjänstgör för Stefan Stark (M)
Tjänstgör för Joakim Sjögren (SD)
t.o.m. § 151

Närvarande ersättare
Samuel Nordangård (V)
Pell Uno Larsson (S)
Maria Comstedt (C)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Anders Duvkär
Markus Eklund
Birgitta Palmér
Elisabeth Lindéus
Arne Salomonsson
Victoria Råsten Claesson

fr.o.m. § 152
fr.o.m. § 155

Förvaltningschef
Områdeschef utbildning t.o.m. § 156
Planerare t.o.m. § 152
Ekonom §§ 156-162
Planerare §§ 152-162
Utdataanalytiker § 152
§§ 152, 155-161
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Ted Rylander
Thomas Strömberg
Christer Blom
Isabella Kronwall

t.o.m. § 151
§§ 159-162
§ 152
§ 152

Paragraf 147-168

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 23 november 2016

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Helena Skogh (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 november 2016.

§ 147 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 278/2016
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Helena Skogh (MP) utses som ordinarie och Thony Mossberg (S) utses
som ersättare att justera protokollet den 23 november 2016.

§ 148 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden hälsar Maria Comstedt som är ny ersättare för Centerpartiet
och Johan Helsing som är ny ersättare för Socialdemokraterna välkomna
till Gymnasienämnden.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg.

§ 149 Övriga frågor
Nämndens behandling
Helena Skogh (MP) tar upp övrig fråga om kommunala aktivitetsansvaret.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet läggs in som punkt 23 på ärendelistan.

§ 150 Presentation av rektor
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet presenterar sig Heléne Freiij som är ny rektor på
Rudbecksgymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 151 Information om remissvar "Vägen till ökad kvalitet i
utbildningar för elever med vissa funktionsnedsättningar"
(SOU 2016:46).
Ärendenummer: Gy 341/2016
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Ted Rylander informerar om Örebro kommuns remissvar angående
"Betänkandet samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad
kvalitet i utbildningar för elever med vissa funktionsnedsättningar".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ted Rylander informerar Gymnasienämnden om programnämndens
remissvar som har skickats till Utbildningsdepartementet.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 152 Översyn av program och inriktningar
Ärendenummer: Gy 322/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett Gymnasienämnden i uppdrag att göra en
översyn av befintliga program och inriktningar inom kommunens utbud av
gymnasiala utbildningar. Uppdraget har sin grund i ett behov av
omställning utifrån såväl ekonomiska som omvärldsrelaterade
förändringar. Målet är att på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt kunna
möta den nuvarande och framtida arbetsmarknadens behov.
I kommunens ”Övergripande strategier och budget” ligger följande riktade
utredningsuppdrag:
Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar se över programutbud och i synnerhet mindre och kostsamma
gymnasieprogram.
Vidare står det mer specificerat att:
Gymnasienämnden får i uppdrag att se över programutbudet utifrån
möjligheten att stärka kvaliteten och att bedriva en verksamhet kopplad till
arbetsmarknadens behov. Detta ska samplaneras med programnämnden
som har lokalansvar.
Översynen ska bidra med en tydlig nulägesbild av vad respektive program
och inriktning kostar kommunen, allt inräknat. Grundhållningen är att
respektive program ska kunna finansiera sin egen verksamhet. Det ska i sin
tur sättas i ett perspektiv till vad respektive utbildning har för möjligheter
att skapa arbeten och/eller möjligheter till högre utbildning efter avslutad
gymnasieutbildning.
Beslutsunderlag
Gymnasieskolan i Örebro kommun, 2017-2022 (en översyn av program
och inriktningar vid gymnasieskolan i Örebro kommun) inklusive bilagor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Yrkande
Sara Göransson (M) yrkar på återremiss av ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag att ärendet är berett vid
dagens sammanträde.
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Robin Nilsen (L) yrkar att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut Sara Göransson (M)
yrkande om återremiss och ordförandens yrkande om bifall till
förvaltningens beslutsförslag. Förslagen ställs under proposition och
ordföranden finner att gymnasienämnden beslutar i enlighet med
ordförandens förslag.
Ordföranden ställer därefter yrkandet om ett särskilt yttrande från Robin
Nilsen (L) under proposition och finner att gymnasienämnden beslutar
bifalla detta.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Sara Göransson (M). Skriftlig reservation
bifogas.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Robin Nilsen (L) bifogas.

§ 153 Att använda digitala hjälpmedel gör att eleverna
lyckas med sina studier
Handläggare: Christer Blohm, Isabella Kronvall
Ärendebeskrivning
Christer Blohm och Isabella Kronvall informerar om hur de arbetar med att
implementera iPads i undervisningen för lärare och elever på
Rudbecksgymnasiet. I presentationen kommer de att visa delar av den
digitala handbok som de har gjort tillsammans.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 154 Information förstelärare och lärarlönelyftet
Ärendenummer: Gy 340/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Förstelärare
Karriärtjänstreformen som riksdagen beslutade om i juni 2013, syftar till
att de skickligaste lärarna ska kunna göra karriär i klassrummet och
utveckla god undervisning så att eleverna får förutsättningar att nå så långt
som möjligt i sitt lärande. För båda befattningarna krävs att läraren är
legitimerad och dokumenterat yrkesskicklig.
Nuläge: Förstelärare har nu funnits i 3 år och lärare utses och förordnas i
dagsläget under en treårsperiod. Vi har idag utsett förstelärare under tre års
tid, vilket innebär att det finns förstelärare som precis fått förnyat
förordnande och lärare som varit förstelärare i ett respektive två år.
Därefter sker en förnyelse/avbrott löpande. Antal 69 lärare fördelat efter
antal lärare per enhet och rektor, samt uppdrag. Exempel på det sistnämnda
är minst en lärare i matematik per skola.
I nära framtid: Förvaltningsledningen för FUFA och grundskolan är helt
ense om att förstelärareskapet ska permanentas. Detta i enlighet med
reformens och förra regeringens intentioner. Fördelar med detta är att det
ökar attraktiviteten för Örebro kommun som arbetsgivare, det stärker
legitimiteten ute på skolorna för förstelärarna, arbetsgivaren kan ställa
tydligare krav på försteläraruppdraget och Örebro kommun säkerställer att
vi följer propositionens riktlinjer.
Dessutom har idag många av landets kommuner permanentat
förstelärarskapet. Ex. Uppsala, Linköping, Lindesberg, Västerås,
Jönköping och Stockholms stad. Ett arbete pågår för närvarande på
personalavdelningen för att undersöka hur Örebro kommun kan stå
kostnadsneutrala om staten drar in förstelärarbidraget, då förstelärareskapet
permanentas. Intentionen är att permanenta förstelärarskapet under hösten
2016.
Lärarlönelyftet
Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom
resultaten i skolan. Är till skillnad från karriärtjänstreformen endast en
statlig löneintervention. Kriterierna för att bli utvald inom lärarlönelyftet är
betydligt mer styrt än karriärtjänstreformen. Rektor utser dessa lärare, till
skillnad från karriärtjänsterna där rektor och förvaltningsledning utser.
Antal, 225 lärare fördelat efter antal lärare per skola och enhet. Nuläge:
processen med att utse lärare är precis avslutad. Rektor meddelar de lärare
som blir utsedda av rektor.
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Beslutsunderlag
Powerpointpresentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 155 Information - Förslag utbildningsorganisation
2017/2018
Ärendenummer: Gy 395/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Anders Duvkär informerar om förslag till utbildningsorganisation för
2017/2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Anders Duvkär redovisar utbildningsorganisation läsåret 2017/2018 för
Karolinska gymnasiet, Kvinnerstagymnasiet, Rudbecksgymnasiet,
Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 156 Rapport om gymnasieutredningen
Ärendenummer: Gy 397/2016
Handläggare: Victoria Råsten Claesson
Ärendebeskrivning
Informationspunkt med en sammanfattad genomgång av det nyligen
utkomna betänkandet från Gymnasieutredningen: En Gymnasieskola för
alla - åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning. SOU 2016:77. Informationen berör de delar av
utredningen som har koppling till programöversynen som har utförts i
Örebro kommun, bakgrundsfakta och belysta problemområden i den
svenska gymnasieskolan. Samt vilka förslag till åtgärder som presenteras i
utredningen för den nationella gymnasieskolan. SOU 2016:77 är publicerat
av Utbildningsdepartementet.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 157 Tillsynsrapport 2016 - Uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 353/2016
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 tre
tillsynsområden för 2016.
- Inställda lektioner
- Ramavtal följs ej
- Plan för kompetensförsörjning saknas
Vissa brister har framkommit för tillsynsområdena inom verksamhetssamt ekonomiområdet. 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. För granskningen inom personalområdet
framkom inga brister. I rapporten redovisas även uppföljning av de
åtgärder som beslutades i 2015 års tillsynsrapport.
Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala
internkontrollsystemet bedöms som tillräckligt. Tillsynen leder till
nödvändiga förbättringar och utveckling av internkontrollen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Tillsynsrapport 2016 - Uppföljning av intern
kontroll".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 158 Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av intern
kontroll
Ärendenummer: Gy 377/2016
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 mm efterlevs
En riskanalys har genomförts med representanter från samtliga skolor,
förvaltningens ledningsgrupp, personalstrateg, ekonom samt delar av
nämndens presidium där förslag på tillsynsområden inför 2017 framtagits.
Förslag på tillsynsområde 2017:
- Ventilationskapacitet i förhållande till antal schemalagda personer per
rum i gymnasiets lokaler
- Hög elevfrånvaro
- Brister i inköpsrutiner
- Granska registrerade arbetstidsscheman i Personec
- Hur följs riktlinjer för lönesättning och personal inom gymnasiet vid byte
av arbetsplats och chef
De åtgärder som beslutades om i tillsynsrapport 2016 lyfts in i
verksamhetsplanen 2017 och rapporteras i årsberättelse 2017 samt i
tillsynsrapport 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av
intern kontroll".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 159 Budget- och verksamhetsplan 2017
Ärendenummer: Gy 305/2016
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om förutsättningar för budgetarbetet 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Birgitta Palmér informerar om programområdets budgetram för
gymnasieskola:
- Överfört resultat
- Ny gymnasiereform helårseffekt
- Justering förändrad internränta
- Omprövningskrav
- Friskoleersättning lönekompensation
- Överhäng löneöversyn 2016
- Löneöversyn 2017
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 160 Revidering av driftbudgetramar för
Gymnasienämnden
Ärendenummer: Gy 65/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Justering av Gymnasienämndens driftbudgetram utifrån faktiska antalet
elever i gymnasieskolan till och med oktober 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Revidering driftbudgetramar gymnasienämnden
2016", daterad 11 november 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Nämndens behandling
Elevavstämning 15/10
Ramarna för budget 2016 grundar sig på elevantalet den 15 oktober 2015.
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En avstämning har gjorts den 15 februari 2016 då budgetramen från
programnämnden revideras. Nu görs avstämning per den 15 oktober och
Gymnasienämndens totala ram revideras. Gymnasienämndens budgetram
minskar med 5 001 tkr vilket justeras via planeringsreserven.
Gymnasiesärskola
Budgeten 2016 bygger på antalet elever per den 15 oktober 2015, vid
avstämning den 15 oktober 2016 är elev antalet 21 elever färre. De innebär
att Gymnasienämndens budgetram minskar med 3 360 tkr.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 161 Ekonomisk uppföljning januari - oktober 2016
Ärendenummer: Gy 390/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten är en ekonomisk uppföljning för perioden januarioktober 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Månadsrapport januari-oktober 2016 för
Gymnasienämnden".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning för januari-oktober 2016 godkänns och läggs till
handlingarna
Nämndens behandling
Birgitta Palmér informerar om att nämndens budgetram uppgår till
499 940 tkr. Prognos 2 redovisade underskott motsvarande 23 310 tkr.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 162 Rapport gymnasiemässan 2016
Ärendenummer: Gy 396/2016
Handläggare: Thomas Strömberg
Ärendebeskrivning
Gymnasiemässan den 13 oktober 2016 ägde rum på Conventum Arena, kl.
9-19, det är en aktivitet under gymnasievalsåret och ett samarbete mellan
länets kommunala och fristående skolor. Uppskattningsvis besöktes
mässan av ca 5 000 personer.
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Beslutsunderlag
Power Point-presentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 163 Förslag - Sammanträdestider för Gymnasienämnden
2017
Ärendenummer: Gy 356/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendera driftsnämnderna att
under år 2017 förlägga sina sammanträden till veckorna 3, 6, 12, 16, 20,
23, 34, 38, 42, 46 och 49.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Förslag - Sammanträdestider för
Gymnasienämnden 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Nämndens sammanträdestider för 2017 fastställs till den 16 februari, 22
mars, 19 april, 17 maj, 7 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november och
14 december.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 164 Val
Ärendebeskrivning
Utseende av ledamot i Gymnasienämndens avstängningsutskott och
Gymnasienämndens parlamentariska grupp efter Per-Åke Sörman (C).
Utseende av kontaktpolitiker i Karolinska gymnasiets forum för samråd
efter Rasoul Bayazi (S).
Utseende av kontaktpolitiker i Tullängsgymnasiets forum för samråd efter
Hannes Önander (C).
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Elisabeth Malmqvist (C) utses som ledamot i Gymnasienämndens
avstängningsutskott och Gymnasienämndens parlamentariska grupp efter
Per-Åke Sörman (C).
2. Johan Helsing (S) utses som kontaktpolitiker i Karolinska gymnasiets
forum för samråd efter Rasoul Bayazi (S).
3. Maria Comstedt (C) utses som kontaktpolitiker i Tullängsgymnasiets
forum för samråd efter Hannes Önander (C).

§ 165 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Charlotta Karlsson-Andersson
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.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden informerar om arbetet som har pågått i Gymnasienämndens
parlamentariska grupp angående programöversynen.
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningschefen informerar om pågående arbeten inom förvaltningen:
- Styrgrupp Topp 25 - 2025
- Gymnasienämndens presidium har träffat revisorerna
- Budget- och verksamhetsplan 2017
b)
Förvaltningschefen har deltagit i 16 kommuners nätverk.
c)
Nämnden får information om att förvaltningschefen är representant för
skolcheferna i Lärarutbildningsnämnden.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 166 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 388/2016
Ärendebeskrivning
1. Skolverket, beslut angående ansökan om riksrekrytering inom ramen för
försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning,
Karolinska gymnasiet. Gy 311/2016.
2. Skolverket, beslut angående ansökan om riksrekrytering inom ramen för
försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning,
Rudbecksgymnasiet. Gy 311/2016.
3. Lärare och rektorer vid Estetiska programmet, Yttrande angående
eventuell nerläggning av dans- och teaterinriktningarna på Estetiska
programmet, Karolinska gymnasiet. Gy 420/2016.
4. Hotels Viva, synpunkter angående programöversynen. Gy 412/2016.
5. Musikhögskolan, angående dans- och teaterinriktningarna på Estetiska
programmet. Gy 411/2016.
6. Johan Larsson, Patrik Hanberger och Roger Hjälm, skrivelse ”Örebro
behöver Hotell- och turismprogrammet”. Gy 410/2016.
7. Region Örebro län, synpunkter angående programöversynen.
Gy 409/2016.
8. Kvinnerstagymnasiets forum för samråd, protokoll 5 oktober 2016.
9. Rudbecksgymnasiets forum för samråd, protokoll 6 oktober 2016.
10. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, skrivelse
angående förseningar i ombyggnationerna. Gy 388/2016.
11. Miljökontoret, inspektionsprotokoll från tillsyn på
Kvinnerstagymnasiet, Axbergs-Kvinnersta 1:3 i Örebro kommun.
Gy 394/2016.
12. Miljökontoret, inspektionsprotokoll från tillsyn på Virginska
gymnasiet, Tågmästaren 24 i Örebro kommun. Gy 393/2016.
13. Miljökontoret, kontrollrapport Wasahus Elevkollektiv, Västra Bangatan
7 A, Örebro. Gy 385/2016.
14. Miljökontoret, kontrollrapport Virginska gymnasiet skolmåltid,
Fabriksgatan 46, Örebro. Gy 361/2016.
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15. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 5 oktober 2016, § 111,
delårsrapport 2 2016 Programområde barn och utbildning. Gy 197/2016.
16. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 7 september 2016, § 92,
tilläggsanslag och ombudgetering september 2016. Gy 87/2016.
17. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 7 september 2016, § 93,
konkretiserade objekt utifrån lokalförsörjningsplanering 2017-2020. Gy
168/2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 167 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 389/2016
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 19 oktober 2016 - 15 november 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.
Löpnummer KA 14/16
Karolinska gymnasiet
Löpnummer M5-12
Tullängsgymnasiet
4.7.3
Byte av studieväg.
Löpnummer 28/2016, 236/2016
Tullängsgymnasiet
Löpnummer SA 16-17/16
Karolinska gymnasiet
Löpnummer S 65-66/2016
Gymnasiesärskolan
Löpnummer 240/2015, 250/2015, 73/2015
Tullängsgymnasiet
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Löpnummer 15/16 RGH23, 15/16 RGH25-26, 15/16 RGD16-17, 16/17
RGH01-06
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.4
Utbildning för döva och hörselskadade. Beslut om ett års förlängd
utbildningstid för elever som behöver det.
Löpnummer 15/16 RGD15, 15/16 RGD18-19, 15/16 RGH22, 15/16
RGH24, 16/17 RGH02
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.5
Beslut om elev ska få byta till ett annat program som erbjuds av
kommunen eller byte av inriktning inom ett program.
Löpnummer 16/16 HA12-13
Virginska gymnasiet
Löpnummer 47/2015, 479/2015
Tullängsgymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 368/2016
Tullängsgymnasiet
5.2.6
Antagning vid senare tidpunkt.
Löpnummer 179/2016, 221/2016
Tullängsgymnasiet
5.3.6
Byte av studieväg.
Löpnummer 172/2016
Gymnasiesärskolan
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 168 Övrig fråga - Kommunala aktivitetsansvaret
Handläggare: Helena Skogh
Nämndens behandling
Helena Skogh (MP) tar upp fråga om kommunala aktivitetsansvaret.
Förvaltningen svarar att nämnden får en rapport om kommunala
aktivitetsansvaret vid nämndsammanträdet den 15 december 2016.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet återkommer till nämndsammanträdet den 15 december 2016.
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SÄRSKILT YTTRANDE
2016-11-16
Gymnasienämnden
Ärende 7
Gy 322/2016

Utveckla yrkesprogrammen
Att gymnasienämnden i dagsläget går med underskott visar på bristande respekt
gentemot hur skattebetalarnas pengar används. Liberalerna ställer sig därför positiva
till den programutredning som nu genomförs i förvaltningen, och som syftar till att nå
en budget i balans. Det får dock inte ske på bekostnad ut av undervisningens kvalité,
elevernas valfrihet, och yrkesprogrammen.
Liberalerna vill särskilt betona vikten av att yrkesprogrammen finns kvar och
utvecklas. De behövs för att fånga upp elever med mindre studiemotivation och för
att möta den efterfrågan som finns från arbetsmarknaden.
Yrkesprogrammen står dock inför stora utmaningar. Det är för få sökande och på
många utbildningar är inte kopplingen till arbetsmarknaden tillräckligt stark.
Liberalerna ser därför fram emot att tillsammans med övriga partier i nämnden arbeta
för att utveckla - istället för att avveckla - yrkesprogrammen.
För Liberalerna i Örebro kommun
Robin Nilsen (L)

Yrkande ärende 7, Gy 322/2016
Moderaterna i Gymnasienämnden yrkar på återremiss för delar av ärende 7, Översyn av
program och inriktningar, innan detta kan anses som färdigberett.
Vi vill diskutera delar av förslaget om förändring av gymnasieutbudet ett tag till. Det behövs
mer tid att hitta lösningar för de olika programmen. En för snabb process i att förändra är inte
bra, det begränsar handlingsutrymmet och det begränsar möjligheten att hitta alternativa
läsningar. Vi måste diskutera lösningar ett tag till innan vi tar bort program och inriktningar
som en del skoltrötta elever väljer. Program och inriktningar med övervägande del flickor
dessutom. Då effekterna blir stora för de som väljer dessa program och inriktningar blir stor
måste alla alternativ utredas.
Däremot kan vi gå med på att Humistiska programmet och Teknik år 4 kan anses som
färdigberett. Där bedömer vi att det finns alternativ.

Moderaternas grupp i Gymnasienämnden
Stefan Stark
Malin Pålsson
Magnus Johansson
Sara Göransson

