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Klockan: 13:00 - 17:10
Plats:
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Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Carina Oskarsson (S)
Stefan Stark (M)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
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Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Helena Skogh (MP)
Robin Nilsen (L)
Tjänstgörande ersättare
Johan Gynnhammar (S)
Maria Comstedt (C)
Katarina Odell (M)
Närvarande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Pell Uno Larsson (S)
Maria Landh (KD)
Jonas Jernberg (MP)
Katarina Odell (M)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Anders Duvkär
Birgitta Palmér
Elisabeth Lindéus
Jenny Lindström
Ingela Eklund
Arne Salomonsson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande t.o.m. § 103

Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
Tjänstgör för Sonja Kurt (KD)
Tjänstgör för Stefan Stark (M) fr.o.m. § 104

fr.o.m. § 91
t.o.m. § 103

Förvaltningschef
Områdeschef
Ekonom t.o.m. § 94
Planerare
Verksamhetsutvecklare
HR-strateg §§ 97-99
Utdataanalytiker §§ 100-103
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Andreas Nylén
Annika Ramberg
Marie-Helene Andersson
Sara Selling
Marcus Ölin
Joacim Zetterman
Sarah Wahlund

Ekonom t.o.m. § 94
Ekonom t.o.m. § 94
Planerare §§ 88-91
Rektor §§ 88-90
Gymnasielärare §§ 88-90
Gymnasielärare §§ 88-90
§§ 88-90

Paragraf 88-110

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 28 september 2017

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Pär Ljungvall (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 oktober 2017.

§ 88 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 88/2017
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Pär Ljungvall (V) utses till ordinarie och Inger Murstam (S) utses till
ersättare att justera protokollet den 28 september 2017.

§ 89 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L) tar upp övrig fråga om att bygglärare slutar på
Tullängsgymnasiet.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet läggs in som ärende 22 på dagordningen.

§ 90 Information Tullängsgymnasiet
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet presenterar sig Sara Selling som är ny rektorer på
Tullängsgymnasiet.
Sarah Wahlund som är ordförande i elevkåren presenterar sig för nämnden.
Marcus Ölin och Joacim Zetterman informerar om Motorbranschcollege.
Tullängsgymnasiets fordonstekniska gymnasieutbildning har den
18 september certifierats som Motorbranschcollege av Motorbranschens
Yrkesnämnd, MYN. Certifieringen visar att skolan uppfyller sex kriterier
som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot motorbranschens krav.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 91 Information om Topp 25
Ärendenummer: Gy 336/2017
Handläggare: Marie-Helene Andersson
Ärendebeskrivning
Nulägesrapport om skolutvecklingsarbetet inom Topp 25 2025.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Syfte
Att skapa samling, struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete
där barn och elevers lärande står i centrum och därigenom öka barn och
elevers kunskap och måluppfyllelse.
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Mål
- Att öka barn och elevers kunskaper och stärka skolresultaten i Örebro
kommun.
- Att fler elever ska nå kunskapsmålen i årskurs nio.
- Att fler elever ska fullfölja gymnasiet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 92 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 29/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att skapa balans i ekonomin.
Förvaltningen har i uppdrag
- att belysa anslagsfinansiering av SPRI och eventuellt IM. Underlaget ska
belysa fördelar och nackdelar av anslagsfinansiering och redovisas på
septembernämnden.
a)
Förändring av programersättning, analys pågår.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar tillägg i förvaltningens beslutsförslag
- att Gymnasienämnden begär en större budgettilldelning från
Programnämnd Barn och utbildning innan den ekonomiska uppföljningen
antas. Detta för att under en övergångsperiod få ordning på ekonomin på
ett balanserat sätt, så att de kommunala gymnasieskolornas kvalitet och
utbud inte försämras.
- att Gymnasienämnden arbetar vidare med aktuella förslag som ligger i
ärende 7 ”Ekonomi i balans”, tills dess nämnden fått svar om sin begäran
om ökad budget.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag samt avslag på
Nya Moderaternas tilläggsyrkande.
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.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Sara Göransson (M) och
Magnus Johansson (M) till förmån för Stefan Starks yrkande. Skriftlig
reservation bifogas.

§ 93 Delårsrapport med prognos 2 2017
Ärendenummer: Gy 230/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den
31 augusti och en helårsprognos för 2017 för Gymnasienämnden.
Gymnasienämnden och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt uppdrag
2017 pågår och sammantaget är bedömningen att verksamheterna bedrivs
på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen och utveckling av de
strategiska områdena.
Beslutsunderlag
Förvaltningens delårsrapport med prognos 2 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Delårsrapporten med prognos 2 för 2017 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med HR-avdelningen
intensifiera arbetet med personal i omställning.
4. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att nå en ekonomi i
balans och att arbetet ska rapporteras till nämnden varje månad.
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar tillägg i förvaltningens beslutsförslag
- att Gymnasienämnden begär en större budgettilldelning från
Programnämnd Barn och utbildning innan delårsrapport 2 antas. Detta för
att under en övergångsperiod få ordning på ekonomin på ett balanserat sätt,
så att de kommunala gymnasieskolornas kvalitet och utbud inte försämras.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag, samt avslag på
Nya Moderaternas tilläggsyrkande.
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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. Delårsrapporten med prognos 2 för 2017 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med HR-avdelningen
intensifiera arbetet med personal i omställning.
4. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att nå en ekonomi i
balans och att arbetet ska rapporteras till nämnden varje månad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Sara Göransson (M) och
Magnus Johansson (M) till förmån för Stefan Starks yrkande. Skriftlig
reservation bifogas.

§ 94 Information - Budgetförutsättningar 2018
Ärendenummer: Gy 229/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om förutsättningar och tidsplan för budgetarbetet
2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Birgitta Palmér informerar nämnden om budgetförutsättningarna för 2018
och de effektiviseringsuppdrag som ska ge helårseffekt.
Budget 2018 tas upp för beredning i Gymnasienämnden vid
sammanträdena i oktober och november. Beslut tas vid
decembersammanträdet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 95 Information om utbildningsorganisation 2018/2019
Ärendenummer: Gy 335/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Information om utbildningsutbudet 2018-2019 delges nämnden. Detta har i
år tidigarelagts då SCB redan per 1 oktober kräver in detta från
huvudmannen. Beslut ligger på områdeschef utbildning enligt
delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret
2018-2019, årskurs 1".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 96 Utbildningsorganisation Kvinnerstagymnasiet
2018/2019
Ärendenummer: Gy 334/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Enligt uppdrag så redovisas här de utbildningar som föreslås starta på
Kvinnerstagymnasiet fr.o.m. läsåret 2018-2019. Målsättningen är att
Kvinnerstagymnasiet ska erbjuda en god variation av utbildningar inom
ramen för att attraktivt, livskraftigt och kostnadseffektivt
naturbruksgymnasium.
Detta förslag har tagits fram utifrån nuvarande programstruktur. Beslut vad
gäller eventuella förändringar av gymnasiets programutbud utifrån den
statliga Gymnasieutredningen, SOU 2016:77 fattas av regeringen troligtvis
december 2017 och kan då komma att påverka detta förslag. Vid eventuella
förändringar har vi att ta hänsyn till det.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Framtida utbildningar Kvinnerstagymnasiet
2018/2019".
Förslag till beslut
Gymnasienämnden fattar beslut om att föreslagen programstruktur ska
gälla på Kvinnerstagymnasiet fr.o.m. läsåret 2018-2019. Följande
förändringar föreslås.
- Breddning SA upphör.
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- Breddning NA gäller utifrån föreslagen struktur.
- Ny profil mot Äventyrsturism startar inom ramen för
Naturbruksprogrammet, inriktning skogsbruk.
- Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning beteendevetenskap startar
som ny utbildning.
- Rektor har i uppdrag att fortsatt utveckla lärlingsutbildningar på
Kvinnersta.
- Arbetet med att ta fram hur mycket programersättningen för
Naturbruksprogrammets olika inriktningar behöver höjas inför 2018 ges i
uppdrag till FUFA:s verksamhetsekonomer i nära dialog med BoU:s
ansvariga ekonom.
- Arbetet med att ta fram hur mycket programersättningen för
Naturbruksprogrammets NA-breddning behöver höjas inför 2018 ges i
uppdrag till FUFA:s verksamhetsekonomer i nära dialog med BoU:s
ansvariga ekonom.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att förvaltningens föreslagna programstruktur
ska gälla på Kvinnerstagymnasiet fr.o.m. läsåret 2018-2019 enligt följande
förändringar
- Breddning SA upphör.
- Breddning NA gäller utifrån föreslagen struktur.
- Ny profil mot Äventyrsturism startar inom ramen för
Naturbruksprogrammet, inriktning skogsbruk.
- Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning beteendevetenskap startar
som ny utbildning.
- Rektor har i uppdrag att fortsatt utveckla lärlingsutbildningar på
Kvinnersta.
- Arbetet med att ta fram hur mycket programersättningen för
Naturbruksprogrammets olika inriktningar behöver höjas inför 2018 ges i
uppdrag till FUFA:s verksamhetsekonomer i nära dialog med BoU:s
ansvariga ekonom.
- Arbetet med att ta fram hur mycket programersättningen för
Naturbruksprogrammets NA-breddning behöver höjas inför 2018 ges i
uppdrag till FUFA:s verksamhetsekonomer i nära dialog med BoU:s
ansvariga ekonom.
Robin Nilsen (L) avstår från att delta i beslutet.

§ 97 Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både
kvinnor och män inom Örebro kommun
Ärendenummer: Gy 304/2017
Handläggare: Ingela Eklund
Ärendebeskrivning
För att skapa en arbetsmiljö som är hållbar för alla arbetstagare i Örebro
kommun behöver de som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, de
politiskt förtroendevalda och kommunens chefer, se verksamheternas
förutsättningar och villkor, och organisera och leda arbetet så att kvinnor
och män får en så likvärdig och bra arbetsmiljö som möjligt.
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Kommunstyrelsen har därför i november 2016 antagit en
kommunövergripande handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för kvinnor
och män anställda inom Örebro kommun. Handlingsplanen utgår från
Arbetsmiljöverkets arbete med kvinnors arbetsmiljö och ger samtliga
nämnder som har ett arbetsgivaransvar i uppdrag att ta fram en treårig
handlingsplan (2018-2020) med konkretiserade aktiviteter för respektive
åtgärd.
Den treåriga handlingsplanen ska beslutas i respektive nämnd senast i
september 2017. En uppföljningsrapport av åtgärder för en förbättrad
arbetsmiljö för kvinnor och män inom Örebro kommuns verksamheter
återrapporteras av HR till Kommunstyrelsen senast i november 2017.
Nämndens/förvaltningens handlingsplan har tagits fram av en arbetsgrupp
bestående av: Veronica Svensson, Mokhtar Bennis, Carin Westmark och
Madelene Lagerlöf. Ingela Eklund, HR-strateg har samordnat arbetet.
Förvaltningen kommer att följa upp handlingsplanen genom att inkludera
aktiviteter och därmed uppföljning inom ordinarie arbete med
verksamhetsplanen och reguljärt uppföljningsarbete fr.o.m. 2018.
Specificerade åtgärder finns årsvis för åren 2018-2020.
För Gymnasienämnden föreslås åtgärder i enlighet med ”Handlingsplan för
en hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män” inom Gymnasienämndens
ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för en ”Hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män”, inom
Gymnasienämndens verksamhetsområde, samt förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Handlingsplan för ”Hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män”
tillsammans med åtgärds- och aktivitetslista antas.
2. Handlingsplanen integreras i ordinarie verksamhetsplanering och följs
upp inom den årliga, reguljära verksamhetsuppföljningen, med start 2018.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 98 Information – Medarbetarenkäten
Ärendenummer: Gy 328/2017
Handläggare: Ingela Eklund
Ärendebeskrivning
Ingela Eklund redovisar resultatet från medarbetarenkäten
inom Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (Fufa),
gymnasiet för 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Syftet med medarbetarenkäten är att ge en nulägesbild av respektive
arbetsplats situation för att utveckla arbetsplatsen och därmed kommunen
som arbetsgivare och servicegivare. Mätperiod 3-19 april 2017.
Svarsstatistik:
Örebro kommun totalt
Fufa

2017
81 %
83 %

Svarsstatistik HME:
Örebro kommun totalt
Fufa

78 %
76 %

2016
77 %
74 %

79 %
78 %

Medarbetarenkäten har också kompletterats med ett antal frågeställningar
som enbart är riktade till cheferna.
Enheterna kommer under hösten att arbeta med resultatet från
medarbetarenkäten.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 99 Rapport verksamhetssystemet Lisa
Ärendenummer: Gy 222/2017
Handläggare: Ingela Eklund
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående antal arbetsskador
eller tillbud som har rapporterats i verksamhetssystemet Lisa under
perioden april - juni 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Nämndens behandling
Under perioden 1 april - 30 juni 2017 har inrapporterats 10 tillbud och
11 skador utan frånvaro.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 100 Ledamotsinitiativ Miljöpartiet - Jämställdhetstrappan
Ärendenummer: Gy 263/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet aktualiserar ett ärende
"Gymnasienämndens utveckling och insatser inom fokusområdet genus".
Miljöpartiet föreslår:
- att nämnden ökar fokus på jämställdhet i syfte att komma i nivå med
Örebro kommuns beslutade mål och sätter upp mål till att ligga i topp vid
nästa rapport.
- att detta arbete kontinuerligt rapporteras och de åtgärder som vidtagits
och planeras beskrivs för nämndens ledamöter.
Beslutsunderlag
Miljöpartiets ledamotsinitiativ samt förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Miljöpartiet de grönas ledamotsinitiativ: ”Gymnasienämndens utveckling
och insatser inom fokusområdet genus” bifalls.
Yrkande
Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas ledamotsinitiativ
samt yrkar att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandet om ett särskilt yttrande från Pär Ljungvall (V)
under proposition och finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla detta.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Pär Ljungvall (V) bifogas.
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§ 101 Information - Ett samlat Riksgymnasium
Ärendenummer: Gy 47/2017
Handläggare: Jenny Lindström
Ärendebeskrivning
Under våren utfördes en utredning om riksgymnasiet. Syftet med denna
utredning är att komma med förslag på en sammanhållen organisation för
Riksgymnasiet (RG), Riksgymnasiets kansli (RG Kansli) och
Riksgymnasiesärskolan (RGsär), med en tydlig ledning och styrning.
Utredningen ska även ha en beredskap för en breddning/utökning av
Riksgymnasiets uppdrag som väntas komma från Regeringen gällande
elever med grav språkstörning, samt tydliggöra skillnader mellan
boendeformer för elever på Riksgymnasium respektive
Riksgymnasiesärskolan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Syfte med utredningen är:
- Förslag på en sammanhållen organisation för Riksgymnasiet (RG),
Riksgymnasiets kansli (RG Kansli) och Riksgymnasiesärskolan (RGsär),
med en tydlig ledning och styrning.
- Skapa beredskap för en utökning av Riksgymnasiets uppdrag gällande
elever med grav språkstörning
- Tydliggöra skillnader mellan boendeformer för elever på Riksgymnasium
respektive Riksgymnasiesärskolan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 102 Politisk information i skolan
Ärendenummer: Gy 347/2017
Handläggare: Jenny Lindström
Ärendebeskrivning
Regeringen överlämnade den 31 augusti 2017 en remiss till Lagrådet om
politisk information i skolan. I Lagrådsremissen föreslås att nya
bestämmelser införs i skollagen (2010:800) som anger att det är rektorn
som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i
utbildningen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 103 Rapport - Avgångsbetyg kommunala
gymnasieskolan läsåret 2016/2017
Ärendenummer: Gy 330/2017
Handläggare: Arne Salomonsson
Ärendebeskrivning
Numera används enbart Skolverkets beräkningsmodell för ”andelen elever
med examen”, eftersom den är jämförbar med andra kommuner och med
riket. Deras underlag består av alla ”elever som under senaste läsåret klarat
antingen examen eller studiebevis”. (Hit räknas även elever som går ett
fjärde år (helt eller delvis)). Enligt detta sätt att räkna har andelen elever
med examensbevis preliminärt* ökat från 90 % förra året till 91 % i år. I
underlaget ingår även 35 elever från RGD/RGH och dessa bidrar positivt
till kommunresultatet.
Både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen har ett
något högre resultat jmf med läsåret 2015/2016.
*Skolverkets officiella statistik publiceras i dec. Då publiceras även
genomströmningssiffrorna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Avgångsbetyg gymnasieskolan, läsåret
2016/2017".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 104 Information om slutlig antagning och elevantalet i
gymnasieskolan 2017/2018
Ärendenummer: Gy 275/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Information om antagningen per gymnasieskola och respektive utbildning
delges nämnden.
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Beslutsunderlag
Power Point-presentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Anders Duvkär redovisar slutantagningen för läsåret 2016/2017.
Antagningen bygger på optimering. Fulla klasser! En förutsättning för en
ekonomi i balans! Nämnden får också information om de utbildningar där
elevantalet har ökat resp. minskat.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 105 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 333/2017
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 april - 30 juni 2017 har det inkommit 3 anmälningar om
kränkande behandling från kommunens gymnasieskolor. Det rör sig om
kränkande behandlingar mellan elever. 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.
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§ 106 Rapport avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 131/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående
avstängningsärenden. Under perioden april - juni 2017 har
5 avstängningsärenden anmälts. 4 avstängningar var relaterade till droger
och 1 avstängningsärende var en förlängd avstängning från föregående
kvartal.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 107 Övriga fråga
Handläggare: Kerstin Cederström
Ärendebeskrivning
Kerstin Cederström (L) tar upp fråga om oro utifrån
kompetensförsörjningssynpunkt, att lärare i detta fall bygglärare slutar och
börjar i annan kommun. Viktigt att förvaltningen analyserar och sätter in
åtgärder för att behålla lärare.
Anders Duvkär svarar att förvaltningen arbetar med detta.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 108 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.
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Nämndens behandling
Ordföranden
- Ordföranden har deltagit vid Tullängsgymnasiets certifiering som
Motorbranschcollege den 18 september.
- Ordföranden gratulerar Tullängsgymnasiets kök som har utnämnts till
årets klimatkök i skolmatstävlingen White Guide junior.
Förvaltningschefen
- Arbetet med en ekonomi i balans fortsätter. Arbetet går bra och det finns
ett stort engagemang.
- Budgetarbetet inför 2018 är påbörjat.
- Översynen av resursfördelningsmodellen fortgår och ger bra kunskap och
insikter om vad vi kan komma att behöva göra.
- Unni Thorstensson har anställts som verksamhetschef för
Riksgymnasiet.
- Kostverksamheten kommer att samlas under grundskolan och just nu sker
rekrytering av en måltidschef som sedan kommer ha i uppdrag att sätta en
organisation för kommunens samlade kostverksamhet.
- Arbetet kring att utveckla Kvinnersta går bra. Ny fastighetsägare har tagit
över och en lokalinventering har genomförts.
- Förvaltningen arbetar med att klargöra gymnasiets lokalbehov både på
kort och lång sikt.
- Förvaltningschefen informerar om att hon kommer att lämna uppdraget
som förvaltningschef för Förvaltningen för utbildning, arbete och
försörjning (Fufa) den 1 oktober 2017. Hon fortsätter som programdirektör
för Barn och Utbildning. I avvaktan på rekrytering av ny förvaltningschef
kommer Anders Duvkär att tillförordnas som förvaltningschef och Mikael
Ramnerö som biträdande förvaltningschef.
Områdeschef
- Rudbecksgymnasiet fyller 160 år den 5 oktober. Detta kommer att firas
den 13 oktober, då även Borgen blir byggnadsminnesförklarad.
- Den 28 november är det återinvigning av biologiska muséet på
Karolinska gymnasiet.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 109 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 331/2017
Ärendebeskrivning
1. Karolinska gymnasiets forum för samråd, protokoll 18 september 2017.
2. Tullängsgymnasiets forum för samråd, protokoll 12 maj 2017.
3. Miljökontoret, kontrollrapport Rudbecksskolans kök, Kungsgatan 31.
Gy 324/2017.
4. Miljökontoret, kontrollrapport Café Karrolina, Olaigatan 25. Gy
260/2017.
5. Kommunstyrelsen, protokoll 9 maj 2017, § 115, information om
digitaliseringsprojektet. Gy 291/2017.
6. Kommunstyrelsen, protokoll 30 maj 2017, § 139, fördelning av
ackumulerat överskott avseende ensamkommande barn 2017. Gy
273/2017.
7. Kommunstyrelsen, protokoll 30 maj 2017, § 138, investeringsprogram
2018-2021 med revidering för år 2017. Gy 270/2017.
8. Kommunfullmäktige, protokoll 14 juni 2017, § 148, delårsrapport med
prognos 1 2017 Örebro kommun. Gy 83/2017.
9. Kommunfullmäktige, protokoll 14 juni 2017, § 150, arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser
för mandatperioden 2014-2018 samt partistöd. Gy 274/2017.
10. Kommunfullmäktige, protokoll 24 maj 2017, § 126, vissa val m.m. Gy
245/2017.
11. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 31 maj 2017, § 109,
ändring av delegationsordningen. Gy 265/2017.
12. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 3 maj 2017, § 82,
beställning av förstudie flytt av restaurang, hotellutbildningar och
omklädningsrum. Gy 261/2017.
13. Skolinspektionen, beslut efter uppföljning för gymnasieskola efter
tillsyn i Kvinnerstagymnasiet belägen i Örebro kommun. Gy 228/2016.
14. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17037, interimsavtal om
kopiering. Gy 267/2017.
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15. Skolverket, beslut om avslag på statsbidrag till huvudmän för
Entreprenörskap i skolan år 2017. Gy 262/2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 110 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 332/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 7 juni 2017 - 19 september 2017 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.
Löpnummer 11-19/2017, 110-131/2017
Särskolan, Tullängsgymnasiet
Löpnummer F1-F3/2017
Särskolan, Virginska gymnasiet
Löpnummer KA 3-5/2017
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 17/07-17/16, 17/18-17/29
Rudbecksgymnasiet
Beslut 2017-06-19 och 2017-06-22, K1-2017-K10-2017, T1-T6/2017,
M6-M9
Tullängsgymnasiet
Löpnummer B1-2017-B16-2017
Riksgymnasiet, Rudbecksgymnasiet
Löpnummer S1-S7/2017
Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet
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3.2
Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare samt
behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar under
året.
Gy 130/2017
Kommunstyrelseförvaltningen
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Gy 99/2017
Fond nr 188 Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Gy 99/2017
Fond nr 504 Stiftelsen Skolsamfonden
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Gy 99/2017
Fond nr 385 Stiftelsen Elisabeth Kallenbergs fond
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Gy 99/2017
Fond nr 355 Tekniska föreningen
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Gy 99/2017
Fond nr 482 Stiftelsen Karolinska skolans donationsfastighet.
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Gy 99/2017
Fond nr 499 Stiftelsen Karolinska skolans samfond.
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst ¾ basbelopp, per sökande
(enskild grupp).
Gy 99/2017
Fond nr 501 Stiftelsen Rudbecksskolans samfond.
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4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer 16/17 RGD 09-17, 16/17 RGH 22-24
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
Löpnummer 2016/128, 2016/115, 2016/317, 2017/135-137
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 16/17BF01-02, 16/17SA07, 16/17HV4, 17/18HV1
Virginska gymnasiet
Löpnummer 281/16, 45-17
Tullängsgymnasiet
Löpnummer SA 13/17, SA 8/17
Karolinska gymnasiet
4.7.4
Beslut om förlängd utbildning för elever inom Riksgymnasiet för döva och
hörselskadade som behöver det.
Löpnummer 16/17 RGD 08, 16/17 RGH 20-21, 16/17 RGH 25
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.5
Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördels över längre tid än tre år.
Löpnummer 16/17SA09-16/17SA14, 17/18HR1
Virginska gymnasiet
Löpnummer SA 9-12/17, SA 14-15/17
Karolinska gymnasiet
Beslut 170125, 170217
Riksgymnasiet, Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 228/2015, 249/2014, 128/2015, 73/2015
Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet
4.7.8
Förlängd undervisning
Löpnummer 2014/124, 2015/74, 2015/115, 2016/270, 2016/202, 2016/277,
2016/274, 2016/218
Rudbecksgymnasiet
5.1.2
Beslut om slutgiltig antagning till utbildningar som anordnas av
gymnasienämnden (huvudmannen).
Gy 275/2017
Områdeschef
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
5.2.2
Beslut om behörighet och mottagande till nationellt program.
Gy 227/2017
Områdeschef
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
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5.2.3
Beslut om behörighet och mottagande av elever, som inte är
hemmahörande i kommunen till preparandutbildning, yrkesintroduktion
som inte utformats för en grupp elever, individuellt alternativ och
språkintroduktion.
Gy 228/2017
Områdeschef
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
5.2.4
Beslut om en sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg
i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ändå ska anses behörig.
Gy 242/2017
Områdeschef
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
5.3.3
Beslut om mottagande av elev till gymnasiesärskolan.
Gy 258/2017
Centralt skolstöd
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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moder aterna
Yrkande

Ärende 7
Ärendenummer: Gy 29/20 I 7
" Ekonomi i balans..

Gymnasienämnde n
Örebro kommun
20 september 2017

Ekonomiska förutsättningar för gymnasiet

Gymnasieskolan i Örebro kommun går med underskott . Revisionen för Örebro kommun
har påpekat att Gymnasienämnde ns 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 omställningskostn ader för personal. Ingen hänsyn har tagits till
detta när Programnämnd Barn- och utbildning dimensionerat Gymnasienämnde ns
budget.
Om snabba åtgärder genomförs för att få budgeten i balans utan budgettillskott ser vi en
risk att utbud och kvalitet drabbas. För att ett bra arbete ska kunna göras för att få ett
framtidssäkert gymnasieutbud med hög kvalitet krävs mer tid än vad som anges i den
plan som nu finns.
Förslaget .. Ekonomi i balans.. innehåller ett antal bra förslag. men även inslag som inte
är bra.

Med hänvisning till ovanstående föreslår N~·a Moderaterna att nämnden beslutar:

att

Gymnasienämnde n begär en större budgettilldelning från Programnämnd
Barn- och utbildning innan den ekonomi ska upploljningen antas . Detta för
att under en övergångsperiod få ordning på ekonomin på ett balanserat
sätt så att de kommunala gymnasieskolorna s kvalitet och utbud inte
försämras.

att

Gymnasienämnden arbetar vidare med aktuella förslag som ligger i ärende
7 ""Ekonomi i balans"'. tills dess nämnden fått svar om sin begäran om
ökad budget.

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

För Nya Moderaternas grupp i Gymnasienämnden
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moderaterna
Yrkande

Ärende 7
Ärendenumm er: Gy 230/2017
"Delårsrappor t med prognos 2 20 IT'

Gymnasienäm nden
Örebro kommun
20 september 2017

Ekonomiska förutsättningar för gymnasiet
Delårsrapport med prognos

Gymnasiesko lan i Örebro kommun går med underskott. Revisionen för Örebro kommun
har påpekat att Gymnasienäm ndens 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 omställningsk ostnader för personal. Ingen hänsyn har tagits till
detta när Programnämn d Barn - och utbildning dimensionerat Gymnasienäm ndens
budget.
Om snabba åtgärder genomförs för att fä budgeten i balans utan budgettillskot t ser vi en
risk att utbud och kvalitet drabbas. För att ett bra arbete ska kunna göras för att få ett
framtidssäkert gymnasieutbu d med hög kvalitet krävs mer tid än vad som anges i den
plan som nu finns.
Förslaget .. Ekonomi i balans·· innehåller ett antal bra förslag, men även inslag som inte
är bra.

Med hänvisning till ovanstående föresl år Nya Moderaterna att nämnd en beslutar:

att

Gymnasienäm nden hegar en större budgettilldeln ing från Programnämn d
Barn- och utbildning innan delårsrapport 2 antas. Detta för att under en
övergångsperi od få ordning på ekonomin på ett balanserat sätt, så att de
kommunala gymnasieskol ornas kvalitet och utbud inte försämras.

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

För Nya Moderaternas grupp i Gymnasienämnden

Stefan Stark (M)

Datum: 2017-09-20
Gymnasienämnden

Övrig fråga

!ff ~ymnasle~mnden
.OREBRO

2017 -o9- io

Varför står jämställdhetsarbetet och stampar?
Sedan ett antal år tillbaka jobbar Örebro kommun med jämställdhet på
flera strategiska sätt. Ett av sätten är den så kallade
jämställdhetstrappan som nämnderna bör förhålla sig till.
Trappan har fem steg där steg 1 handlar om att ta fram könsuppdelad
statistik, steg 2 om att struktur för utveckling redovisas, steg 3 om att det
finns analys och slutsatser, steg 4 att det finns mål och insatser för
utveckling od1 steg 5 att arbetet kunnat påvisa resultat.
Gymnasienämnden stod 2014 vid steg 2. Sedan dess verkar dock inget
ha skett utan vid 2016 års utgång stod gymnasienämnden fortfarande
kvar på steg 2.
Gymnasienämndens uppdrag så tydligt kopplade till ungdomars
utveckling och framtid bör ha nära förankring i jämställdhetsarbetet.
Men varför står nämnden och stampar på steg 2 utan att gå vidare i
jämställdhetstrappan?

Pär lju

~J, ,' '

För Vänsterpartiet

