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Annika Ramberg
Hanna Svensson

Ekonom
Praktikant

Paragraf 134–153

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 21 november 2018.

Carina Oskarsson (S), ordförande §§ 134-142

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande fr.o.m. § 143

Katarina Odell (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 november 2018.

§ 134 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 33/2018
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Katarina Odell (M) utses som ordinarie och Roger Anderson (S) utses som
ersättare att justera protokollet den 21 november 2018.

§ 135 Övriga frågor
Nämndens behandling

Helena Skogh (MP) tar upp övrig fråga om elevkåren på Karolinska gymnasiet.
Pär Ljungvall (V) tar upp övrig fråga om låsta skollokaler.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1, Ärendet om elevkåren på Karolinska gymnasiet tas upp som punkt 20 på
dagordningen.
2. Ärendet om låsta skollokaler tas upp som punkt 21 på dagordningen.

§ 136 Justering budgetram Gymnasienämnden 2018
Ärendenummer: Gy 186/2018
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning

Programnämnd Barn och utbildning har beslutat om ändrad budgetram för
gymnasienämnden.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse ”Reviderad driftsbudget ht 2018”.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftsbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Nämndens behandling

Gymnasienämnden har erhållit följande ändringar av budgetramen från
Programnämnd Barn och utbildning
- Justering av medel baserat på elevavstämning 15 oktober reguljära
gymnasieskolan och RG, 2 599 tkr.
Fördelas enligt resursfördelningsmodell.
- Justering av medel baserat på elevavstämning 15 oktober gymnasiesärskolan,
803 tkr.
Läggs till gymnasiesärskolans budgetram.
- Justering av medel baserat på avstämning av hur många elever som placerats i
gymnasiet via perrongen, 1 343 tkr. Läggs till Språkintroduktions budgetram.
- Kompensation för hyresökningar, 356 tkr.
Läggs till gemensam budgetram.
- Justering av kompensation för löneöversyn, 1 662 tkr.
Läggs till gemensam budgetram.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V) deltar ej i beslutet.
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§ 137 Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2018
Ärendenummer: Gy 79/2018
Handläggare: Annika Ramberg, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning för perioden januari-oktober 2018.
Beslutsunderlag

Förvaltningens rapport ”Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2018”.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-oktober 2018 godkänns och
läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 138 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 79/2018
Handläggare: Annika Ramberg, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får en uppdatering på hur arbete mot en ekonomi i balans utifrån
beslutad åtgärdsplan går.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till protokollet.
Nämndens behandling

Åtgärden att likrikta 1-till-1 enheterna från och med hösten 2018 har fått
genomslag på kostnaderna och en tydlig minskning syns i utfallet.
Kommunstyrelsen har begärt in en redovisning om
Gymnasienämndens åtgärder för att klara att bedriva verksamhet inom
beslutade budgetramar.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 139 Verksamhetsplan med budget 2019
Ärendenummer: Gy 231/2018
Handläggare: Annika Ramberg, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får information om förutsättningar och tidsplan för budgetarbetet
2019.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling

Ekonomiska förutsättningarna är fortfarande osäkra. ÖSB kommer i december
och programnämnd Barn och utbildning beräknas ta beslut om budget 2019
vid nämndsammanträdet i februari 2019.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 140 Tillsynsrapport Gymnasienämnden 2018 Uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 331/2018
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 mm efterlevs
Efter genomförd riskanalys beslutade Gymnasienämnden om fyra
tillsynsområden för 2018.
- Elevdemokrati
- Drogförebyggande
- Inventarieförteckning
- Referenstagning
Vissa brister har framkommit inom varje tillsynsområde. 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. I rapporten
redovisas även uppföljning av de åtgärder som beslutades i 2017 års
tillsynsrapport.
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Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala internkontrollsystemet
bedöms som tillräckligt. Nämndens interna kontroll som helhet bedöms som
”god intern kontroll”. Tillsynen leder till nödvändiga förbättringar och
utveckling av internkontrollen.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2018, bilaga 1 Tillsynsplan 2018 översikt samt bilaga 2
Tillsynsrapport 2018 översikt.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 141 Tillsynsplan Gymnasienämnden 2019 - Plan för
uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 125/2018
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 gymnasier,
personalstrateg, ekonom, planerare/processledare från ksf samt nämndens
ordförande där förslag på tillsynsområden inför 2019 framtagits.
Tillsynsplan 2019 föreslår följande tillsynsområden:
- Elever med skyddad identitet – hantering
- Registrering av utlånad personal
- Ansökan om statsbidrag - kontroll och hantering
- Anmälan och utredning av kränkande särbehandling (personal)
De åtgärder som beslutades om i tillsynsrapport 2018 rapporteras i
tillsynsrapport 2019.
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Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelser "Tillsynsplan 2019" och "Riskanalys 2019".
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 142 Förslag sammanträdestider 2019
Ärendenummer: Gy 364/2018
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendera driftsnämnderna att under år
2019 förlägga sina sammanträden till veckorna 4, 7, 11, 15, 20, 24, 34, 37, 41,
46 och 50. Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2019 undvika att
förlägga mötestider som kolliderar med Kommunstyrelsens sammanträden
samt undvika att förlägga mötestider på onsdagar.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Nämndens sammanträden för 2019 fastställs till
Fredag 25 januari, kl 09.00
Fredag 15 februari, kl 09.00
Fredag 15 mars, kl 09.00
Fredag 12 april, kl 09.00
Fredag 17 maj, kl 09.00
Fredag 14 juni, kl 09.00
Fredag 20 september, kl 09.00
Fredag 11 oktober, kl 09.00
Fredag 15 november, kl 09.00
Fredag 13 december, kl 09.00
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 143 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och händelser
som rör nämnden och förvaltningens område.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling

Ordföranden
a)
Ordföranden informerar från jobbmässa på Conventum den 14 november
2018.
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningschefen informerar om det ekonomiska läget inom
programområdet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 144 Översyn av Gymnasienämndens resursanvändning
Ärendenummer: Gy 361/2018
Handläggare: Tina Ottosson, Ola Jonsson
Ärendebeskrivning

På uppdrag av gymnasiechef har Tina Ottosson och Ola
Jonsson fått uppdraget att ta fram jämförbara data för att
analysera resursanvändande inom gymnasiets nationella reguljära program på
Tullängsgymnasiet, Virginska gymnasiet, Karolinska gymnasiet och
Rudbecksgymnasiet. Arbetet startade 2018-04-23 och avslutades den
2018-10-30. Uppdraget innefattade ej Kvinnerstagymnasiet, RG,
Riksgymnasiet, IM och SPRI.
Beslutsunderlag

Power Point presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 145 Utbud och utbildningsorganisation inför läsåret
2019/2020
Ärendenummer: Gy 305/2018
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort en översyn gällande hela utbildningsorganisationen
under hösten inför kommande läsår.
Första delen som gäller justering i antal platser per program är redan gjord. Nu
fortsätter vi med andra delen som berör begränsning av antal platser eller
öppning respektive stängning av program där nämnden behöver fatta beslut.
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 146 Uppdrag - översyn av det drogförebyggande
arbetet och arbetet mot droger inom den kommunala
gymnasieskolan i Örebro kommun
Ärendenummer: Gy 365/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Gymnasienämndens ordförandeberedning och presidium har tillsammans med
förvaltningsledning beslutat att belysa frågan gällande det drogförebyggande
arbetet inom gymnasieskolan.
Idag finns en handlingsplan för det proaktiva arbetet och det finns en rutin när
användning av droger förekommer hos elev(er) på skolan.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Uppdrag - översyn av det drogförebyggande arbetet
och arbetet mot droger inom den kommunala gymnasieskolan i Örebro
kommun" daterad 12 november 2018.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda arbetet mot droger, både det
förebyggande arbetet och åtgärder med anledning av befintliga problem.
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2. Utredningen ska omfatta dels en analys av nuläget som ska delredovisas till
nämnden i februari 2019, dels en översyn av möjliga åtgärder, bland annat
inkluderande väktare och utökad urinprovstagning, som ska redovisas till
nämnden senast i maj 2019.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 147 Ledamotsinitiativ - Ingen narkotika på de
kommunala gymnasieskolorna i Örebro
Ärendenummer: Gy 355/2018
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Moderaterna aktualiserar ett ärende "Ingen narkotika på de kommunala
gymnasieskolorna i Örebro".
Moderaterna föreslår:
- att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inom
förvaltningen hantera omedelbar provtagning då det finns tecken på att en
elev, eller flera elever använder narkotika.
- att resurser avsätts så att elevhälsan kan följa upp och samverka med andra
myndigheter kring de elever som använder narkotika.
Beslutsunderlag

Moderaternas ledamotsinitiativ "Ingen narkotika på de kommunala
gymnasieskolorna i Örebro".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till ett beslut om utredning som
inkluderar frågeställningen.
Yrkande

Stefan Stark (M) yrkar bifall till Moderaternas ledamotsinitiativ.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, d.v.s. förvaltningens
förslag respektive Stefan Starks (M) yrkande om bifall till Moderaternas
ledamotsinitiativ, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner
att Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation

Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Magnus Johansson (M) och
Katarina Odell (M) till förmån för Stefan Starks yrkande.

§ 148 Ledamotsinitiativ - Motverka våld, hot och narkotika
på de kommunala gymnasieskolorna i Örebro
Ärendenummer: Gy 354/2018
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Moderaterna aktualiserar ett ärende "Motverka våld, hot och narkotika på de
kommunala gymnasieskolorna i Örebro".
Moderaterna föreslår:
- att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ha
ronderande ordningsvakter som rör sig mellan de kommunala
gymnasieskolorna i centrala Örebro, i syfte att upprätthålla ordningen, avhysa
obehöriga, samt motverka narkotikabruk och narkotikaförsäljning.
Beslutsunderlag

Moderaternas ledamotsinitiativ "Motverka våld, hot och narkotika på de
kommunala gymnasieskolorna i Örebro".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till ett beslut om utredning som
inkluderar frågeställningen.
Yrkande

Stefan Stark (M) yrkar bifall till Moderaternas ledamotsinitiativ.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, d.v.s. förvaltningens
förslag respektive Stefan Starks (M) yrkande om bifall till Moderaternas
ledamotsinitiativ, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner
att Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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Reservation

Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Magnus Johansson (M) och
Katarina Odell (M) till förmån för Stefan Starks yrkande.

§ 149 Rapport - "Jämställdhetsanalys flickors stress"?
Ärendenummer: Gy 357/2018
Handläggare: Stefan Ask
Ärendebeskrivning

Flickor har under lång tid upplevt mer stress/oro i skolarbetet än pojkar enligt
CMA elevenkät. Under 2017 påbörjades en jämställdhetsanalys som tyvärr inte
kunde slutfördas pga personalomsättning. Under sommaren 2018 har analysen
kompletterats med CMA 2017 och 2018, och slutförts. Analysen visar att
flickor upplever stress/oro i betydligt större omfattning än pojkar, och att
stress/oro – både bland flickor och pojkar – är betydligt vanligare på
högskoleförberedande program än på yrkesprogram. Däremot är det svårt att
se andra samband. Därför kommer förvaltningen gå vidare med en djupanalys
för att finna orsaker till att flickor i så hög utsträckning upplever stress/oro.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Jämställdhetsanalys flickors stress".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Förvaltningen får i uppdrag att omgående gå vidare med en djupanalys av
flickors stress.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 150 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 362/2018
Ärendebeskrivning

1. Kommunfullmäktige, protokoll 2018-09-26, § 140, Idrottspolitiskt program.
Gy 462/2017.
2. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2018-10-03, § 144,
Delårsrapport med prognos 2 2018. Gy 225/2018.
3. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2018-10-03, § 145,
Tilläggsanslag och ombudgeteringar Programnämnd barn och utbildning
oktober 2018. Gy 158/2018.
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4. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2018-10-03, § 146, Justering
av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn i förskola, pedagogisk omsorg
och skola till och med september 2018. Gy 100/2018.
5. Kvinnerstagymnasiets forum för samråd, protokoll 2018-02-01, 2018-05-31
och 2018-09-27.
6. Tullängsgymnasiets forum för samråd, protokoll 2018-09-14.
7. Rudbecksgymnasiets forum för samråd, protokoll 2018-05-03.
8. Virginska gymnasiets forum för samråd, minnesanteckningar 2018-03-21.
9. Kommunstyrelseförvaltningen, information återlämning av ipad.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 151 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 363/2018
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 10 oktober - 13 november 2018 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 18/25, 18/30-32, 18/34-35, 18/26-29, 18/33, 18/36
Rudbecksgymnasiet
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3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild/grupp).
Gy 99/2017
Karolinska gymnasiet
Fond nr 188 Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond
4.7.3
Beslut om elev ska få byta till ett annat program som erbjuds av kommunen
eller byte av inriktning inom ett program.
Löpnummer 18/19HT2, 18/19BF01-02, 18/19EK01, 18/19NA01
Virginska gymnasiet
Löpnummer SA14/18, SA16/18, ES9-11/18
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 2018/269
Rudbecksgymnasiet
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 SA15/18
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 18/19SA01
Virginska gymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd kränkningar
Gy 360/2018
Verksamhetschef
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 152 Övrig fråga - Elevkåren på Karolinska gymnasiet
Handläggare: Helena Skogh
Nämndens behandling

Helena Skogh (MP) tar upp fråga om det finns handlingsplan för åtgärder och
vad som är nästa steg när det gäller samarbetet mellan elevkåren och
skolledningen på Karolinska gymnasiet.
Förvaltningschefen informerar om att skolledningen kommer att fortsätta med
dialog. Ambitionen är att hitta tillbaka till samrådsformerna.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 153 Övrig fråga - Låsta skollokaler
Handläggare: Pär Ljungvall
Nämndens behandling

Pär Ljungvall (V) tar upp fråga om låsta skollokaler har fått förväntad effekt
eller om ytterligare bevakning behövs.
Förvaltningschefen svarar att tryggheten i skollokalerna har ökat. Eventuellt
ytterligare åtgärder ska utredas och ingår i förvaltningens utredningsuppdrag
om översyn av det drogförebyggande arbetet inom den kommunala
gymnasieskolan i Örebro kommun.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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