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Johan Boklund, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Mats-Olof Liljegren (L), ordförande

Magnus Johansson (M), justerare
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§ 49 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 163/2020
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Nu är den automatiska certifikatlösningen på plats. Kortfattat innebär det att
signeringsportalen frågar om den förtroendevalde vill ha certifikat och den
förtroendevalde använder då sitt mobila BankID för att bekräfta detta och
ingen behöver från och med nu ladda ned certifikat manuellt.
Den förtroendevalde behöver endast logga in i portalen när den har ett
uppdrag/protokoll att signera. Vid inloggning får ni frågan om ni vill ha
certifikat och ni godkänner, och efter det kan ni justera protokollet.
I början kan även de som fått certifikat manuellt få frågan, det gör inget och ni
då väljer att acceptera ändå. Ni kan bara ha ett certifikat så det kan inte bli fel.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Magnus Johansson (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Markus Lokander (M) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 20 maj.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Magnus Johansson (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Markus Lokander (M) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 20 maj.

§ 50 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Pär Ljungvall (V) anmäler övrig fråga angående elevdatorer.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Övrig fråga läggs till dagordningen

§ 51 Information - Handlingsplan för elevhälsans
medicinska insats angående Coronasituationen
Ärendenummer: Gy 162/2020
Handläggare: Marina Lundquist
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Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om elevhälsans medicinska insats
angående Coronasituationen.
Beslutsunderlag

Handlingsplan EMI Corona 20200318.
Ställningstagande digitala möten EMI version 20200325.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet

§ 52 Riktlinjer för specialkost i gymnasieskolan
Ärendenummer: Gy 257/2019
Handläggare: Irina Hallor, Barbro Johansson
Ärendebeskrivning

Beslut om Riktlinjer för specialkost i grundskolan togs av grundskolenämnden
i april 2019. Antalet specialkoster ökade innan dess inom grundskolan och det
har funnits en del otydligheter kring vem som har rätt till specialkost.
Måltidsenheten fick i uppdrag att titta närmare på området. En omvärldsanalys
gjordes, där det framgår att specialkoster är ett komplicerat område och att de
flesta andra kommuner har liknande utmaningar som Örebro. Specialkoster är
resurskrävande och bara personalkostnaden för tillagning av specialkost är åtta
gånger dyrare än normalkost. Med riktlinjerna tydliggjordes vilken service
Örebro kommun kan ge i samband med specialkoster. De är dessutom ett stöd
för att underlätta arbetet för skolsköterskorna och de anställda i
skolrestaurangerna. Förskolenämnden följde efter grundskolenämnden och
beslut för Riktlinjer för specialkost inom förskolan togs i maj 2019. Nu har
turen kommit till Gymnasienämnden och Riktlinjer för specialkoster i
gymnasiet.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Beslut om specialkoster", daterad 2020-04-30.
Riktlinjer för specialkost inom Gymnasieskolan.
Förslag till beslut

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

Fredrik Lann (M) och Mats-Olof Liljegren (L) yrkar att ärendet återremitteras
till förvaltningen med uppdraget att beslutspunkt 3 "Individuellt anpassad kost
kan erbjudas vid särskilda behov. Kontakta skolsköterska om behov finns"
stryks som en egen beslutspunkt och införlivas i beslutspunkt 1 för att
förtydliga och förenkla.
Magnus Lagergren (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden Mats-Olof Liljegren (L) ställer först Fredrik Lanns (M) och MatsOlof Liljegrens (L) yrkande om återremiss under proposition och finner att
gymnasienämnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen med
uppdraget att beslutspunkt 3 "Individuellt anpassad kost kan erbjudas vid
särskilda behov. Kontakta skolsköterska om behov finns" stryks som en egen
beslutspunkt och införlivas i beslutspunkt 1 för att förtydliga och förenkla.
Magnus Lagergren (KD) begär votering förmedelst handuppräckning.
Voteringen utfaller så att förslaget att ärendet ska avgöras idag får 3 röster och
förslaget att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med uppdraget att
beslutspunkt 3 "Individuellt anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov.
Kontakta skolsköterska om behov finns" stryks som en egen beslutspunkt och
införlivas i beslutspunkt 1 för att förtydliga och förenkla får 8 röster.
Ärendet återremitteras till förvaltningen.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdraget att beslutspunkt 3
"Individuellt anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov. Kontakta
skolsköterska om behov finns" stryks som en egen beslutspunkt och införlivas
i beslutspunkt 1 för att förtydliga och förenkla.

§ 53 Förändringsarbete Naturbruksprogrammet
Ärendenummer: Gy 252/2019
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sedan hösten 2018 arbetat med översyn av gymnasieskolans
utbildningsorganisation i syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och
heterogena skolor med hög kvalitet där fler elever får plats.
Översynen har startat med yrkesprogrammen för att göra dem mer attraktiva
och mer relevanta för branschen. De program som är kapitalintensiva och som
har haft vissa svårigheter att rekrytera elever har prioriterats i detta arbete.
I översynen av Naturbruksprogrammet har konstaterats att befintliga
byggnader är i stort behov av renovering och modernisering samtidigt som
översynen har att ta hänsyn till kommunens ekonomiska situation.
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Följande inriktningsbeslut är fattade av Gymnasienämnden 2019-11-15 och ska
vara genomförda inför utbildningsstart hösten 2021.
utveckla Naturbruksprogrammet utan att nyinvestera i området
Kvinnersta
driva inriktning lantbruk i tätare samarbete med näringen utan
kommunala speciallokaler
-

utveckla inriktning skog inom befintlig struktur

endast erbjuda profil häst inom inriktning djur samt att utveckla profil
häst inom befintlig struktur
förlägga gymnasiegemensamma ämnen till central skola i syfte att
attrahera elever samt att optimera lokalanvändandet
-

upphöra med erbjudandet om elevboende/internat

Arbete med genomförandet pågår i arbetsgrupp bestående av medarbetare och
rektorer vid Kvinnerstagymnasiet samt vid förvaltningen gällande samordning
med övriga skolor och med lokalförsörjningsenheten.
Frågan om vid vilken av våra centrala skolor gymnasiegemensamma ämnen ska
förläggas är viktig för att komma vidare i arbetet med Naturbruksprogrammets
modernisering.
Följande utgångspunkter ligger till grund för förslaget till beslut:






Förläggningen av gymnasiegemensamma ämnen ska bidra till syftet att
skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och heterogena skolor med hög
kvalitet där fler elever får plats
Närhet till program som ger fler elever möjlighet till vägar som leder
mot vidare studier/breddar kompetensen – i första hand
Naturvetenskapsprogrammet, men även
Samhällsvetenskapsprogrammet kan vara aktuellt
Skapa utrymme i huvudsak inom befintlig infrastruktur
I första hand central skola med goda förbindelser för pendling

Dessutom har arbetsgruppen belyst för- och nackdelar med de centrala
skolorna utifrån medarbetarnas perspektiv samt utifrån elevernas perspektiv.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Förändringsarbete Naturbruksprogrammet".
Sammanställning av samverkan - Organisationsförändring Naturbruksprogrammet Gymnasieskola för gymnasiegemensamma ämnen.
Protokollsutdrag, Gymnasienämnden 2019-11-15 Gy §132, Gymnasienämnden
2020-03-16 Gy §39.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden

6 (21)

ÖREBRO

Protokoll

- Naturbruksprogrammets gymnasiegemensamma ämnen förläggs till
Karolinska gymnasiet med start hösten 2021
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Naturbruksprogrammets gymnasiegemensamma ämnen förläggs till
Karolinska gymnasiet med start hösten 2021

§ 54 Antagningsplanering
Ärendenummer: Gy 327/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis, Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sedan hösten 2018 arbetat med översyn av gymnasieskolans
utbildningsorganisation i syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och
heterogena skolor med hög kvalitet där fler elever får plats.
I antagningsprocessen inför hösten 2019 beslutade
förvaltningen/Gymnasienämnden att pausa alternativt stänga några
utbildningsvägar p g a få sökande. Då användes ett fastställt minimiantal i
samband med den preliminära antagningen som utgångspunkt för att verkställa
beslut.
Inför antagningsprocessen år 2021 vore det bra att fastställa minimiantal för
samtliga utbildningsvägar i syfte att vara transparenta och tydliga till våra
presumtiva elever och deras vårdnadshavare, till grundskolans personal samt
till chefer och medarbetare inom vår egen organisation.
Minimiantalet ska ses som ett riktmärke och kan komma att frångås utifrån
omständigheter som t ex att lågt antal ses som en tillfällig dipp, att utbildningen
ändå kan vara ekonomiskt hållbar eller att utbildningen ses som särskilt viktig
utifrån efterfrågan på arbetsmarknaden.
Naturbruksprogrammets inriktning Lantbruk genomgår för närvarande en
modernisering och bör undantas riktmärket de närmsta åren för att få reell
chans till etablering i ny tappning.
Föreslagna minimiantal utgår från den gruppindelning som är praxis i
respektive utbildningsväg.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Antagningsplanering", daterad 2020-05-05.
Protokollsutdrag Gymnasienämnden 2019-11-15, § 127.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Fastställa följande minimiantal av behöriga sökande i samband med
Gymnasieantagningens preliminära antagning som riktmärke för att
utbildningen ska starta:
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Minst 8 elever. Gäller Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning
Anläggningsfordon, Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk samt
Naturbruksprogrammet inriktning Skog.
Minst 12 elever. Gäller utbildningsvägar inom El- och energiprogrammet,
Fordons- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.
Minst 16 elever. Gäller övriga utbildningsvägar.
2. Undanta Naturbruksprogrammets inriktning Lantbruk från riktmärket i
antagningsomgångarna inför start åren 2021, 2022 samt 2023.
Yrkande

Mats-Olof Liljegren (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden Mats-Olof Liljegren (L) ställer Mats-Olof Liljegrens (L) yrkande
om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och
finner att Gymnasienämnden bifaller det.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Fastställa följande minimiantal av behöriga sökande i samband med
Gymnasieantagningens preliminära antagning som riktmärke för att
utbildningen ska starta:
Minst 8 elever. Gäller Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning
Anläggningsfordon, Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk samt
Naturbruksprogrammet inriktning Skog.
Minst 12 elever. Gäller utbildningsvägar inom El- och energiprogrammet,
Fordons- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.
Minst 16 elever. Gäller övriga utbildningsvägar.
2. Undanta Naturbruksprogrammets inriktning Lantbruk från riktmärket i
antagningsomgångarna inför start åren 2021, 2022 samt 2023.
3. Mats-Olof Liljegren (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 55 Information - Preliminär antagning HT 20 Ordinarie
gymnasiet och Riksgymnasiet
Ärendenummer: Gy 222/2020
Handläggare: Tina Ottosson, Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om preliminär antagning HT 20
Ordinarie gymnasiet och Riksgymnasiet.
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Beslutsunderlag

PowerPoint presentation "Ansökningar gymnasiet ht 2020 preliminär
antagning, Gymnasienämnden 2020-05-18".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet

§ 56 Samordning av mottagning för nyanlända elever
Ärendenummer: Gy 249/2020
Handläggare: Anna Ragnarsson Preinert
Ärendebeskrivning

Örebro kommun erbjuder alla nyanlända barn och ungdomar i Örebro en plats
i förskola eller skola. För nyanlända förskolebarn 1-5 år, gäller ordinarie
ansökningsförfarande och för skolbarn sker mottagningen i två verksamheter:
På Perrongen för nyanlända barn, 6–15 år och på SPRI (Språkintroduktionsprogrammet) för nyanlända ungdomar 16–20 år.
Från berörda verksamheter har det nu kommit önskemål om att samordna
mottagningen då tillströmningen av nyanlända har minskat betydligt i
jämförelse med de senaste åren. Flyktingmottagandet för Örebro bedöms år
2020 till 300–450 personer varav hälften är inom åldersgruppen 6–20 år.
Örebro är nu tillbaka på samma nivåer som innan den stora flyktingmottagningen 2015/2016. Utöver mottagningsdelen handlar det också om att
skapa samarbetsvinster inom skolhälsovården för nyanlända elever.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Samordning av mottagning för nyanlända elever.
Slutrapport - Samordning av mottagning för nyanlända elever.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
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§ 57 Start av nytt program - Administration, handel och
varuhanteringsprogrammet vid Riksgymnasiesärskolan för
döva och hörselskadade till läsåret 2021-2022
Ärendenummer: Gy 257/2020
Handläggare: Tina Björk, Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade har elever från hela Sverige.
I dagsläget erbjuder vi förutom det Individuella programmet de två Nationella
programmen Hantverk och produktion och Samhälle, natur och språk.
Vår strävan är att Riksgymnasiesärskolan i likhet med övriga gymnasieskolan
ska kunna erbjuda eleverna ett flertal program så att eleverna kan välja utifrån
intresse och framtida yrkesval. Vi vill ge eleverna möjlighet att gå en utbildning
som ger större förutsättningar till arbete efter examen samt bättre
förutsättningar till arbetsplatsförlagt lärande under studietiden.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Programstart av Administration, handel och
varuhantering vid Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade", daterad
2020-05-08.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 58 Start av nytt program - Administration, handel och
varuhantering vid Gymnasiesärskolan till läsåret 2021-2022
Ärendenummer: Gy 256/2020
Handläggare: Fredrik Aronsson, Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Gymnasiesärskolan finns på flera av Örebros gymnasieskolor och är till för
ungdomar som inte når upp till skolans kunskapskrav därför att de har en
utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan erbjuder idag det individuella
programmet och fyra nationella program: Samhälle, natur och språk;
Fordonsvård och godshantering; Skog, mark och djur samt Hotell, restaurang
och bageri. Totalt finns nio nationella program fastställda av Skolverket som
kan erbjudas.
Inom Gymnasiesärskolan ser vi en ökning av sökande elever. För att möta
denna elevökning och tillgodose behovet av ett varierat programutbud behöver
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det befintliga programutbudet utökas. Gymnasiesärskolan uppmärksammar
redan idag att det finns ett intresse för programmet Administration, handel och
varuhantering bland elever som ska göra sitt gymnasieval i åk 9. Vid den årliga
gymnasiemässan där våra program marknadsförs för grundsärskoleelever från
Örebro och grannkommuner i regionen, har också intresse uppmärksammats
för programmet bland elever i åk 7 och 8. Vi har även sett detta intresse vid de
informationstillfällen som genomförts vid grundsärskolorna i Örebro och
kranskommunerna under 2019–2020.
Bland våra nuvarande elever finns även ett intresse för programmet. Detta
visar sig genom att de önskar göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) med
handelsinriktning vilket i dagsläget kan tillgodoses med stöd av bland annat
kurserna service och bemötande samt administration som ges på programmet
Samhälle, natur och språk. Vi ser att möjligheten att erbjuda ett program med
denna inriktning skulle möta upp det behov som vi kan identifiera på ett mer
heltäckande sätt.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Programstart av Administration, handel och
varuhantering vid Gymnasiesärskolan", daterad 2020-05-11.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 59 Attestförteckning för Gymnasienämndens
verksamheter 2020
Ärendenummer: Gy 135/2020
Handläggare: Johan Mindelius
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska årligen utse
attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom
nämndens förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga attestanter
ska finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Attestförteckning för Gymnasienämndens
verksamheter 20202.
Attestförteckning för Gymnasienämndens verksamheter 2020.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden:
- Attestanter utses enligt förteckning.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Attestanter utses enligt förteckning.

§ 60 Justering Gymnasienämndens rambudget 2020
Ärendenummer: Gy 223/2020
Handläggare: Johan Mindelius, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning har beslutat om justering av
Gymnasienämndens budgetram. Nedan redovisas justering av budgetramen
samt förvaltningens förslag på fördelning av justeringarna:
Nämndens rambudget minskas med 5 868 tkr utifrån elevavstämning för
elever inom reguljära gymnasiet och Riksgymnasiet som gjorts per den 15
februari 2020. Justering fördelas enligt beslutad resursfördelningsmodell.
Nämndens rambudget minskas med 150 tkr utifrån elevavstämning för
elever inom gymnasiesärskolan som gjorts per den 15 februari 2020. Justering
fördelas enligt beslutad resursfördelningsmodell.
Nämnden rambudget ökas med 817 tkr utifrån elevavstämning som gjorts
av elever som placerats på gymnasiet via Perrongen. Medlen läggs till budget
för Språkintroduktion.
Justeringen av Gymnasienämndens budgetram uppgår totalt till -5 201 tkr och
Gymnasienämndens rambudget efter revidering uppgår till 508 554 tkr.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Justering Gymnasienämndens rambudget
2020".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.

§ 61 Delårsrapport med prognos 1 - 2020
Ärendenummer: Gy 224/2020
Handläggare: Johan Mindelius, Nima Poushin
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Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller
analys av ekonomiskt utfall till och med april samt prognos för helår 2020 för
Gymnasienämnden.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport med prognos 1, 2020". Separat utskick
2020-05-12.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Yrkande

Magnus Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Magnus Johansson (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Mats-Olof Liljegren (L) finner att det endast finns ett förslag till
beslut det vill säga förvaltningens förslag till beslut och finner att
Gymnasienämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Magnus Johanssons (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Gymnasienämnden bifaller det.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Magnus Johansson (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Pär Ljungvall (V), Helena Eklund (SD), Mats-Olof Liljegren (L) och Zlatan
Jaranovic (L) avstår från att delta i beslutet.

§ 62 Resultatdialog
Ärendenummer: Gy 99/2020
Handläggare: Markus Karlsson
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Protokoll

Ärendebeskrivning

Regelbunden dialog i ömsesidiga samtal om skolornas resultat och
utvecklingsbehov, i syfte att bidra till bättre beslut om prioriteringar och
utvecklingsinsatser är en central del i huvudmannens kvalitetsarbete.
Resultatdialogen har som syfte att uppmärksamma styrkor och utmaningar på
skolenheterna och i första hand fokusera på det som har betydelse för
elevernas utveckling och lärande. I dialogen ska uppmärksammas läget
beträffande väsentliga målområden, vilka utvecklingsinsatser som behövs, vilka
goda exempel som finns, vilka skolenheter med större utmaningar som
identifierats, samt vilka åtgärder som kommer att vidtas inom området på lång
och kort sikt. Dialogen ska även inrymma en diskussion kring skolenheternas
förutsättningar.
I resultatdialogen medverkar nämnd, förvaltning och rektorer. Det är önskvärt
att det i resultatdialogen finns en bred representation från nämnden. Det
skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov.
Förvaltningens förslag är att sju representanter från nämnden deltar i
resultatdialogen. En representant från varje politiskt parti.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Resultatdialog", daterad 2020-05-08.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. En representant från varje politiskt parti i nämnden deltar i resultatdialogen.
2. Resultatdialoger genomförs två gånger per läsår. En gång på höstterminen
och en gång på vårterminen.
3. Förvaltningen får i uppdrag att organisera och genomföra dialogerna från
och med höstterminen 2020.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. En representant från varje politiskt parti i nämnden deltar i resultatdialogen.
2. Resultatdialoger genomförs två gånger per läsår. En gång på höstterminen
och en gång på vårterminen.
3. Förvaltningen får i uppdrag att organisera och genomföra dialogerna från
och med höstterminen 2020.

§ 63 Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning
Ärendenummer: Gy 235/2020
Handläggare: Elisabeth Lindéus
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ÖREBRO

Protokoll

Ärendebeskrivning

Studie- och yrkesvägledning i kommunens gymnasieskolor spelar en viktig roll
för eleven. Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process.
Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att
utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har
ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl
underbyggda val. Eleven ska kunna nå sin fulla potential och i förlängningen
bidra till kompetensförsörjning inom det offentliga- och privata näringslivet.
Skolverkets Allmänna råd beskriver att syftet med studie- och yrkesvägledning
är att:
"ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Mångfalden
av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan uppleva det som komplicerat att
överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba
förändringar på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i
arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i
en individs ständigt pågående karriärprocess."1 Utifrån detta har studie- och
yrkesvägledning en grundläggande betydelse för eleverna och skolan ska rusta
dem så att de lär sig hantera övergångar mellan olika faser i livet, fatta
medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval även när de lämnat
gymnasieskolan.
Huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning tar upp mål för
verksamheten, hur utvärdering ska ske samt hur studie- och yrkesvägledningen
ska organiseras. Planen ska vara känd för all personal i skolan och arbetet ska
genomsyras av mångfald och ett normkritiskt förhållningssätt. Planen riktas till
rektorer på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, studie- och yrkesvägledare,
lärare samt övrig personal i gymnasieskolan. Den vänder sig också till
samverkande parter och den allmänhet som är intresserad av arbete med
studie- och yrkesvägledning.
Alla kommunala gymnasieskolor i Örebro omfattas av denna
huvudmannaplan.
Beslutsunderlag

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning - Örebro kommuns
gymnasieskolor.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

15 (21)

ÖREBRO

Protokoll

§ 64 Valärende - Forum för samråd
Ärendenummer: Gy 165/2020
Handläggare: Johan Boklund
Ärendebeskrivning

Forum för samråd vid Örebro kommuns gymnasieskolor finns vid samtliga
Örebro kommuns gymnasieskolor. Dessa är - Karolinska gymnasiet Kvinnerstagymnasiet - Rudbecksgymnasiet - Tullängsgymnasiet och Virginska
gymnasiet.
Gymnasienämnden beslutade 2019-03-15, § 32
1. Maria Landh (KD), Roger Andersson (S), Kerstin Cederström (L) och Kalle
Räisänen (V) utses som kontaktpolitiker till Karolinska gymnasiets forum för
samråd.
2. Julia Omar Ali (S), Inger Murstam (S), Sven-Erik Sahlén (KD) och Zlatan
Jaranovic (L) utses som kontaktpolitiker till Rudbecksgymnasiets forum för
samråd.
3. Lisbeth Estrada Perez (S), Thony Mossberg (S), Magnus Johansson (M),
Ellen Ejdeklint (M) och Helena Eklund (SD) utses som kontaktpolitiker till
Virginska gymnasiets forum för samråd.
4. Anna-Karin Skantz (S), Magnus Lagergren (KD), Markus Lokander (M) och
Marcus Fidan (SD) utses som kontaktpolitiker till Tullängsgymnasiets forum
för samråd.
5. Xerxes Åkerfeldt (C), Fredrik Lann (M), Pär Ljungvall (V) och Ismail
Quttineh (S) utses som kontaktpolitiker till Kvinnerstagymnasiets forum för
samråd.
6. Ledamöterna i presidiet väljer själva vilka forum för samråd som de vill
besöka.
Med anledning av att kommunfullmäktige entledigat Julia Omar Ali (S) och
beslutat att välja Susanne Andersson (S) till ersättare efter henne behöver
gymnasienämnden även besluta om fyllnadsval till uppdraget som
kontaktpolitiker till Rudbecksgymnasiets Forum för samråd.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Susanne Andersson (S) utses till kontaktpolitiker till Rudbecksgymnasiets
Forum för samråd efter Julia Omar Ali (S).
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Susanne Andersson (S) utses till kontaktpolitiker till Rudbecksgymnasiets
Forum för samråd efter Julia Omar Ali (S).
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§ 65 Rapport - Årsbokslut 2019, Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade
Ärendenummer: Gy 225/2020
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

I enlighet med 10 kap. 1 § gymnasieförordningen och det avtal som staten
tecknat med Örebro kommun anordnas riksrekryterande gymnasieutbildning
för ungdomar med dövhet eller dövblindhet samt för vissa ungdomar med
hörselnedsättning eller språkstörning i Örebro.
Örebro kommun får i sin gymnasieskola anordna utbildning för elever som:
1. är döva och hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö,
2. är hörselskadade och trots användningen av tekniska hjälpmedel och
andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan,
3. har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva,
eller
4. är dövblinda
I Riksgymnasiets uppdrag ingår att verksamheten, så långt det är möjligt, ska
integreras med motsvarande utbildning i gymnasieskolan. För elever som vill
och har behov av det ska Örebro kommun anvisa kost och logi, 10 kap. 11 §
gymnasieförordningen.
Syftet med utbildningen är att eleverna ska ges förutsättningar att nå målen för
utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller studier.
Huvudman för Riksgymnasiet är Gymnasienämnden. Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete (FUFA) leds av förvaltningschef och dess
ledningsgrupp bestående av verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare.
Riksgymnasiet har ett övergripande kansli som inkluderar antagning,
information, dövblindsamordning, boendeorganisation, teknik och hjälpmedel
samt Riksidrottsgymnasiet för döva (RIG). Kansliet leds av enhetschef och
boendeorganisationen leds av chef för boende och fritid.
Beslutsunderlag

Verksamhetsredogörelse och ekonomisk redovisning 2019 Riksgymnasiet för
döva och hörselskadade.
Bilaga 1 Bokslut för 2019 med jämförelse mot 2018; ekonomi.
Bilaga 2 Fem år i sammandrag 2015-2019; ekonomi och elever.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Protokoll

§ 66 Rapport - Årsbokslut 2019 Riksgymnasiesärskolan för
döva och hörselskadade
Ärendenummer: Gy 226/2020
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Enligt avtal mellan staten och Örebro kommun genomför kommunen
riksrekryterande gymnasiesärskola för döva och hörselskadade elever som är
beroende av en teckenspråkig miljö och/eller tekniska hjälpmedel.
Verksamheten finansieras av ett statligt verksamhetsstöd samt interkommunala
ersättningar.
Verksamheten ingår i Tullängsgymnasiets organisation och omfattar all
verksamhet under elevernas fyra gymnasieår såsom utbildning,
elevhemsboende, resor till och från hemmen vartannat veckoslut och alla
skollov samt fritidsaktiviteter.
Undervisningen bygger på teckenspråk, talad svenska samt tekniska
hjälpmedel. Tydliggörande pedagogik genomsyrar arbetet med eleverna på
såväl skola som elevhem. Syftet med utbildningen är att eleverna ska ges
förutsättningar att nå kunskapsmålen för utbildningen och vara väl förberedda
för framtida arbete/sysselsättning.
Huvudman för Riksgymnasiesärskolan är gymnasienämnden. Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete (FUFA) leds av förvaltningschef och dess
ledningsgrupp bestående av verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare.
Utbildningen vid Riksgymnasiesärskolan är förlagd till en av kommunens
gymnasieskolor, Tullängsgymnasiet. Riksgymnasiesärskolan samarbetar med
övriga Riksgymnasiet och gymnasiesärskolan. Verksamheten leds av en rektor.

Beslutsunderlag

Verksamhetsredogörelse och ekonomisk redovisning 2019,
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade.
Bilaga 1 Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade, Ekonomi 20152019.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Protokoll

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

Nämnden får på sammanträdet information om trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i Örebro.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 68 Aktuell information om krishantering
Ärendenummer: Gy 139/2020
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet aktuell information om krishantering.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 69 Aktuell information
Ärendenummer: Gy 137/2020
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Protokoll

Beslut

Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.

§ 70 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 117/2020
Ärendebeskrivning

E-post från Skövde kommun - Nätverket 16 kommuner i Skövde den 23-24
april - ställs in.
Protokoll, Miljökontoret - Inspektionsprotokoll från tillsyn på
Rudbecksgymnasiet, Teknisten 2 i Örebro kommun.
Protokoll, Forum för samråd - Tullängsgymnasiet 2020-02-07.
Protokollsutdrag, Programnämnd barn och utbildning 2020-03-05 § 29 med
bilagor.
Protokoll, Forum för samråd - Kvinnerstagymnasiet 2020-03-12.
E-post från Utbildningsradion - UR hjälper lärare, elever och föräldrar i
Coronapandemin.
Beslut - Kommundirektören, förkortade betalningsvillkor.
Sveriges Elevkårer - Redovisning av verksamhet april 2019-mars 2020.
Slutrapport utifrån avtal mellan Sveriges Elevkårer och Örebro kommun 2020.
Tjänsteskrivelse, Krisledningsutskottet - Förslag till beslut om tillfällig
förflyttning av medarbetare inom Örebro kommuns verksamheter. Daterad
2020-04-07.
Beslut - Skolverket, Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning.
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2020-03-26.
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2020-02-27.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§ 71 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 118/2020
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Protokoll

Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 9 mars 2020- 30 april 2020 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 72 Övrig fråga - Elevdatorer
Handläggare: Pär Ljungvall (V)
Ärendebeskrivning

Pär Ljungvall (V) ställer övrig fråga angående elevdatorer. Pär Ljungvall (V)
ställer följande fråga. - Går det att få en återrapportering till nämnden angående
utfallet av införandet av elevdatorer?
Nämndens behandling

Förvaltningschefen svarar på frågan och föreslår att den övriga frågan ska ses
som ett medskick till gymnasienämndens presidium.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- informationen tas till protokollet.
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Örebro måndag 18 maj 2020

Antagningsplanering
Ärendenummer: Gy 327/2019

Särskilt yttrande
Liberalerna anser att det är bra med tydlighet och är för förvaltningens förslag
vad gäller antalet elever per utbildning.
I förvaltningens förslag finns ett stycke om eventuella undantag. Där står:
”Minimiantalet ska ses som ett riktmärke och kan komma att frångås utifrån
omständigheter som t ex att lågt antal ses som en tillfällig dipp, att utbildningen ändå kan vara ekonomiskt hållbar eller att utbildningen ses som särskilt
viktig utifrån efterfrågan på arbetsmarknaden.”
För oss i Liberalerna är detta mycket viktigt. Vi är för tydlighet men också
att det finns viss elasticitet för att i vissa fall kunna göra undantag. Det framgår
inte av handlingen vem som fattar beslut om eventuella undantag utan man får
gå till delegationsordningen för att se att det är skolchefen. Det är inget formellt fel och föranleder inte ett särskilt yttrande i sig.
Det gör däremot det som inte omnämns i handlingen, och det är undantaget
att kunna ta in elever som inte enligt skollagen kvalificerar sig till utbildningen
men som ändå bedöms kunna fullgöra den.
För oss i Liberalerna är det av största vikt att individuella hänsyn tas och att
elever som är nära fullständiga betyg kan komma i fråga att antas och då också
räknas in i det antal en viss utbildning behöver för att kunna starta.
Här bör olika kompetenser vara med i bedömningen och intag av elever ska
ske då man fastställt rimligheten att eleven kan tillgodogöra sig utbildningen
och kunna fullfölja den. Varje rektor måste bedöma om det finns möjlighet att
ge det extra stöd som krävs i respektive fall.
Vi tror att sådan hänsyn tas redan idag men vill tydligt understryka vikten
av att så sker. Därav detta särskilda yttrande.
För Liberalerna

Mats-Olof Liljegren

