Gy 90/2017

Protokoll

Gymnasienämnden
2017-11-15
Datum:
Klockan: 13:00 - 15:50
Plats:
Lilla Hotellet. lokal Viking, Drottninggatan 60
Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Carina Oskarsson (S)
Stefan Stark (M)
Johan Gynnhammar (S)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Sonja Kurt (KD)
Pär Ljungvall (V)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Helena Skogh (MP)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Katarina Odell (M)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgör för Robin Nilsen (L)
Tjänstgör för Sara Göransson (M)

Närvarande ersättare
Pell Uno Larsson (S)
Maria Landh (KD)
Sandra Zenginel (S)
Övriga
Anders Duvkär
Birgitta Palmér
Elisabeth Lindéus
Madelene Lagerlöf
Lena Sjöqvist

Tf. förvaltningschef
Ekonom t.o.m. § 130
Planerare
Verksamhetschef §§ 136-137
Kökschef §§ 136-137

Paragraf 126-141
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Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 23 november 2017

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Helena Skogh (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 november
2017.

§ 126 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 90/2017
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Helena Skogh (MP) utses som ordinarie och Johan Gynnhammar (S)
utses som ersättare att justera protokollet den 23 november 2017.

§ 127 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden hälsar Sandra Zenginel (S) som ny ersättare för
Socialdemokraterna välkommen till Gymnasienämnden.
Ordföranden föreslår att punkt 9 på ärendelistan "Remiss - Förslag till
reviderat kulturpolitiskt program" ändras till beslutsärende.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.
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§ 128 Övriga frågor
Nämndens behandling
Helena Skogh (MP) tar upp fråga om utvärdering/uppföljning av
Risbergska gymnasiets flytt.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet läggs in som punkt 16 på dagordningen.

§ 129 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 29/2017
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
a)
Elevavstämning
Ramarna för budget 2017 grundar sig på elevantalet den 15 oktober 2016.
En avstämning har gjorts den 15 februari 2017, då budgetramen från
programnämnden reviderades. Nu görs avstämning per den 15 oktober och
Gymnasienämndens totala ram revideras.
b)
Ekonomisk uppföljning
Månadsrapporten är en ekonomisk uppföljning för perioden januarioktober 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelser ”Reviderad driftbudgetram och Ekonomisk
uppföljning januari-oktober 2017”.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Driftbudgeten revideras i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Ekonomisk uppföljning för perioden januari-oktober 2017 godkänns och
läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Birgitta Palmér informerar om att t.o.m. oktober månad ligger
personalkostnaderna 3 920 tkr högre än samma period 2016. Varav effekt
av löneavtal 2017 är cirka 6 298 tkr.
Förväntad minskning för HT 2017 motsvarar 9 procent eller cirka 8 042 tkr
för att uppnå prognostiserad kostnad i prognos 2.
Utfallet januari-oktober - beräknat underskott 21 020 664 tkr.
Omställningskostnad ca 5,5 mnkr.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 130 Verksamhetsplan och budget 2018
Ärendenummer: Gy 229/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Nämnden har haft ett svårt ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i
balans har vidtagits kontinuerligt, något som kommer att krävas även
framöver. Nämndens effektiviseringsuppdrag ska fortsätta under 2018.
Bedömningen är att det kommer att ta upp till två år att skapa en ekonomi i
balans och en verksamhet som svarar upp mot omvärldens krav.
Resultaten och måluppfyllelsen vad gäller elevernas resultat måste trots allt
bedömas som god och ligger i paritet med rikets snitt. Medarbetarenkäten
och HME-index tyder på relativt nöjda medarbetare och
brukarundersökningen säger att även eleverna överlag är mycket nöjda
med verksamheten.
Undervisningen håller en hög kvalitet och i princip alla lärare har rätt
behörighet för det ämne de undervisar i, samt har lärarlegitimation. Det
sker också otroligt mycket bra aktiviteter ute på våra gymnasieskolor och
alla skolor arbetar målinriktat med olika skolutvecklingsinsatser för våra
elevers bästa.
Det finns alltså en god grund att bygga på vad gäller verksamhetens
innehåll, kvalité och utvecklingsmöjligheter och inte minst en vilja från
chefer och medarbetare att ta sig an sina uppdrag och göra det bästa
möjliga för dem vi är tillför - våra elever.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Birgitta Palmer redogör för budgetförutsättningarna för 2018.
Förvaltningen avvaktar beslut från programnämnd Barn och utbildning
angående budgetramar för 2018.
Gymnasienämnden tar beslut om verksamhetsplan med budget 2018 vid
nämndsammanträdet den 14 december 2017.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 131 Tillsynsrapport 2017 - Uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 392/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll.
Syftet med tillsynen är att säkerställa att den interna kontrollen är god inom
verksamhetsområdet. Det innebär att säkerställa att följande mål uppnås:
- att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
- att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig
- att lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. efterlevs.
Efter genomförd riskanalys beslutade Gymnasienämnden om fem
tillsynsområden för 2017.
- Ventilationskapacitet
- Hög elevfrånvaro
- Inköpsrutiner
- Registrering av arbetstidsschema i Personec
- Löneglidning
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 2016
års tillsynsrapport.
Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala
internkontrollsystemet bedöms som tillräckligt. Tillsynen leder till
nödvändiga förbättringar och utveckling av internkontrollen.
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2017, bilaga 1 "Tillsynsplan 2017 - översikt" samt bilaga 2
"Tillsynsrapport 2017 - översikt".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 132 Tillsynsplan 2018 - Plan för uppföljning av intern
kontroll
Ärendenummer: Gy 135/2017
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 m.m. efterlevs.
En riskanalys har genomförts med representanter från samtliga gymnasier,
personalstrateg, ekonom, planerare/processledare från
Kommunstyrelseförvaltningen samt delar av nämndens presidium där
förslag på tillsynsområden inför 2018 framtagits.
Förslag på tillsynsområde 2018:
- Elevdemokrati
- Drogförebyggande
- Brister i inköpsrutiner
- Referenstagning
De åtgärder som beslutades om i tillsynsrapport 2017 rapporteras i
tillsynsrapport 2018.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelser "Tillsynsplan 2018 och Riskanalys 2018".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 133 Remiss - Förslag till reviderat kulturpolitiskt
program
Ärendenummer: Gy 358/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Kulturpolitiken är Örebro kommuns medel för att arbeta strategiskt och
hållbart med de kulturella resurserna så att de gynnar
samhällsutvecklingen.
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Den knyter därmed an till flera områden inom samhällsplaneringen som
demokrati, hållbar tillväxt, lärande, bildning, stadsplanering,
näringslivsutveckling, miljö, klimat och folkhälsa.
För att beskriva detta strategiska arbete inom kulturpolitiken har
Kulturnämnden tagit fram ett förslag till ett reviderat kulturpolitiskt
program för hela Örebro kommun. Kulturnämnden planerar att anta det
reviderade kulturpolitiska programmet under våren 2018 innan
Kommunfullmäktige tar ställning till programmet under sommaren/hösten
2018.
Remissperioden pågår 29 september 2017 till 3 december 2017.
Beslutsunderlag
Kulturpolitiskt program daterat 2017-06-01 med missiv samt
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Proposition
Ordföranden föreslår att nämnden gör om ärendet till ett beslutsärende och
tar beslut vid dagens sammanträde. Nämnden har ingen erinran mot
förslaget.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Yttrande avges till Kulturnämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 134 Förslag sammanträdestider 2018
Ärendenummer: Gy 394/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendera driftsnämnderna att
under år 2018 förlägga sina sammanträden till veckorna 3, 7, 11, 15, 20,
23, 34, 37, 41, 46 och 49.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse ”Förslag - Sammanträdestider
för Gymnasienämnden 2018”.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Nämndens sammanträdestider för 2018 fastställs till den 13 februari,
15 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november
och 11 december. Samtliga möten börjar kl 13.00.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 135 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och
händelser som rör nämnden och förvaltningens område.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden
- Ordföranden tycker det är viktigt att valda kontaktpolitiker deltar vid
gymnasieskolornas forum för samråd.
- Ordföranden informerar från möte angående lokaler.
- Ordföranden har deltagit vid Riksgymnasiets 50-års jubiléum.
Tf. förvaltningschef
- Under 2020-2022 ökar antalet elever i gymnasieskolan. Behövs ny
gymnasieskola eller räcker befintliga lokaler!
- Upphandling angående 1:1 har blivit uppskjuten på grund av överklagan.
Ny upphandling pågår.
- Gymnasiet har tillsammans med grundskolan fått 400 000 kronor för att
arbeta elevhälsofrämjande.
- Gymnasiet har fått pengar från ”Topp 25” till en heltidsmentor och en
lärarassistent.
- Biologiska muséet har nyrenoverade lokaler. Invigning den 29 november
2017, kl 18.30.
- Information om att gymnasieskolorna har öppet hus.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 136 Information - Ökad attraktionskraft Örebro kommuns
yrkesutbildningar
Ärendenummer: Gy 412/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Jenny Lindström och kommunikationsstrateg Karin
Linder har under hösten inlett ett arbete att tillsammans med rektorerna för
yrkesprogrammen ta fram en strategi för att öka attraktionskraften till
Örebro kommuns yrkesutbildningar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Anders Duvkär informerar om att intresset för yrkesutbildningar har
minskat och förvaltningen behöver ta fram förslag på åtgärder för att öka
intresset och attrahera ungdomar att söka till yrkesutbildningarna. Ett
särskilt utskick med information om yrkesutbildningar ska göras till elever
i årskurs 9.
Förvaltningen har haft träffar med Kommunikationsavdelningen angående
marknadsföring av yrkesutbildningarna med bl.a. bussreklam och reklam
på Facebook. En webbadress har tagits fram där eleverna i årskurs 9 kan få
mer information om yrkesutbildningarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 137 Information om kostverksamheten
Ärendenummer: Gy 441/2017
Handläggare: Madelene Lagerlöf, Lena Sjöqvist
Ärendebeskrivning
Madelene Lagerlöf och Lena Sjöqvist informerar om kostverksamheten
och ger en nulägesbild och blick framåt.
Beslutsunderlag
Power-Point presentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Nämndens behandling
Madelene Lagerlöf och Lena Sjöqvist informerar bl.a. om:
- Vision och syfte med skolrestaurangernas uppdrag.
- Verksamhet.
- Bemanning.
- Budget.
- Framtida möjligheter och utmaningar.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 138 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 410/2017
Ärendebeskrivning
1. Miljökontoret, kontrollrapport av Wasahus Elevkollektiv,
V Bangatan 7 A. Gy 383/2017.
2. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2017-10-04, § 149,
Delårsrapport 2 2017 Programområde barn och utbildning. Gy 230/2017.
3. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2017-10-04, § 169,
Revidering av delegationsordningen. Gy 16/2017.
4. Kommunfullmäktige, protokoll 2017-10-25, § 262, Vissa val m.m. Gy
423/2017.
5. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, protokoll 2017-1010, § 66, Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad
2017-2018. Gy 424/2017.
6. Arbetsmiljöverket, meddelande om avslutat ärende avseende
Kvinnerstaskolan och Stadsträdgården, Kvinnersta 533, Axberg. Gy
341/2017.
7. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, tjänsteskrivelse till
Jämställdhetsdelegationen. Gy 393/2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 139 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 411/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 18 oktober - 14 november 2017 fattats med stöd av delegation
från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
3.2
Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare samt
behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar under
året.
Gy 130/2017
Ekonom, Kommunstyrelseförvaltningen
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer 17/18 RGH01-05, 17/18 RGD01-04
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
Löpnummer 17/18 BF01-09, 17/18 EK01-03, 17/18 NA01-02, 17/18
SA01-09
Virginska gymnasiet
Löpnummer SA 17/17
Karolinska gymnasiet
4.7.4
Beslut om förlängd undervisning för elever inom Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade som behöver det.
Löpnummer 17/18 RGH06
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 327/2017, Gy 338/2017, Gy 344/2017, Gy 360-361/2017, Gy
364/2017, Gy 366/2017, Gy 381-382/2017, Gy 389/2017, Gy 398/2017,
Gy 402/2017, Gy 407/2017, Gy 425/2017
Verksamhetschefer Fufa
Beslut
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Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 140 Övrig fråga
Handläggare: Helena Skogh
Nämndens behandling
Helena Skogh (MP) tar upp fråga om förvaltningen har gjort eller planerar
att göra en utvärdering/uppföljning av Risbergska skolans flytt.
Anders Duvkär svarar att processen har fungerat mycket bra. Förvaltningen
har inte gjort någon utvärdering/uppföljning av flytten.
Ordföranden tar med frågan från Miljöpartiet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 141 Övrig fråga
Handläggare: Pär Ljungvall
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp fråga att nämnden tidigare har tagit beslut om att
göra en uppföljning av 1:1 satsningen. Hur ser det nya avtalet ut?
Anders Duvkär svarar att förvaltningen återkommer till februarinämnden
med uppföljning av 1:1-satsningen.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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