Protokoll

I

Gy 388/2018

ÖREBRO

Gymnasienämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-03-15
09:00–11:55
Förvaltningskontoret, lokal Dojan (vänster), Ringgatan 32,
våning 3

Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Kent Vallén (S)
Mats-Olof Liljegren (L)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Pär Ljungvall (V)
Magnus Johansson (M)
Markus Lokander (M)
Fredrik Lann (M)
Kerstin Cederström (L)
Helena Eklund (SD)
Tjänstgörande ersättare
Julia Omar Ali (S)
Xerxes Åkerfeldt (C)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgör för Lisbeth Estrada Perez (S)
Tjänstgör för Maria Landh (KD)

Närvarande ersättare
Anna-Karin Skantz (S)
Kalle Räisänen (V)
Ellen Ejdeklint (M)
Zlatan Jaranovic (L)
Övriga
Nima Poushin
Mokhtar Bennis
Unni Thorstensson
Elisabeth Lindéus
Markus Karlsson
Tina Ottosson
Lars Westman
Mathias Boberg
Stefan Ask
Annika Ramberg

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Planerare
Verksamhetsutvecklare
Gymnasiestrateg
Enhetschef t.o.m. § 27
Planerare t.o.m. § 27
Kvalitetsutvecklingschef t.o.m. § 27
Ekonom
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Madelene Högberg Karlsson
Viktoria Haraldsson
Linda Philipsson

Ekonom
Ekonom
Administratör

Paragraf 26–37

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 20 mars 2019.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Pär Ljungvall (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 mars 2019.

§ 26 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 388/2018
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Pär Ljungvall (V) utses till ordinarie och Roger Andersson (S) utses till
ersättare att justera protokollet den 20 mars 2019.

§ 27 Nämndutbildning
Ärendenummer: Gy 16/2019
Handläggare: Unni Thorstensson, Lars Westman
Ärendebeskrivning

Utbildningen syftar till att tydliggöra nämndens roll och ge grundläggande
verksamhetsinformation om Riksgymnasiet och Gymnasiesärskolan. Innehåller
kort information om ekonomi och statistikredovisning.
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Beslutsunderlag

Power Point presentation.
Förslag till beslut

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

Nämnden får information om Riksgymnasiet och gymnasiesärskolan
Riksgymnasiet
- Organisation
- Utbildning
- Uppdraget är statligt
- Elevantal
- Lokaler anpassade till elevernas behov
- Undervisningen
- Övriga uppdrag
- Riksgymnasiets kansli
- Styrkor
- Utmaningar
Gymnasiesärskolan
- Utbildning
- Uppdrag
- Syfte
- Elevantal
- Undervisning
- Styrkor
- Utmaningar
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 28 Verksamhetsplan med budget
Ärendenummer: Gy 231/2018
Handläggare: Annika Ramberg, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Gymnasienämndens totala åtagande under 2019 består av
verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med
utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa och analysera indikatorer för att följa
utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Utvecklingsuppdragen finns
inte med i verksamhetsplanen eftersom prioritering av, diskussion om och
beslut för genomförande av uppdrag ska ske löpande under året. Dessa
utvecklingsuppdrag förväntas bidra ytterligare till utveckling inom målet.
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För varje mål anges indikatorer som signalerar i vilken utsträckning nämnden
bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Verksamhetsplan med budget 2019 för
Gymnasienämnden".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till programnämnd Barn och
utbildning för kännedom.
Yrkande

Ordföranden, Kent Vallén (S) och Sven-Erik Sahlén (KD) yrkar bifall till
förvaltningens beslutsförslag.
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till förmån
för Liberalernas budget i Kommunfullmäktige.
Magnus Johansson (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till förmån
för Moderaternas budget i Kommunfullmäktige.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till förmån för
Vänsterpartiets budget i Kommunfullmäktige.
Helena Eklund (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till förmån
för Sverigedemokraternas budget i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordföranden ställer vart och ett av de fem föreliggande förslagen:
förvaltningens förslag, Liberalernas förslag, Moderaternas förslag,
Vänsterpartiets förslag och Sverigedemokraternas förslag under proposition
och finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till programnämnd Barn och
utbildning för kännedom.
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Reservation

Mot beslutet reserverar sig Mats-Olof Liljegren (L) och Kerstin Cederström (L)
till förmån för Mats-Olof Liljegrens yrkande. Skriftlig reservation bifogas.
Mot beslutet reserverar sig Magnus Johansson (M), Markus Lokander (M) och
Fredrik Lann (M) till förmån för Magnus Johanssons yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Pär Ljungvall (V) till förmån för eget yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Helena Eklund (SD) till förmån för eget yrkande.

§ 29 Ekonomisk uppföljning
Ärendenummer: Gy 44/2019
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning

Översiktlig uppföljning av ekonomiskt resultat per februari 2019.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Ekonomisk uppföljning januari-februari 2019".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-februari 2019 godkänns och
läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 30 Tillsynsplan 2020
Ärendenummer: Gy 41/2019
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Elisabeth Lindéus utbildar nämnden i internkontroll och tillsyn.
Dialog om uppslag till tillsynsområden 2020.
Beslutsunderlag

Rutin för internkontroll och Internkontroll och tillsyn i Örebro kommun.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Presidiet ingår som en del av processteamet.
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2. Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling

Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation,
system, processer/arbetsflöden och rutiner samt säkerställande av att rutiner
och arbetssätt tillämpas på avsett sätt och är effektiva för att uppnå
verksamhetens mål/uppdrag.
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Viktiga
beståndsdelar för en god intern kontroll är:
- Kontrollmiljön
- Riskanalyser
- Kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Tillsyn
”Tillsyn” innebär, enligt kommunallagen, att nämnden har ett ansvar att
utvärdera verksamheternas kontrollsystem och kontrollverktyg, det vill säga;
”Kontroller av kontroller”
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 31 Riktlinjer - Forum för samråd för Örebro kommuns
gymnasieskolor
Ärendenummer: Gy 36/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis, Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Vid varje gymnasieskola tillhörande Örebro kommun finns Forum för samråd.
Forumet syftar till att säkerställa att eleverna får det inflytande de har rätt
till gällande sina gymnasiestudier. Sammansättning och
arbetsordning för forumet finns i föreslagna riktlinjer.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Riktlinjer - Forum för samråd för Örebro kommuns
gymnasieskolor.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Riktlinjer forum för samråd för Örebro kommuns gymnasieskolor fastställs i
enlighet med förvaltningens förslag.
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Nämndens behandling

Tina Ottosson informerar om att förvaltningen har gjort tillägg i skrivelsen att
"minnesanteckningar ska upprättas och diarieföras, kopia till
nämndsekreteraren".
Yrkande

Ordföranden yrkar att under rubriken Forum för samråd, tredje stycket "och
inte ett enskilt parti" tas bort i förvaltningens skrivelse.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Riktlinjer forum för samråd för Örebro kommuns gymnasieskolor fastställs i
enlighet med förvaltningens förslag och vid sammanträdet gjorda ändringar.

§ 32 Val - Forum för samråd
Handläggare: Elisabeth Malmqvist
Ärendebeskrivning

Utseende av kontaktpolitiker till forum för samråd vid Örebro kommuns
gymnasieskolor:
- Karolinska gymnasiet
- Kvinnerstagymnasiet
- Rudbecksgymnasiet
- Tullängsgymnasiet
- Virginska gymnasiet
I ett av forumen ingår 5 politiker. Ledamöterna i presidiet väljer själva vilka
forum för samråd som de vill besöka.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
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.
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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.

§ 33 Information - Söksiffror till gymnasieskolorna inför
hösten 2019
Ärendenummer: Gy 37/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Mokhtar Bennis informerar om söksiffrorna till gymnasieskolorna inför hösten
2019.
Förslag till beslut

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

Gymnasieantagningen kommer att göra en planeringskörning av söksiffrorna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 34 Information - Gymnasienämndens
delegationsordning
Ärendenummer: Gy 153/2018
Ärendebeskrivning

Nämnden får information om Gymnasienämndens delegationsordning från
2018.
Beslutsunderlag

Gymnasienämndens delegationsordning.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 35 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, 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.
Nämndens behandling

Ordföranden
Ordföranden informerar om att den 6-7 maj 2019 är det skolriksdag i
Stockholm.
Förvaltningschefen
16-kommuners nätverksmöte är i Norrköping den 25-26 april 2019. Mötet
vänder sig till politiker och tjänstemän som arbetar med utbildningsfrågor.
Förvaltningschefen kommer att delta.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 36 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 43/2019
Ärendebeskrivning

1. Miljökontoret, kontrollrapport Virginska gymnasiets livsmedelsbutik,
Fabriksgatan 46, Örebro. Gy 39/2019.
2. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2019-02-13, § 35,
programplan med budget 2019. Gy 40/2019.
3. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2019-02-13, § 42,
resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med ersättningsnivåer 2019.
Gy 34/2019.
4. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2019-02-13, § 41,
resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer 2019.
Gy 34/2019.
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5. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2019-02-13, § 40,
resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med ersättningsnivåer 2019.
Gy 34/2019.
6. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2019-02-06, § 6, gemensamt
verksamhetsnamn för RG och RG-sär. Gy 356/2018.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 42/2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 18 februari - 14 mars 2019 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling

2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
löpnummer 5-9
Kvinnerstagymnasiet
3.2
Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare samt
behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar under
året.
Gy 127/2018
Ekonom, Kommunstyrelseförvaltningen
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
löpnummer 18/19SA02
Virginska gymnasiet
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4.7.5
Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt program
för en elev får fördelas över längre tid än tre år.
löpnummer 18/19EK02-03
Virginska gymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd kränkningar.
Gy 48/2019
Verksamhetschef gymnasiet
5.2.2
Beslut om behörighet och mottagande till nationellt program.
Verksamhetschef gymnasiet
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.
Verksamhetschef gymnasiet
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.
Verksamhetschef gymnasiet
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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fredag 15 mars 2019

TILL GYMNASIENÄMNDEN

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE GY 231/2018
Verksamhetsplan med budget 2019
Liberalerna yrkar på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
gymnasienämnden.

Dels till förmån för de ramar som är framförda i Liberalernas Välfärdsbudget 2019 i
Kommunfullmäktige 10-11 december 2018 och dels till den ombudgetering Liberalerna
gjort där ytterligare 114 miljoner kronor tillskjutits skolområdet.
Liberalernas budget för gymnasieskolan innehåller satsningar på högre lärarlöner, ett
utökat förstelärarsystem, ökat antal karriärtjänster samt inrättandet av lektorstjänster. Höjd
IT-kompetens bland lärarna och central rättning av nationella prov. Minskad administration
för lärare, assistenter eller andra lämpliga åtgärder ska införas. Yrkesprogrammen ska bli
fler och måluppfyllensen ska öka.

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget
budgetförslag.

För Liberalerna i Örebro kommun

Mats-Olof Liljegren

Kerstin Cederström

Bilaga, utdrag ur Liberalernas välfärdsbugdet lagd i kommunfullmäktige 10-11 december samt den
ombudgetering Liberalerna antagit under mars månad 2019.
Barn och utbildning
Ram 2018

3 480 802

Justeringar inför 2019

överfört resultat nämnd 2018
Volym förskola/skola
Volym förskola/skola lokaler utrymme inv volym (6500 tkr)

3 465
70 000

Silvia Id Hopprepe ts fsk Brickebacken utrymme inv volym (2092 tkr)
Kastanjegården fsk Vivalla utrymme inv volym (838 tkr)
Sagogården fsk utrymme inv volym (545 tkr)
Vivallaskolan fsk utrymme inv volym (240 tkr)
Reinv Stora Mellösa fsk utrymme inv volym (641 tkr)
Lillåns fsk utrymme inv volym (2047 tkr)
Norrbyskolan utrymme inv volym (3724 tkr)
Idrottshall Tybblelund utrymme inv volym (1333 tkr)
Idrottshall Brunnsskolan, anpassning (utrymme inv volym 292 tkr)
Komp hyror Futurum 2018, utrymme inv volym (4000 tkr)
Aveckling av Kvali tetsutvecklarna (CS)

-7 000

Avveckling av Programnämnd , halvårseffekt

-1 000

Top 25 2025

-28 000

Liberala prioriteringar

22 000

Gröna skolgårdar

-1 000

Ombudgetering rekryteringscenter 2019
Effektiviseringsuppdrag 2019
Sänkt internränta från 2% till 1.75%
Friskoleersättning - överhäng löneöversyn 2018
Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2018
Ram 2019

-904
-10276
-364
3 356
17 279
3 548 358

Så här ser en uppställning på resurserna ut för Liberalerna efter ombudgetering

1

Uteblivna tidigare effektiviseringar BoU dec 2018

24 Miljoner kronor

Redan allokerade satsningar dec. 2018

32 Miljoner kronor

Nya flyttade resurser från Landsbygdsutveckling

3 Miljoner kronor

Nya flyttade resurser från Vuxen och arbetsmarknad.

4 Miljoner kronor

Nya flyttande resurser från Samhällsbyggnad
Nya flyttade resurser från Kommunstyrelseförvaltningen

5 Miljoner kronor
I
3 Miljoner kronor

Nya driftkostnadsbesparingar pga investeringar SB

3 Miljoner kronor

Detta ger ytterligare Barn och utbildning 74 miljoner till drift.

-

-

I

L

74 Miljoner kronor
-

Ytterligare så tillför även Liberalerna BoU det för året tillfälliga tilläggsanslaget som de styrande föreslår tas
från resultatkrav 40 miljoner. För att stötta programnämnd i nöd och säkra resurser tills alla flyttade resurser
lösgjort.
Totalt tillför Liberalerna nu Barn och utbildning 114 miljoner mer. Det handlar om att säkra lärare och
undervisningen i klassrummet och öka elevpengen så rektorerna har resurser att möta alla elever. Det
handlar om att säkra så att elevhälsan kan utöka istället för minska.

~ tnoderaterna
Yrkande

Ärende 6
Ärendenummer: Gy231 /2018
"Verksamhetsplan med budget 2019 - beslut"

Gymnasienämnden
Örebro kommun
2019-03-15

Det är dags att prioritera Gymnasieskolan!

En bra och fungerande skola är ett av kommunens huvuduppdrag. Skolan ska förbereda vaije
elev för framtiden och skapa likvärdiga förutsättningar för alla oavsett vem man är eller
varifrån eleven kommer. I moderaternas Örebro fokuserar skolan på sitt kunskapsuppdrag,
stärker elevens självkänsla och vänjer eleven vid ansvar.
Yrkesprogrammen ska hålla en genomgående hög kvalitet så att fler elever känner sig lockade
att söka dem. Programmen ska ge eleverna både teoretisk och praktisk kunskap för att kunna
börja arbeta inom det valda yrket direkt efter avslutad utbildning. Det är viktigt att
programutbudet motsvarar arbetsmarknadens behov för att höja yrkesprogrammens status och
attraktivitet för eleverna.
Vi vill se ett ökat fokus på entreprenörskap och eget företagande
programutbud.

gymnasieskolornas

Vi vill införa ett gemensamt trygghetsarbete för gymnasieskolorna. Vi vill att
gymnasieskolorna effektiviserar sin verksamhet och minskar sin administration genom att
samarbeta med andra skolor i Örebro och andra kommuner avseende programutbudet.
Moderaterna vill att alla elever i gymnasiet ska garanteras ett samtal med en studie- och
yrkesvägledare varje år.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:

att

avslå punkterna 1 och 2, samt

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsplan och budget med
utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro kommun 2019

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

För Moderaternas grupp i Gymnasienämnden

j~:,-c:,,J~

