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Paragraf 122–142

Johan Boklund, sekreterare
Justerat den 20 november 2019.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Fredrik Lann (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 november 2019.
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§ 122 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 394/2018
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Fredrik Lann (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Kerstin Cederström (L) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 20 november kl. 08.30 på
Förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 2.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Fredrik Lann (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Kerstin Cederström (L) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 20 november kl. 08.30 på
Förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 2.

§ 123 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Ärende nummer 23 på ärendelistan "Samråd om förslag till Riktlinjer för
friyta i förskola och skola" stryks.
2. Ärende nummer 11 på ärendelistan "Information - Systemet Lisa" stryks.
3. Ärende nummer 14 på ärendelistan "Information - E-Signering protokoll"
stryks.

§ 124 Information - Struktur systematiskt kvalitetsarbete
Ärendenummer: Gy 321/2019
Handläggare: Marcus Karlsson, Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information struktur systematiskt
kvalitetsarbete.
Beslutsunderlag

Presentation "Struktur systematiskt kvalitetsarbete".
Rapport "Kvalitetsrapport för Örebro kommuns gymnasieskolor 2018/2019".
Plan "Utvecklingsplan för Örebro kommuns gymnasieskolor 2019/2020".
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 125 Information - Lokalkapacitetsarbetet
Ärendenummer: Gy 326/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om lokalkapacitetsarbetet.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 126 Information - Maskinentreprenörerna
Ärendenummer: Gy 325/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis, Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om avtalet med
Maskinentreprenörerna.
Beslutsunderlag

PowerPoint presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 127 Antagningsplanering
Ärendenummer: Gy 327/2019
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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 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 2020 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.
Föreslagna minimiantal utgår från den gruppindelning som är praxis i
respektive utbildningsväg.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Antagningsplanering", daterad 2019-11-06.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 128 Ledamotsinitiativ - Öka nöjdheten för skolmaten hos
eleverna
Ärendenummer: Gy 307/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Liberalerna genom Mats-Olof Liljegren (L) initierar ärendet "Öka nöjdheten
för skolmaten hos eleverna" Liberalerna föreslår - förvaltningen får i uppdrag
att undersöka hur många elever det är som väljer annan mat än skolmat och
hur ofta, att undersöka varför nöjdheten är så låg, att återkomma till nämnden
med en rapport samt föreslå åtgärder som gör att nöjdheten ska öka samt att
under vårterminen följa upp med en undersökning om nöjdheten har ökat.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ - Öka nöjdheten för skolmaten hos eleverna.
Protokollsutdrag - Gymnasienämnden 2019-10-10, § 121

5 (19)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ledamotsinitiativet anses besvarat med motiveringen att kostenheten redan
arbetar med en utvärdering samt att kostenheten kommer att presentera
utvärderingen för gymnasienämnden när utvärderingen är klar.
Yrkande

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C), Sven-Erik Sahlén (KD), Kent Vallén (S)
och Anna-Karin Skantz (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mats-Olof Liljegren (L), Magnus Johansson (M), Pär Ljungvall (V) och Helena
Eklund (SD) yrkar att ledamotsinitiativet ska bifallas.
Proposition

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag till beslut
samt Liberalernas, Moderaternas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas
yrkande om att bifalla ledamotsinitiativet.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Gymnasienämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet anses besvarat med motiveringen att kostenheten redan
arbetar med en utvärdering samt att kostenheten kommer att presentera
utvärderingen för gymnasienämnden när utvärderingen är klar.
Reservation

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

§ 129 Information - Riksidrottsgymnasium i Örebro för
perioden 2020-2023 (RGD-RGH)
Ärendenummer: Gy 223/2019
Handläggare: Lars Westman
Ärendebeskrivning

Riksidrottsförbundet har efter 12 års satsning på RIG beslutat att inte förlänga
dimensioneringsperioden efter 2019 års antagning av riksrekryterande
utbildning inom dövidrott, futsal vid Risbergska skolan, Tullängsskolan och
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Virginska skolan. Till följd av detta har Skolverket, den 20 augusti 2019,
beslutat att Örebro kommun inte längre ska ha riksrekryterande
idrottsutbildning vilket innebär att sista året för RIG är 2021.
Vid Riksgymnasiet finns en strategi för att hantera avvecklingen för kommande
tre år. De elever som är antagna till RIG kommer att få slutföra sin utbildning.
Vad gäller personal finns en strategi för utfasning mot gymnasiesärskolan och
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade vid Tullängen.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Riksidrottsgymnasium i Örebro (RIG)"
Ansökan om förlängt Riksidrottsgymnasium i Örebro för perioden 2020-2023.
Frågor och svar av berörd kommun eller enskild huvudman.
Underlag för nuvarande och nya kommuner samt enskilda huvudmän som
ansöker om en förlängning av alternativt ett nytt riksidrottsgymnasium för
perioden 2017-2020.
Skolverket, Beslut om riksrekryterande idrottsutbildning, 2019-08-20.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 130 Justering budgetram Gymnasienämnden 2019
Ärendenummer: Gy 244/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden har erhållit följande ändringar av budgetramen från
programnämnd Barn och Utbildning:
- Justering av medel baserat på elevavstämning 15 oktober reguljära
gymnasieskolan och RG, -2 368 tkr. Fördelas enligt resursfördelningsmodell.
- Justering av medel baserat på elevavstämning 15 oktober gymnasiesärskolan,
1 422 tkr. Läggs till gymnasiesärskolans budgetram.
- Justering av medel baserat på avstämning av hur många elever som placerats i
gymnasiet via perrongen, 948 tkr. Läggs till Språkintroduktions budgetram.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Justering budgetram gymnasienämndens
2019".
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Driftbudgetramarna revideras enligt förvaltningens förslag.

§ 131 Ekonomisk uppföljning
Ärendenummer: Gy 44/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet en översiktlig uppföljning av ekonomiskt
resultat per oktober 2019.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019".
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-oktober 2019 godkänns och
läggs till handlingarna.

§ 132 Utbildningsorganisation - Kvinnerstagymnasiet
Ärendenummer: Gy 252/2019
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.
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.
Förvaltningen föreslår följande inriktningsbeslut i syfte att utveckla
Naturbruksprogrammet:
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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. De elever som
erhållit boende innan detta träder i kraft behåller dock möjligheten under sina
tre år på gymnasiet
Ovan utveckling av Naturbruksprogrammet föreslås vara klar inför
utbildningsstart hösten 2021.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag - Gymnasienämnden 2019-09-20, § 89.
Protokollsutdrag - Gymnasienämnden 2019-10-10, § 110.
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Utbildningsorganisation – utveckling av
Naturbruksprogrammet", daterad 2019-10-21.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
Naturbruksprogrammet utvecklas utan att nyinvestera i området Kvinnersta
genom att:
endast erbjuda profil häst inom inriktning djur samt att utveckla profil
häst inom befintlig struktur
driva inriktning lantbruk i tätare samarbete med näringen utan egna
speciallokaler
-

utveckla inriktning skog inom befintlig struktur

förlägga gymnasiegemensamma ämnen till central skola i syfte att
attrahera elever samt i syfte att optimera lokalanvändandet
upphöra med erbjudandet om elevboende/internat. De elever som
erhållit boende innan detta träder i kraft behåller dock möjligheten under sina
tre år på gymnasiet
Förvaltningen ges i uppdrag att under lå 2019/2020 ytterligare utreda och ta
fram en handlingsplan för hur detta ska ske samt att under lå 2020/2021 vidta
de åtgärder som krävs för start inför läsåret 2021/2022.

9 (19)

ÖREBRO

Protokoll

Yrkande

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C), Mats-Olof Liljegren (L), Magnus
Johansson (M), Fredrik Lan (M), Sven-Erik Sahlén (KD), Pär Ljungvall (V),
Helena Eklund (SD), Kerstin Cederström (L) och Ellen Ejdeklint (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
Naturbruksprogrammet utvecklas utan att nyinvestera i området Kvinnersta
genom att:
endast erbjuda profil häst inom inriktning djur samt att utveckla profil
häst inom befintlig struktur
driva inriktning lantbruk i tätare samarbete med näringen utan egna
speciallokaler
-

utveckla inriktning skog inom befintlig struktur

förlägga gymnasiegemensamma ämnen till central skola i syfte att
attrahera elever samt i syfte att optimera lokalanvändandet
upphöra med erbjudandet om elevboende/internat. De elever som
erhållit boende innan detta träder i kraft behåller dock möjligheten under sina
tre år på gymnasiet
Förvaltningen ges i uppdrag att under lå 2019/2020 ytterligare utreda och ta
fram en handlingsplan för hur detta ska ske samt att under lå 2020/2021 vidta
de åtgärder som krävs för start inför läsåret 2021/2022.

§ 133 Trygghetsskapande åtgärder för gymnasieskolorna i
centrala Örebro, kameraövervakning
Ärendenummer: Gy 289/2019
Handläggare: Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

För att förebygga ordningsstörningar och brottslig aktivitet på Karolinska
gymnasiets skolgård föreslår förvaltningen att delar av skolgården
kameraövervakas. Dessa områden är idag utsatta för ordningsstörningar och
skadegörelse.
Örebro kommuns riktlinjer för kameraövervakning anger att kommunstyrelsen
fattar beslut om ansökan till Länsstyrelsen (idag Datainspektionen) för sådan
kameraövervakning som är tillståndspliktig, för övrig kameraövervakning
beslutar driftsnämnden. Kameraövervakning på Karolinska gymnasiets
skolgård omfattas inte av ansökningsplikten då de kameror som är aktuella ger
avidentifierade bilder. Kamerorna registrerar endast händelser inte personer.
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Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Kameraövervakning på Karolinska gymnasiets
skolgård", daterad 2019-10-31.
Protokoll - Gymnasienämnden 2019-10-10, § 113, beredning av ytterligare
åtgärder mot droger.
PowerPoint "Lokal problembild och åtgärder Karolinska skolan".
Riktlinje för kameraövervakning.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ge förvaltningen uppdrag att genomföra kameraövervakning på Karolinska
gymnasiets skolgård.
Yrkande

Pär Ljungvall (V) och Helena Eklund (SD) yrkar att ärendet avslås.
Fredrik Lann (M) yrkar att nämnden följer upp kostnadsposten varannan
nämnd.
Elisabeth Malmqvist (C) yrkar att nämnden ska notera till protokollet att
nämnden kan ändra larminstruktionen.
Proposition

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) ställer först Pär Ljungvalls (V) och
Helena Eklunds (SD) yrkande om avslag mot förvaltningens förslag och finner
att gymnasienämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Därefter ställer
ordföranden Fredrik Lanns (M) tilläggsyrkande om att nämnden följer upp
kostnadsposten varannan nämnd under proposition och finner att
gymnasienämnden bifaller Fredrik Lanns (M) yrkande. Slutligen ställer
ordföranden ordförandens yrkande om att nämnden ska notera till protokollet
att nämnden kan ändra larminstruktionen under proposition och finner att
gymnasienämnden bifaller ordförandens yrkande.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ge förvaltningen uppdrag att genomföra kameraövervakning på Karolinska
gymnasiets skolgård.
- Nämnden följer upp kostnadsposten varannan nämnd.
- Nämnden ska notera till protokollet att nämnden kan ändra
larminstruktionen.
Reservation

Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Helena Eklund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 134 Sammanträdesschema år 2020
Ärendenummer: Gy 322/2019
Handläggare: Johan Boklund
Ärendebeskrivning

Förslaget till sammanträdestider för 2020 innebär liksom föregående år en
tidsplanering där Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige alltid behandlar
samma ärenden samma månad, Kommunstyrelsen läggs i början av månaden
och Kommunfullmäktige i slutet av samma månad. Detta för att minska
ordinarie tid för ärenden mellan Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
samtidigt som att det ska finnas förutsättningar för att hantera ärendena på ett
korrekt och rättssäkert sätt.
Hänsyn har tagits till den nya styrmodellen där den större ändringen rent
mötesmässigt är att beslut om budget kommer att fattas i juni istället för
oktober. Det har även tagits större hänsyn än tidigare för ekonomiärenden som
delårsrapporter och årsredovisning. Detta medför att under vissa månader
ligger förslag till mötesveckor med antingen tätare eller glesare intervall än de
vanliga fyra veckorna som utgör riktmärke i planeringen. Under maj behöver
drift- och programnämnder samt Kommunfullmäktige sammanträda under
samma två veckor.
Nämnderna fattar sina egna beslut om sammanträdesdatum och behöver inte
förlägga sammanträden samtliga veckor som presenteras i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Nämnderna bör ta veckorna 8, 15 och
44 i särskilt beaktande då dessa är lovveckor.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse "Sammanträdestider för
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2020 inklusive årsplanering 2020"
daterad 2019-09-30.
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Sammanträdestider för gymnasienämnden
2020".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Sammanträdestider för gymnasienämnden 2020 antas.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Sammanträdestider för gymnasienämnden 2020 antas.

§ 135 Tillsynsrapport Gymnasienämnden 2019 Uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 308/2019
Handläggare: Elisabeth Lindéus
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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, samt att lagar och föreskrifter och
riktlinjer mm efterlevs.
Efter genomförd riskanalys beslutade Gymnasienämnden om fyra
tillsynsområden för 2019.
•
•
•
•

Elever med skyddad identitet
Registrering av utlånad personal
Ansökan om statsbidrag
Anmälningar om kränkande särbehandling

Inom tillsynsområdet Elever med skyddad identitet framkom inga brister, på
samma sätt (inga brister) bedömdes tillsynsområdet gällande Anmälningar om
kränkande särbehandling och huruvida detta anmäls korrekt av chefer. Däremot
framkom vissa brister för tillsynsområdena inom ekonomi, Registrering av
personal samt Ansökan om statsbidrag. 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 2018 års tillsynsrapport.
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

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Tillsynsrapport 2019 – uppföljning av intern
kontroll".
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 136 Tillsynsplan Gymnasienämnden 2020 - Plan för
uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 41/2019
Handläggare: Elisabeth Lindéus
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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 gymnasieskolan,
personalstrateg, ekonom, planerare/processledare från ksf samt nämndens
presidium där förslag på tillsynsområden inför 2020 framtagits.
Tillsynsplan 2020 föreslår följande tillsynsområden:
•
•
•

Stöd och support till chefer gällande IT-verktyg
Följer chefer och har de kännedom om kommunens rutin för
budgetansvar?
Genomförs APT (arbetsplatsträffar) enligt samverkansavtal?

Tillsynsplanens tre områden består av ett för verksamhet, ett ekonomiområde
och ett personalområde. Föreslagna områden har prioriterats vid genomförd
riskanalys. Totalt fanns sju förslag, ett område inom verksamhet respektive ett
inom ekonomi valdes bort på grund av för lågt riskvärde. Personalområdets
övriga två områden fick också lågt riskvärde, varav det ena (samtal utifrån
kompetensstyrningsmodellen) ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och
kan eventuellt återaktualiseras i samband med tillsyn 2021.
Riskanalysen genomfördes vid ett tillfälle den 4 oktober 2019. (se bilaga)
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Tillsynsplan 2020 - Plan för uppföljning av
intern kontroll" inklusive riskanalys 2020.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 137 Remiss - Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap
(IOP)
Ärendenummer: Gy 258/2019
Handläggare: Nima Poushin
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Ärendebeskrivning

IOP är en samverkansmodell som utarbetades 2010 av Forum för idéburna
organisationer inom det sociala området. Örebro kommun utformade en första
IOP-överenskommelse tillsammans med Verdandi år 2016. I nuläget ingår
kommunen som part i fem olika IOP.
Forum och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram
stödmaterial när det gäller användningen av IOP. En lokal riktlinje utgör ett
komplement där kommunen tydliggör sitt förhållningssätt till
samverkansmodellen liksom förväntningar och krav. Syftet med riktlinjerna är
att förenkla för de nämnder och förvaltningar som är nyfikna på IOP som
modell för samverkan med civilsamhället och behöver stöd i att bedöma när
den är tillämplig.
På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har ett förslag
till Riktlinjer IOP tagits fram, vilket nu sänds ut på remiss. Förslaget har
skrivits fram av en arbetsgrupp med representation från
upphandlingsavdelningen, juridikenheten, socialförvaltningen, förvaltningen
för utbildning, försörjning och arbete, kommunstyrelseförvaltningen och
Partnerskap Örebro.
Remissvaren sänds via e-post till kommun@orebro.se senast den 29
november 2019.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Svar på remiss angående förslag till Riktlinjer
för idéburet-offentligt partnerskap (IOP)".
Remiss angående förslag till Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap
(IOP).
Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP) - Remissversion.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Tillstyrka remissversionen av Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap
(IOP) mot bakgrund av att det ger relevant vägledning om formerna, anger
effektivitet som ett kriterium och tydliggör att berörda nämnder själva avgör
även i de fall kriterierna är uppfyllda huruvida IOP ska användas eller ej.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Tillstyrka remissversionen av Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap
(IOP) mot bakgrund av att det ger relevant vägledning om formerna, anger
effektivitet som ett kriterium och tydliggör att berörda nämnder själva avgör
även i de fall kriterierna är uppfyllda huruvida IOP ska användas eller ej.

§ 138 Remiss av Örebro kommuns hållbarhetsprogram
Ärendenummer: Gy 304/2019
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Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Örebro kommun sätter nu långsiktiga mål för en hållbar samhällsutveckling. Vi
ska bidra till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och vi behöver ha en
plan för genomförandet. Hållbarhetsprogrammet kommer att fastslå den
politiska viljeinriktningen samt uttrycka värdegrund och önskvärd utveckling av
verksamheten inom Örebro kommun. För att nå målen behöver vi samarbeta
och samverka med näringslivet, civila samhället och andra offentliga aktörer.
De utmaningar vi står inför i Örebro och globalt är världens utmaningar, som om vi hjälps åt - kan vara världens möjlighet.
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling vill gärna ha in synpunkter på
förslaget. Remissperioden pågår 18 september till 31 december 2019.
Beslutsunderlag

Missiv - Remiss av Örebro kommuns hållbarhetsprogram.
Remissversion hållbarhetsprogrammet - Vårt hållbara Örebro. Mål för 2050
och delmål för 2030 – tillsammans ställer vi om världens utmaningar till
världens möjlighet.
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Förslag till remissvar på förslag till
Hållbarhetsprogram för Örebro kommun", daterad 2019-11-04.

Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 139 Handlingsplan Dataskyddsförordningen
Ärendenummer: Gy 265/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen, General Data Protection
Regulation (GDPR), i kraft och ersatte tidigare gällande Personuppgiftslag.
Inom Örebro kommun har ett dataskyddsombud (DSO) utsetts fr.o.m. 25 maj
2018. Ombudets roll är att informera om dataskyddsförordningen och granska
att den följs inom kommunen.
Nämnderna är personuppgiftsansvariga och i december 2018 genomförde
Dataskyddsombudet en första granskning av hur nämnderna hanterar sitt
uppdrag. Det övergripande arbetet att efterleva dataskyddsförordningen inom
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Örebro kommun påbörjades innan dataskyddsförordningen trädde i kraft och
fortsätter löpande. Information, mallar och instruktioner finns och fortsätter
tas fram löpande som stöd för alla anställda i sitt verksamhetsnära arbete
gällande hantering av personuppgifter. Allt övergripande material finns på
Örebro kommuns intranät, under samarbetsgruppen Dataskyddsförordningen.
Inom Förvaltningen förskola och skola och Förvaltningen för utbildning,
försörjning och arbete (FUFA) har en samordnare GDPR under sex månader
haft i uppdrag att ge stöd åt förvaltningarna i det verksamhetsnära arbetet
utifrån dataskyddsförordningen. Uppdraget har bestått av att kartlägga nuläge
och ge förslag på uppstart och fortsättning av arbetet med att följa
dataskyddsförordningen inom förvaltningarna.
Beslutsunderlag

Handlingsplan "Dataskyddsförordningen - Förskole-, grundskole-, gymnasie-,
vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämndernas arbete - inlednings- och
fortsättningsvis".
Protokollsutdrag - Gymnasienämnden 2019-10-10, § 117.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- anta upprättad handlingsplan.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- anta upprättad handlingsplan.

§ 140 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 informerar om att Yrkesmässan äger rum den 20 november 2019
på Conventum Arena i Örebro.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

17 (19)

ÖREBRO

Protokoll

§ 141 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 291/2019
Ärendebeskrivning

Beslut - Programnämnd barn och utbildning 2019-10-02, § 196, Delårsrapport
med prognos 2-2019 Programnämnd barn och utbildning
Affisch - Jämställdhetspriset 2019
Protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 2019-09-24
Beslut - Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro i Örebro
kommun
Beslut - Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Örebro i Örebro kommun
Affisch - Miljöpriset 2019
Beslut - Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för
nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten fotboll vid gymnasieskolan
Grillska Gymnasiet Örebro i Örebro kommun.
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 190829
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 190926
Protokoll Forum för samråd Tullängsgymnasiet 190913
Protokoll Forum för samråd Karolinska gymnasiet 191014
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§ 142 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 323/2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 oktober 2019 - 31 oktober 2019 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

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

4.7.5 Förlängd studiegång. Beslut 190531. 125/2016, 174/2017. Rektor
Tullängsgymnasiet.
5.2.6 Beslut om antagning. Beslut 191007. 215/2019, 224/2019. Rektor
Tullängsgymnasiet.
2.2 Beslut om anställning av personal. Beslut 191021. KA 10/19. Rektor
Karolinska gymnasiet.
2.2 Beslut om anställning av personal. Beslut 190626. EH. Rektor
Tullängsgymnasiet.
5.2.6 Beslut om antagning. Beslut 190930. 208/2019. Rektor
Tullängsgymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. Beslut 190916-190930,
19/20RL1-19/20RL4, 19/20HT10. Rektor Virginska gymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska byta till ett annat program som erbjuds av
kommunen eller byte av inriktning inom ett program. Beslut 190828-190923.
19/20 RGH02, 19/20 RDG01-19/20 RGD02.
4.7.4 Utbildning för döva och hörselskadade. beslut om ett års förlängd
utbildningstid för elever som behöver det. Beslut 190916-190917. 19/20
RGH01-19/20 RGH08. Rektor Riksgymnasiet Virginska gymnasiet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.
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