Gy 52/2017

Protokoll

Gymnasienämnden
2017-06-07
Datum:
Klockan: 13:00 - 16:30
Plats:
Café 019, lokal Salongen, V Bangatan 7 A
Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Carina Oskarsson (S)
Stefan Stark (M)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Pär Ljungvall (V)
Sara Göransson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Helena Skogh (MP)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Pell-Uno Larsson (S)
Maria Landh (KD)
Maria Comstedt (C)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgör för Robin Nilsen (L)
Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
Tjänstgör för Lars-Ruben Fahlström (KD)
Tjänstgör för Sonja Kurt (KD)

Närvarande ersättare
Samuel Nordangård (V)
Johan Helsing (S)
Katarina Odell (M)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Anders Duvkär
Elisabeth Lindéus
Veronica Svensson
Monica Möller
Birgitta Palmér
Anna-Clara Ericsson
Ingela Eklund
Lars Westman

Förvaltningschef
Områdeschef
Planerare
Verksamhetschef t.o.m. § 73
Rektor t.o.m. § 73
Ekonom t.o.m. § 77
HR-specialist t.o.m. § 74
HR-strateg § 78
Enhetschef t.o.m. § 72
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Paragraf 69-87

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 13 juni 2017

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Helena Skogh (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 juni 2017.

§ 69 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 52/2017
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Helena Skogh (MP) utses att justera protokollet den 13 juni 2017.

§ 70 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden hälsar Katarina Odell välkommen till Gymnasienämnden som
ny ersättare för Nya Moderaterna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade ändringar.

§ 71 Övriga frågor
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L) tar upp övrig fråga om tidigare händelse mellan
elever.
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Stefan Stark (M) tar upp fråga om väktarinsats.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendena läggs in som ärende 19-20 på ärendelistan.

§ 72 Information från Riksgymnasiet
Handläggare: Lars Westman
Ärendebeskrivning
Lars Westman informerar om aktuell verksamhet och sökandesiffror till
Riksgymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Lars Westman informerar om den preliminära antagningen och antal
ansökningar till Riksgymnasiet inför läsåret 2017/2018. Den slutliga
antagningen blir klar första veckan i juli.
Nämnden får också information om betänkandet SOU 2016:46
"Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet för
elever i utbildningen med vissa funktionsnedsättningar".
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 73 Information - Kommunala aktivitetsansvaret
Ärendenummer: Gy 443/2016
Handläggare: Veronica Svensson, Monica Möller
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om arbetet med Kommunala aktivitetsansvaret
och uppbyggnaden av den nya verksamheten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ung Arena erbjuder ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar
aktiviteter som i förlängningen alltid har målet - återgå till studier, vi söker
upp ungdomarna, genomför en kartläggning och skapar en handlingsplan
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Exempel på aktiviteter:
- Varjedagverksamhet - personlig utveckling, samtal enl. 7-tjugo metod
- Varjedagverksamhet – samhällsinformation/studieförberedelser/studiebesök
- Praktik
- Volontärtjänst utomlands
Nämnden får information om vilka verksamheter som ingår i Kommunala
Aktivitetsansvaret (KAA):
- Feriepraktik
- UngKomp
- Jobbmässan
- Matchning.nu
- Utbildningskontrakt
- Traineejobb
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 74 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 29/2017
Handläggare: Birgitta Palmer, Charlotta Karlsson-Andersson, Anders
Duvkär
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att skapa balans i ekonomin.
Förvaltningen har i uppdrag
- att fortsätta vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
- att starta dialog med programnämnd Barn och utbildning gällande
resursfördelningsmodellen, inför budget 2018.
- att ta fram ekonomiska underlag för de program som har svårigheter att
ha en ekonomi i balans, underlaget kommer att redovisas på
septembernämnden.
- att belysa anslagsfinansiering av SPRI och eventuellt IM. Underlaget ska
belysa fördelar och nackdelar av anslagsfinansiering och redovisas på
septembernämnden.
a)
Ekonomisk uppföljning för perioden januari-maj 2017
Månadsrapporten är en ekonomisk uppföljning för perioden januari-maj
2017.
b)
Kvinnersta
Fortsatt utredning och plan för delning mellan skola och område utarbetas.
c)
Förändring av programersättning, analys pågår.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Ekonomisk uppföljning för perioden januari-maj 2017 godkänns och
läggs till handlingarna.
2. Informationen under punkterna b och c tas till protokollet.
Nämndens behandling
Minskningen av personalkostnaderna t.o.m. maj månad uppgår till
0,4 procent eller 921 tkr i jämförelse med 2016. Förväntad minskning för
HT 2017 motsvarar 5 procent eller cirka 12 000 tkr.
Den totala kapitaltjänstkostnaden för 2016 uppgick till 18 240 tkr och den
prognostiserade kapitaltjänstkostnaden 2017 uppgår till 13 926 tkr. Det är
en prognostiserad minskning med 24 procent eller 4 314 tkr.
Den totala omställningskostnaden för 2016 uppgick till 4 800 tkr och den
prognostiserade kostnaden 2017 uppgår till ca 9 000 tkr för 2017, vilket
motsvarar ungefär 18 heltidstjänster. För HT 2017 prognostiseras
omställningskostnaden öka med totalt 6 400 tkr. Prognosen kan komma att
förändras om medarbetare får tillsvidare placeringar till hösten.
Förvaltningen återkommer till nämnden i oktober med en tidsplan för
arbetet med Kvinnersta.
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1-2 och
bifall till Nya Moderaternas förslag att Gymnasienämnden begär en större
budgettilldelning från Programnämnd Barn- och utbildning innan den
ekonomiska uppföljningen antas.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1-2.
Proposition
Ordföranden ställer vart och ett av de två föreliggande förslagen:
förvaltningens förslag och Nya Moderaternas förslag under proposition och
finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Ekonomisk uppföljning för perioden januari-maj 2017 godkänns och
läggs till handlingarna.
2. Informationen under punkterna b och c tas till protokollet.
Pär Ljungvall (V) avstår att delta i beslutet under punkt 1.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Sara Göransson (M) och
Magnus Johansson (M) till förmån för Stefan Starks yrkande. Skriftlig
reservation bifogas.

§ 75 Information - Samlingsdokument
Ärendenummer: Gy 305/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Sammanställning på alla mål och indikatorer, politiskt beslutade uppdrag,
handlingsplaner och strategier samt förvaltningens egna uppdrag.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 76 Information - Budgetförutsättningar 2018
Ärendenummer: Gy 229/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om förutsättningar och tidsplan för budgetarbetet
2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Birgitta Palmér informerar nämnden om:
Utmaningar och möjligheter
- Skolans långsiktiga utvecklingsutmaning - Topp 25 2025
- Volymförändringar
- Nya krav
- Fortsatta utvecklingsområden
Utmaningar på sikt 2018 - 2025
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 77 Gymnasienämndens delegationsordning - revidering
Ärendenummer: Gy 16/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Delegationsförteckningen revideras som en följd av nuvarande
nämndreglemente samt att ansvaret för mottagande i särskola flyttats från
avdelningen för centralt skol- och välfärdsstöd till avdelning
myndighetsutövning. De punkter som revideras rör mottagande i
obligatorisk särskola och målgruppsprövning för gymnasiesärskolan.
Ny beslutsdelegat utses även för punkt 4.6.1 där delegation flyttas till
enhetschef för KAA.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Gymnasienämndens delegationsordning revidering" daterad 17 maj 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Delegationsförteckning 2017 för Gymnasienämnden revideras enligt
punkterna A-C nedan och flyttas över till Programnämnd Barn och
utbildning.
2. Förändringen av punkterna A-C gäller från och med 1 september 2017.
3. Förändring av punkten D gäller från och med 14 juni 2017.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 78 Rapport verksamhetssystemet Lisa
Ärendenummer: Gy 222/2017
Handläggare: Ingela Eklund
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående antal arbetsskador
eller tillbud som har rapporterats i verksamhetssystemet Lisa under
perioden januari - mars 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Första kvartalet 2017 var det 14 anmälda tillbud och 14 anmälda skador,
varav 1 resulterade i frånvaro.
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Av skadorna var det 8 skador som angavs vara hot och våld, 5 som
handlade om olycksfall i arbetet och 1 färdolycksfall.
Av hot och våldsanmälningarna så var det 7 på gymnasiesärskolan och
1 på Virginska skolan
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 79 Information - Söksiffror efter omvalsperioden
Ärendenummer: Gy 128/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Anders Duvkär informerar om söksiffrorna till gymnasieskolan efter
omvalsperioden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Anders Duvkär informerar om den preliminära antagningen och hur många
ansökningar som har kommit in till de kommunala gymnasieskolorna inför
läsåret 2017/2018.
Bygger på optimering. 32 elever per klass. Ett måste på högskoleförberedande, ett mål på yrkesprogrammen. Yrkesprogrammen ca 20-25
som minimum.
Slutantagning första veckan i juli, då avgångsbetygen kommit in. Poängen
går upp, fler behöriga.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 80 Årsrapport för gymnasiesärskolan för döva och
hörselskadade
Ärendenummer: Gy 167/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
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.
Dessutom ingår ungdomar som har en språkstörning och behöver insatser
av samma slag som döva.
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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.
Syftet med utbildningen är att eleverna ska ges förutsättningar att nå
kunskapsmålen för utbildningen och vara väl förberedda för framtida
arbete/sysselsättning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 81 Information - CMA
Ärendenummer: Gy 250/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns skolenkät 2017 har genomförts av av CMA Research AB
på uppdrag av programnämnd Barn och utbildning. Undersökningen
pågick i huvudsak under v 9-14 och berörde elever i årskurs 3,5 och 8 samt
fritidshem (åk 2), gymnasieelever (åk 2) samt vårdnadshavare till
grundskolebarn, fritidsbarn (åk 2), förskolebarn och särskolebarn.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Elisabeth Lindéus redovisar resultatet från skolenkäten 2017 avseende
gymnasieelever i årskurs 2. Eleverna fick besvara en webbaserad enkät.
Datainsamlingen pågick under veckorna 8 till 16 2017.
Enkätundersökningen har genomförts av CMA Research AB.
2017 var det 43 procent (641 gymnasieelever) som besvarade enkäten.
Motsvarande siffror för 2016 var 78 procent och 1153 svar och för 2015
var 68 procent och 1064 svar. (gäller kommunala gymnasieskolor).
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 82 Val
Ärendebeskrivning
Utseende av ledamot i Rudbecksgymnasiets forum för samråd efter Malin
Pålsson (M)
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Katarina Odell (M) utses som ledamot i Rudbecksgymnasiets forum för
samråd efter Malin Pålsson (M).

§ 83 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Charlotta Karlsson-Andersson
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
a)
Ordföranden föreslår att eventuella förslag från politiska diskussioner vid
gymnasieskolornas forum för samråd tas upp vid respektive gruppmöte.
b)
Ordföranden framför ett tack för vårens arbete och önskar nämnd och
förvaltning en trevlig sommar.
Förvaltningschefens rapport
a)
Vi har gjort den sedvanliga utflykten i vår verksamhet tillsammans med
nämndernas presidier och besökt både verksamhet i Vuxam och gymnasiet.
b)
Vi har haft studiebesök från Halmstad kommun. Spännande att få diskutera
och prata om våra utmaningar. Mycket är detsamma!
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c)
Förvaltningen arbetar vidare med att få en ekonomi i balans. Nu i juni ska
vi träffa Eskilstuna kommun.
Tyvärr ställde Linköping in vårt möte då de tyckte vi kommit längre än
dem och därmed tyckte de inte de hade så mycket att erbjuda oss.
d)
Vi har i samarbete med Universitetet varit med och arrangerat
lärarutbildningsdagar. Vårt åtagande var middag på Stora Hotellet samt
föreläsning dagen därpå. Vi fick chansen att bl.a. berätta om vårt arbete
med övningsskolor. I detta sammanhang fick vi möjlighet att möta alla
lärosäten som har lärarutbildning och dela med oss av våra utmaningar från
verksamhetshåll.
e)
Förvaltningschefen framför ett tack till nämnden för gott samarbete under
vårterminen.
f)
Presidierna i Vuxam och Gymnasienämnden ska tillsammans med några
tjänstemän göra studiebesök den 11-13 juni i Kolding och bl.a. besöka
VUC Syd i Haederslev.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 84 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 223/2017
Ärendebeskrivning
1. Skolverket, statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2017. Gy
233/2017.
2. Skolverket, statsbidrag för arbetsförlagt lärande i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan bidragsåret 2016. Gy 57/2016.
3. Kommunfullmäktige, protokoll 26 april 2017, § 85, landsbygdsprogram
för Örebro kommun. Gy 313/2016.
4. Kommunfullmäktige, protokoll 26 april 2017, § 84, biblioteksplan för
Örebro kommun. Gy 210/2017.
5. Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning” 9 maj 2017.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 85 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 224/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 17 maj 2017 - 6 juni 2017 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
löpnummer SA4-7/17
Karolinska gymnasiet
löpnummer 16/17 RGD01
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.4
Beslut om förlängd undervisning för elever inom Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade som behöver det.
löpnummer 16/17 RGD 02-07, 16/17 RGH 12-19
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
löpnummer 2015-231, 2014-290, 2015-257, 2014-314, 2016-21, 2016-84,
2015-230, 2016-68, 2014-245, 2015-71
Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet
löpnummer 1-16
Riksgymnasiet, Rudbecksgymnasiet
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 SA 3/17
Karolinska gymnasiet
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5.2.2
Beslut om behörighet och mottagande till nationellt program.
Gy 22i7/2017
Områdeschef
5.2.3
Beslut om behörighet och mottagande av elever, som inte är
hemmahörande i kommunen, till preparandutbildning, yrkesintroduktion
som inte utformas för en grupp elever, individuellt alternativ och
språkintroduktion.
Gy 228/2017
Områdeschef
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester
sommaren 2017.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 86 Övrig fråga - Händelse mellan elever
Handläggare: Kerstin Cederström
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L) tar upp tidigare fråga från nämndsammanträdet den
17 maj angående en händelse i form av bråk mellan elever.
Grundfrågan är fortfarande: Hur skolan agerar gentemot socialtjänst och
polis? Hur samverkar skolan tillsammans med övriga instanser för en
snabb hantering?
Hur återkopplas händelser och åtgärder utifrån händelser?
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 87 Övrig fråga - Väktarinsats
Handläggare: Stefan Stark
Nämndens behandling
Stefan Stark (M) tar upp fråga angående väktarinsats på
Rudbecksgymnasiet som ska ha varit aktuell under mars månad.
Ifrågasättandet gällde varför inte detta har rapporterats till nämnd eller
nämndberedning.
Ordföranden svarar att väktare kan kallas in vid akuta situationer.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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Yrkande

Ärende 7
Ärendenummer: Gy 29/2017
”Ekonomi i balans”

Gymnasienämnden
Örebro kommun
7 juni 2017

Ekonomiska förutsättningar för gymnasiet

Gymnasieskolan i Örebro kommun går med underskott. Revisionen för Örebro kommun
har påpekat att Gymnasienämndens ekonomi behöver åtgärdas på grund av det
avsevärda underskott som finns.
Underskottet har delvis uppkommit av att extraordinära kostnader uppstått. Det gäller
främst lokal-, flytt- och omställningskostnader för personal. Ingen hänsyn har tagits till
detta när Programnämnd Barn- och utbildning dimensionerat Gymnasienämndens
budget.
Om snabba åtgärder genomförs för att få budgeten i balans utan budgettillskott ser vi en
risk att utbud och kvalitet drabbas. För att ett bra arbete ska kunna göras för att få ett
framtidssäkert gymnasieutbud med hög kvalitet krävs mer tid än vad som anges i den
plan som nu finns.
Förslaget ”Ekonomi i balans” innehåller ett antal bra förslag, men även inslag som inte
är bra.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar:

att

Gymnasienämnden begär en större budgettilldelning från Programnämnd
Barn- och utbildning innan den ekonomiska uppföljningen antas. Detta för
att under en övergångsperiod få ordning på ekonomin på ett balanserat
sätt, så att de kommunala gymnasieskolornas kvalitet och utbud inte
försämras.

att

Gymnasienämnden arbetar vidare med aktuella förslag som ligger i ärende
7 ”Ekonomi i balans”, tills dess nämnden fått svar om sin begäran om
ökad budget.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
För Nya Moderaternas grupp i Gymnasienämnden

Stefan Stark (M)

