Gy 7/2017

Protokoll

Gymnasienämnden
2017-03-22
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:15
Plats:
Karolinska gymnasiet, Sal 9219 (Olympos), Olaigatan 25
Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Carina Oskarsson (S)
Stefan Stark (M)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Robin Nilsen (L)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Johan Gynnhammar (S)
Maria Landh (KD)
Jonas Jernberg (MP)
Maria Comstedt (C)

Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
Tjänstgör för Sonja Kurt (KD) t.o.m. § 24
Tjänstgör för Helena Skogh (MP)
Tjänstgör för Sonja Kurt (KD) fr.o.m. § 25

Närvarande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Pell Uno Larsson (S)
Samuel Nordangård (V)
Sara Göransson (M)
Johan Helsing (S)
Maria Comstedt (C)

t.o.m. § 24

Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Anders Duvkär
Birgitta Palmér
Elisabeth Lindéus
Katarina Fardelin
Jonas Bergman Wallin

Förvaltningschef
Områdeschef
Ekonom t.o.m. § 24
Planerare fr.o.m. § 23
Rektor t.o.m. § 20
Rektor t.o.m. § 20
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Anders Hagsten
Stina Granberg
Robert Gustafsson
Carina Gripström
Claudia Kraft
Ingela Bäck Gustafsson
Fredrik Aronsson
Staffan Wikstedt
Bo Fritzson

t.o.m. § 20
t.o.m. § 20
t.o.m. § 25
t.o.m. § 25
Rektor § 26
Rektor § 26
Rektor § 26
§ 21
§§ 25-29

Paragraf 17-34

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 30 mars 2017

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Pär Ljungvall (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 april 2017.

§ 17 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 7/2017
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Pär Ljungvall (V), utses som ordinarie och Roger Andersson (S), utses
som ersättare att justera protokollet den 30 mars 2017.
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§ 18 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Jonas Jernberg (MP) anmäler ärende "Kostnaden för 1:1-satsningen i
gymnasiet".
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 19 Presentation av ny rektor
Handläggare: Katarina Fardelin
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet presenterar sig Katarina Fardelin som är ny
rektor på Karolinska gymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 20 Information om Karolinska gymnasiets
spetsutbildning – Globalisering
Handläggare: Jonas Bergman Wallin, Anders Hagsten
Ärendebeskrivning
Från och med höstterminen 2017 kommer Karolinska gymnasiet, efter
beslut av Skolverket, anordna spetsutbildning med inriktning mot
”Internationella relationer”. Spetsutbildning skiljer sig från annan
gymnasieutbildning genom att den är riksrekryterande, friare i kursupplägg
och att möjlighet att läsa en kurs på universitetsnivå skall ges.
Att just Samhällsvetenskapliga programmet på Karolinska gymnasiet får
denna möjlighet sammanhänger med ett kontinuerligt arbete med att väva
in internationella frågor i utbildningen för eleverna genom till exempel
utbyten, studieresor och rollspel om FN och EU. Under åren har också en
gedigen kompetens byggts upp på skolan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 21 Sociala investeringar - Ekonomi
Handläggare: Staffan Wikstedt
Ärendebeskrivning
Genomgång av nämndens ekonomiska involvering i sociala investeringar.
Dels de satsningar man deltar i och dels vilka kostnadsposter som ligger till
grund för återföringen, dvs. ekonomiska effekter av satsningar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 22 Spri yrk 2017/2018
Ärendenummer: Gy 73/2017
Handläggare: Anders Duvkär, Åsa Lindquist
Ärendebeskrivning
På Språkintroduktion finns en stor grupp nyanlända ungdomar med kort
skolbakgrund, långsam språklig progression och med eventuella tidigare
yrkeserfarenheter som skulle vilja gå en yrkesutbildning för att få jobb.
Skolan bedömer att de inte ”hinner” läsa in 8 ämnen innan de fyller 19 år
för att ta sig in på ett nationellt yrkesprogram. De har också för låg
språknivå för att kunna delta på IMYRK (individuellt program med
yrkesinriktning).
Vi ser också att relativt få Spri-ungdomar som kommer in på Nationella
program klarar den påbörjade utbildningen och får en examen. Under 20 %
i riket.
Syftet med Spri yrk är att eleven ska närma sig anställningsbarhet (inte att
få en fullvärdig yrkesutbildning i detta skede)
Vi tänker också att motivationen för studier och andraspråksinlärning ökar
när eleven är engagerad i en skolverksamhet som anknyter till de egna
intressena och de egna yrkesmålen.
De sektorer vi valt kan kopplas till yrkesutbildningar inom
vuxenutbildningen och alla sektorer utbildar för branscher med bristyrken.
Utifrån detta vill vi äska ytterligare medel från Programnämnd Barn och
utbildning om 1.487 000 kr för att kunna realisera ett utökat SPRIyrkesutbildning. Medel som ska gå till ökade kostnader för yrkeslärare och
studiehandledare. Motsvarande verksamhet finns inte på fristående skolor.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 23 Samarbete med Sveriges elevkårer
Ärendenummer: Gy 19/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Som ett led i att stärka elevdemokratiarbetet på våra kommunala
gymnasieskolor så föreslås ett utökat samarbete med Sveriges elevkårer.
Sveriges elevkårer bygger på frivillig anslutning och är partipolitiskt
obundet. Sveriges elevkårer kan ex. stötta elevkårerna ute på skolorna med
att bygga upp och utveckla deras elevföreningar samt öka förståelsen bland
skolledning och övriga medarbetare kring varför ett ökat elevengagemang
är viktigt. De kan också ge eleverna fler verktyg för att verka i sitt
elevdemokratiska arbete, såsom stärka arbetet för ökad jämställdhet
exempelvis.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Samarbete med Sveriges elevkårer", daterad 31
januari 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden tillstyrker att ett ökat samarbete med Sveriges
elevkårer ska äga rum under 2017-2018 för att stärka elevdemokratiarbetet
på alla fem kommunala gymnasieskolor.
2. Gymnasienämnden står för denna satsning genom att tillskjuta 20 000 kr
per skola för att stärka samarbetet med Sveriges elevkårer. Dessa medel
kommer att användas till;
- Elevskyddsombudsutbildningar, vilket förutom det vanliga
arbetsmiljöarbetet också innehåller aktiviteter riktat mot mer psykosocial
arbetsmiljö. Fokus på stress och normbrytande frågeställningar, samt tar
också upp hur man kan arbeta mobbingförebyggande.
- Samarbete med Sveriges elevkårers representant i Örebro som aktivt
kommer att arbeta med elevkårerna på respektive skola.
- Nulägesanalys av det elevdemokratiska arbetet på skolorna och stöttning i
hur det kan utvecklas.
- Information till lärare och skolledning kring hur ökat samarbete elever –
personal kan äga rum.
- Stödja och hjälpa elevkårerna att bedriva fler aktiviteter.
- Utmana elevkårerna att bygga en större organisation.
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- Inspirera elevkårerna att värva fler medlemmar.
- Uppmuntra samarbeten och idéutbyten med andra elevkårer.
- Elevlobbyingutbildning.
- Tips och råd i hur man startar upp/utvecklar elevföreningar.
- Inflytandeworkshop för rektorer, halvdagsutbildning.
- Presentation och utvärdering av arbetet för Gymnasienämnden.
3. Total kostnad som Gymnasienämnden skjuter till fr.o.m. 22 mars
2017 är 100 000 kr som täcker samarbete med ovanstående innehåll för ett
år fr.o.m. beslutsdatum.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 24 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 29/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson, Anders
Duvkär
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att skapa balans i ekonomin.
Fram till halvårsskiftet 2017 ska samtliga beslut rörande ekonomiska
effektiviseringar vara fattade. Arbetet har startat och går bra.
Internbudgetarbetet har gått bra och stort ansvarstagande har skett från
rektorer och chefer i organisationen. De åtgärder som föreslås beräknas
kunna reducera det prognostiserade underskottet.
a)
Ekonomiskt läge och internbudget
Redogörelse för ekonomiskt läge och internbudgetramar samt planerade
åtgärder för en ekonomi i balans. Verksamheterna har föreslagit åtgärder
som bidrar till en ekonomi i balans.
b)
Reviderade budgetramar utifrån elevavstämning 15 februari 2017
Budget 2017 bygger på elevantalet 15 oktober 2016. Budgetramarna
justeras utifrån faktiskt elevantal per den 15 februari, uppgifter om aktuellt
elevantal hämtas från kommunens elevregister Adela.
c)
Kvinnersta
Utredning pågår.
d)
1:1
Översyn av produkter pågår och utformning till billigare produkter pågår.
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e)
Stängning inriktningar
Utifrån antalet få sökande till Hantverksprogrammet, Textil och design och
Florist, så föreslås ingen antagning till dessa utbildningar hösten 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Reviderad budgetram utifrån
elevavstämning 15 februari 2017, daterad den 15 mars 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Föreslagna åtgärder ska verkställas.
2. Driftbudgeten revideras i enlighet med förvaltningens förslag.
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med åtgärder för en ekonomi
i balans utifrån minskat elevantal.
4. Informationen under punkterna c, d och e tas till protokollet.
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag. Nya
Moderaterna yrkar att
- Gymnasienämnden begär en större budgettilldelning från Programnämnd
Barn och utbildning. Detta för att under en övergångsperiod få ordning på
ekonomin på ett balanserat sätt, så att gymnasiets kvalitet och utbud inte
försämras.
- Gymnasienämnden inte förhastat tar bort inriktningar eller program för
att snabbt nå balans i budgeten.
- Gymnasienämnden arbetar vidare med de förslag som ligger i ärende 10
”Ekonomi i balans”, tills dess nämnden fått svar om sin begäran om ökad
budget.
Robin Nilsen (L) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag. Liberalerna
yrkar att ingen inriktning på Hantverksprogrammet stängs och att resurser
ur planeringsreserven tillsätts för att marknadsföra inriktningar med få
sökande.
Jonas Jernberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer under punkt 1-4 vart och ett av de tre föreliggande
förslagen: förvaltningens förslag, Nya Moderaternas förslag och
Liberalernas förslag under proposition och finner att Gymnasienämnden
beslutar bifalla förvaltningens förslag.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Föreslagna åtgärder ska verkställas.
2. Driftbudgeten revideras i enlighet med förvaltningens förslag.
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med åtgärder för en ekonomi
i balans utifrån minskat elevantal.
4. Informationen under punkterna c, d och e tas till protokollet.
Pär Ljungvall (V) och Joakim Sjögren (SD) avstår att delta i förvaltningens
beslutsförslag pkt 2.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och
Magnus Johansson (M) till förmån för Stefan Starks yrkande. Skriftlig
reservation bifogas.
Mot beslutet reserverar sig Robin Nilsen (L) till förmån för eget yrkande.
Skriftlig reservation bifogas.

§ 25 Lägesrapport antagning gymnasieskolan, läsåret
2017/2018, årskurs 1
Ärendenummer: Gy 76/2017
Handläggare: Robert Gustafsson, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Lägesrapport om den preliminära antagningen till gymnasieskolan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Robert Gustafsson informerar om antalet ansökningar till
gymnasieskolorna hösten 2017/2018 utifrån Gymnasieantagningens
planeringskörning som gjordes den 13 mars 2017.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 26 Information om utvecklingsarbete
Handläggare: Ingela Bäck Gustafsson, Fredrik Aronsson, Claudia Kraft
Ärendebeskrivning
Respektive rektor redogör för utvecklingsarbetet som pågår på
gymnasiesärskolan och Kvinnerstagymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningen förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 27 Information om Lokalförsörjningsplan 2018-2021
Ärendenummer: Gy 59/2017
Handläggare: Bo Fritzson
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplanen för åren 2018-2021 bygger på Örebro kommuns
befolkningsprognos för perioden 2016-2026. Prognosen visar på att
behovet av förskole-, grundskole-, gymnasieskole- samt
vuxenutbildningsplatser ökar under prognosperioden.
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplanering 2018-2021, programområde Barn och
utbildning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 28 Remiss - Förslag till ny översiktsplan "Vårt framtida
Örebro"
Ärendenummer: Gy 24/2017
Handläggare: Bo Fritzson
Ärendebeskrivning
Översiktsplanen "Vårt framtida Örebro" är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya
vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska
skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i
framtiden.
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Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro
kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida
generationer.
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell
kommunomfattande översiktsplan. Den ska redovisa grunddragen i markoch vattenanvändningen, avvägningar mellan allmänna intressen,
kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, och
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Planen ska även innehålla
en miljö-konsekvensbeskrivning, där konsekvenserna av planens
genomförande beskrivs. Planen är vägledande för kommande beslut i t.ex.
plan- och bygglovsfrågor.
Samrådstiden är 1 februari - 30 april.
Beslutsunderlag
Remiss - Förslag till ny översiktsplan ”Vårt framtida Örebro”.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 29 Gymnasienämndens ansvar för åtgärder utifrån
strategier och handlingsplaner
Ärendenummer: Gy 75/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Elisabeth Lindéus informerar om Gymnasienämndens ansvar utifrån
strategier och handlingsplaner.
Klimatstrategin
Örebro kommuns arbete med ekologisk hållbarhet tar sitt avstamp i det
miljöprogram som antogs 2010. Där är klimat ett av fem fokusområden.
Klimatstrategin är ett styrande dokument med förslag till åtgärder som ska
utgöra underlag till Övergripande strategier och budget, samt
verksamhetsplanering för nämnder och bolag.
Klimatstrategin ger en samlad bild av klimatfrågan i Örebro och vad
kommunen planerar att göra för att det övergripande målet ska kunna
uppnås.
”Klimatbelastningen per person i Örebro kommun ska vara på en nivå som,
om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. Målet ska uppnås
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras”.
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För att målet ska uppnås bidrar Gymnasienämnden som målansvarig inom
tillämpliga områden som finna angivna i klimatstrategin.
HBTQ-planen
Handlingsplan för hbtq-arbete 2017-2021 syftar till att utgöra grund för ett
systematiskt och aktivt hbtq-arbete i Örebro kommun. Arbetet ska
genomföras med hjälp av de 20 aktiviteter som handlingsplanen består av.
Den övergripande målsättningen för det systematiska hbtq-arbetet i Örebro
kommun är att hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering
säkerställs. För att se framsteg i frågan är därför en strävan för kommunen
att bli Sveriges mest hbtq-vänliga kommun.
I handlingsplanen har fyra målområden formulerats, med konkreta
aktiviteter och åtgärder nödvändiga att genomföra för att ta viktiga steg i
hbtq-arbetet:
1. Örebro kommun ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det
fortsatta arbetet för alla människors lika värde.
2. Örebro kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha
kompetens inom hbtq-frågorna.
3. Örebro kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla
oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
4. Örebro kommun ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla
oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Inom dessa målområden har Gymnasienämnden ansvar för att ett antal
specificerade aktiviteter genomförs.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 30 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.
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Nämndens behandling
Ordföranden
Ordföranden informerar om att representanter från Kairos Future
presenterar resultat om Skola 2031. Elever och föräldrar från Virginska
gymnasiet har varit med och besvarat frågor kring framtidens skola.
Informationen äger rum den 28 mars 2017, kl 13.00 på Lilla Hotellet.
Förvaltningschefen
Förvaltningen ska träffa Socialtjänsten angående hur man möter det ökade
behovet från frustrerade elever/ungdomar där det råder oklarheter kring
elevens/familjens uppehållstillstånd.
Områdeschefen
Områdeschefen informerar om att en lärare på Kvinnerstagymnasiet har
fått medalj för 23 års leverans av förstklassig mjölk från friska kor.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 31 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 74/2017
Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag Programnämnd Barn och utbildning 2016-11-30, § 163,
uppföljning av delegationsbeslut gällande anpassningar utifrån
myndighetskrav och andra mindre anpassningar av pedagogiska lokaler.
Gy 63/2017.
2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-02-07, § 37, Handlingsplan
mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Gy
193/2016.
3. Kvinnerstagymnasiets forum för samråd, protokoll 8 februari 2017.
4. Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning” 2017-02-14.
5. Skolverket, statsbidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för
elever med funktionshinder för bidragsår 2017. Gy 36/2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 32 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 68/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samt
förvaltningskontoret anmäler beslut som under tiden 16 februari 2017 21 mars 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 16/17 RGH09
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.4
Beslut om förlängd undervisning för elever inom Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade som behöver det.
löpnummer 16/17 RGH 07-08, RGH 10-11.
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 38/2017
Gymnasiesärskolan, Tullängsgymnasiet
Gy 46/2017
Tullängsgymnasiet
Gy 44/2017
Riksgymnasiet, Rudbecksgymnasiet
Gy 66/2017
Rudbecksgymnasiet
Gy 33/2017
Virginska gymnasiet
Gy 475/2016
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 33 Ledamotsinitiativ "Kostnaden för 1:1-satsningen i
gymnasiet"
Ärendenummer: Gy 110/2017
Handläggare: Jonas Jernberg
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet aktualiserar ett ärende "Kostnaden för 1:1-satsningen i
gymnasiet".
Miljöpartiet föreslår
- att Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete presenterar ett
förtydligande rörande strategin för hur de tillkommande driftkostnaderna
för datorer och läsplattor inte ska drabba resten av skolverksamheten på ett
negativt sätt.
- att Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete får i uppdrag att
redovisa besparingarna som utlovades vid beslutet, på ett för nämnden och
medborgarna lättförståeligt sätt.
Beslutsunderlag
Miljöpartiets ledamotsinitiativ "Kostnaden för 1:1-satsningen i gymnasiet".
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till Miljöpartiets ledamotsinitiativ.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete presenterar ett
förtydligande rörande strategin för hur de tillkommande driftkostnaderna
för datorer och läsplattor inte ska drabba resten av skolverksamheten på ett
negativt sätt.
2. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete får i uppdrag att
redovisa besparingarna som utlovades vid beslutet, på ett för nämnden och
medborgarna lättförståeligt sätt.

§ 34 Övriga frågor
Nämndens behandling
Samuel Nordangård (V) tar upp övriga frågor angående arvodesersättning
för gruppmöten och att förkortningar behöver skrivas ut i
nämndhandlingarna.
Ordföranden svarar att arvodesersättning för gruppmöten utgår i enlighet
med de regler som har fastställts av Kommunfullmäktige.
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Förvaltningschefen svarar att förvaltningen ska skriva ut vad
förkortningarna avser.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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Yrkande

Ärende 10
Ärendenummer: Gy 29/2017
”Ekonomi i balans”

Gymnasienämnden
Örebro kommun
22 mars 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. Det behövs en längre omställningsperiod för
gymnasiet. 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.
Gymnasienämndens ekonomi räddas inte av att Hantverksprogrammet mister
inriktningarna Florist och Textil design. Andra lösningar bör utredas innan inriktningar
eller program tas bort.
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. Detta för att under en övergångsperiod få ordning på

ekonomin på ett balanserat sätt, så att gymnasiets kvalitet och utbud inte
försämras.
att

Gymnasienämnden inte förhastat tar bort inriktningar eller program för att
snabbt nå balans i budgeten.

att

Gymnasienämnden arbetar vidare med de förslag som ligger i ärende 10
”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)

YRKANDE
2017-03-22
Gymnasienämnden Ärende 10
Gy 29/2017

Fler sökanden till yrkesprogrammen
Under en längre tid har det på gymnasienämndens bord kommit olika förslag på
nedskärningar och nedläggningar på yrkesprogrammen, till följd ut av för få sökande
till programmen i kombination med gymnasienämndens stora underskott.
Liberalerna menar att det här är fel väg att gå. Att avveckla yrkesprogram som
utbildar elever direkt till jobb blir bara en besparing på kort sikt, men något som
riskerar att stå kommunen dyrt på lång sikt.
Vi yrkar därför på att inte stänga antagningen för inriktningar på
Hantverksprogrammet, utan att istället ta pengar från planeringsreserven för att
marknadsföra yrkesprogram med få sökande.

Liberalerna yrkar att:
att ingen inriktning på Hantverksprogrammet stängs.
att resurser ur planeringsreserven tillsätts för att marknadsföra inriktningar med få
sökande.
För Liberalerna i Örebro kommun
Robin Nilsen (L)
Kerstin Cederström (L)

