Protokoll

Gy 444/2017

Gymnasienämnden
2018-02-13
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:10
Plats:
Förvaltningskontoret, lokal Dojan (vänster), Ringgatan 32,
våning 3
Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Carina Oskarsson (S)
Stefan Stark (M)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Sonja Kurt (KD)
Pär Ljungvall (V)
Sara Göransson (M)
Magnus Johansson (M)
Majlis Telemo (SD)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
t.o.m. § 19

Tjänstgörande ersättare
Pell Uno Larsson (S)
Maria Landh (KD)
Jonas Jernberg (MP)
Maria Comstedt (C)
Sandra Zenginel (S)
Anna Olowsson (V)

Tjänstgör för Roger Andersson (S) fr.o.m. § 20
Tjänstgör för Thony Mossberg (S)
Tjänstgör för Helena Skogh (MP)
Tjänstgör för Johan Gynnhammar (S)
Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Kerstin Cederström (L)

Närvarande ersättare
Pell Uno Larsson (S)

§§ 7-19

Övriga
Anders Duvkär
Elisabeth Lindéus
Birgitta Palmér
Stefan Ask
Annika Ramberg
Catrin Strömvall
Jenni Lindh
Dennis Wedholm
Arne Salomonsson
Claudia Kraft

Tf. förvaltningschef
Planerare
Ekonom t.o.m. § 6
Verksamhetsutvecklare t.o.m. § 14
Ekonom t.o.m. § 6
HR-specialist §§ 7-8
Psykolog § 9
Psykolog § 9
Utdataanalytiker §§ 12-14
Rektor §§ 12-13
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Mia Stålgren Patino
Mats Einarsson

Planerare § 10
Planerare IT §§ 10-11

Paragraf 1-24

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 21 februari 2018

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Jonas Jernberg (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 februari
2018.

§ 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 444/2017
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Jonas Jernberg (MP) utses till ordinarie och Lars-Ruben Fahlström (KD)
utses som ersättare att justera protokollet den 21 februari 2018.

§ 2 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden hälsar Majlis Telemo (SD) som ny ledamot för
Sverigedemokraterna välkommen till Gymnasienämnden.
Ordföranden hälsar Anna Olowsson (V) som ny ersättare för Vänsterpartiet
välkommen till Gymnasienämnden.
Pär Ljungvall (V) anmäler ärende "Stoppa sexuella trakasserier och
kränkningar".
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 3 Övriga frågor
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp övrig fråga angående Kvinnerstagymnasiets
lokaler.
Stefan Stark (M) tar upp övrig fråga angående Karolinska gymnasiet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendena läggs in som ärende 13 b och 23 på ärendelistan.

§ 4 Remiss - Förslag till idrottspolitiskt program
Ärendenummer: Gy 462/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden i Örebro kommun arbetar strategiskt för att alla som bor
och verkar i kommunen - oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller
funktionsnedsättning - ska kunna utöva fysiskt aktivitet, idrotts- och
motionsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.
För att beskriva detta strategiska arbete inom idrottspolitiken har
Fritidsnämnden tagit fram ett förslag till ett idrottspolitiskt program för
hela Örebro kommun.
Fritidsnämnden vill gärna ha in synpunkter på förslaget. Fritidsnämnden
planerar att anta det reviderade idrottspolitiska programmet under våren
2018 innan Kommunfullmäktige tar ställning till programmet under
sommaren/hösten 2018.
Remissperioden pågår 11 december 2017 - 18 februari 2018.
Beslutsunderlag
Förslag till Idrottspolitiskt program daterat 2017-11-28 samt förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Konstateras att det Idrottspolitiska programmet som tagits fram är
informativt, välstrukturerat och innehållsmässigt gediget och väl
genomarbetat.
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämnden har inga ytterligare förslag, tillägg eller synpunkter på
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Idrottspolitiskt program, daterat 2017-06-01.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 5 Årsberättelse 2017
Ärendenummer: Gy 377/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Förvaltningen arbetar aktivt utifrån grunduppdrag, riktade politiska
uppdrag, de strategiska områdena samt utifrån fokusområden.
Sammantaget är bedömningen att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt
som till stora delar motsvarar uppdragen. Till utveckling av kommunens
verksamhetsmål bedöms Gymnasienämnden bidra i hög utsträckning för
6 områden och delvis för två områden.
Men nämnden har ett fortsatt svårt ekonomiskt läge med ett underskott som
uppgår till 24,3 mnkr. Åtgärder har vidtagits under året som förbättrat det
ekonomiska resultatet utifrån den förväntade kostnadsminskningen som
fanns för 2017, motsvarande 40 mnkr, för att nå en ekonomi i balans. Den
ekonomiska förflyttningen som gjorts under året är i positiv riktning och
motsvarar 15,7 mnkr.
Beslutsunderlag
Gymnasienämndens årsberättelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämndens årsberättelse 2017, fastställs.
2. Årsberättelse överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att tillsammans med HR-avdelningen
fortsätta intensifiera arbetet med personal i omställning.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att nå en
ekonomi i balans och att arbetet rapporteras till nämnden varje månad
under 2018.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämndens årsberättelse 2017, fastställs.
2. Årsberättelse överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
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3. Förvaltningschefen får i uppdrag att tillsammans med HR-avdelningen
fortsätta intensifiera arbetet med personal i omställning.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att nå en
ekonomi i balans och att arbetet rapporteras till nämnden varje månad
under 2018.
Stefan Stark (M), Sara Göransson (M), Magnus Johansson (M), Pär
Ljungvall (V) och Anna Olowsson (V) avstår att delta i beslutet under
punkt 1.

§ 6 Avtackning
Nämndens behandling
Ordförande Elisabeth Malmqvist framför ett tack från nämnden
till nämndekonom Birgitta Palmér och önskar henne lycka till i arbetet som
programekonom för Social välfärd. Ordföranden överlämnar en blomma
från nämnden.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 7 Sveriges Elevkårer
Ärendenummer: Gy 120/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Utifrån den satsning som Gymnasienämnden beslutade om 2017 kring att
förstärka det elevdemokratiska arbetet på alla våra kommunala
gymnasieskolor vill nu förvaltningen att vi ska fortsätta det arbetet.
Samarbetet med Sveriges elevkårer har fungerat mycket väl och en rapport
har också delgivits nämnden i december 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Fortsätta samarbetet med Sveriges elevkårer enligt upprättat avtal då
nuvarande avtal går ut 2018-03-01.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 8 Rapport verksamhetssystemet Lisa
Ärendenummer: Gy 222/2017
Handläggare: Catrin Strömvall
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående antal arbetsskador
eller tillbud som har rapporterats i verksamhetssystemet Lisa under
perioden oktober - december 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Under perioden 1 oktober - 31 december 2017 har inrapporterats 5 tillbud
och 13 skador utan frånvaro.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 9 YAPI Stress: En förebyggande insats mot stress för
ungdomar i åk 1 på Karolinska gymnasiet
Ärendenummer: Gy 45/2018
Handläggare: Jenni Lindh, Dennis Wedholm
Ärendebeskrivning
Syfte
Syftet med studien är att undersöka om YAPI Stress i gruppformat leder
till minskad stress, oro, ångest och nedstämdhet. Vi undersöker även om
motivation och följsamhet kan påverka programmets effekt samt vilka
faktorer som kan spela roll vid avhopp.
Bakgrund
I Sverige har vi sett att stress hos ungdomar verkar öka, speciellt hos tjejer
kring gymnasieåldern. Inom ramen för Trestadsstudien som Örebro
kommuns skolor ingått i sedan 2014 har vi sett att också ungdomar i
Örebro rapporterar höga nivåer av stress, främst relaterat till skolan. Då
höga nivåer av stress är kopplat till både psykisk och fysisk ohälsa är stress
ett viktigt område för förebyggande insatser. Också i Örebro ser vi att de
ungdomar som rapporterar höga nivåer av stress i högre grad även
rapporterar höga nivåer av problem inom andra områden såsom
nedstämdhet, ångest, värk och sömnsvårigheter.
Beslutsunderlag
Skrivelse - YAPI Stress: en förebyggande insats mot stress för ungdomar i
åk 1 på Karolinska gymnasiet.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 10 Information - Kommunövergripande
jämställdhetsarbetet
Handläggare: Mia Stålgren Patino
Ärendebeskrivning
Mia Stålgren-Patino, informerar om det kommunövergripande
jämställdhetsarbetet. Jämställdhetstrappan har hittills använts som
mätmetod i detta arbete och hur den i kombination med andra verktyg och
modeller framgent kan/rekommenderas att användas, kommer också att
presenteras.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 11 Information - Nationella digitaliseringsstrategin
Ärendenummer: Gy 58/2018
Handläggare: Mats Einarsson
Ärendebeskrivning
Mats Einarsson informerar om den nationella digitaliseringsstrategin för
skolan och hur gymnasiets arbete synkas till den.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Mats Einarsson informerar bl.a. om
Bakgrund
2015 - Uppdrag från regering till skolverket
2016 - Underlag från skolverket till regeringen
2017 - Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
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Mål för den nationella digitaliseringsstrategin
- Att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att
använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög
digital kompetens hos barn och elever och för att främja
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.
Tre fokusområden
- Digital kompetens för alla i skolväsendet.
- Likvärdig tillgång och användning.
- Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 12 Lägesrapport Kvinnerstaområdet
Ärendenummer: Gy 43/2018
Handläggare: Claudia Kraft
Ärendebeskrivning
Claudia Kraft informerar om avslutade och pågående processer vid
Kvinnerstagymnasiet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Uppföljning Kvinnerstagymnasiet".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 13 Övrig fråga - Kvinnerstagymnasiets lokaler
Handläggare: Pär Ljungvall
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp att lokalfrågorna på Kvinnerstagymnasiet
påverkar undervisningen.
Förvaltningen svarar att Örebroporten har gjort många förbättringar av
lokalerna men vidare utredning behövs. Det är viktigt med dialog mellan
nämnd, programnämnd och Kommunstyrelsen.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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§ 14 Rapport - Betygsresultat avgångselever läsåret
2016/2017
Ärendenummer: Gy 41/2018
Handläggare: Arne Salomonsson
Ärendebeskrivning
Den officiella statistiken över avgångsbetygen i Örebros kommunala
gymnasieskola läsåret 2016/2017 visar att förra årets resultat var det bästa
sedan mätningarna startade (läsåret 2013/2014). Andelen avgångselever
med examen var 92,8 %, jmf. med 89,5 % året innan. Resten av
avgångseleverna fick studiebevis.
Eleverna på yrkesprogrammen stod för den största ökningen. Här ökade
andelen elever med examen till 90,4 %. De tre tidigare åren har värdet
legat på ca 86 %. Även eleverna på högskoleförberedande program hade ett
högre resultat (94,2 %) jmf. med läsåret innan (91 %).
1 289 elever ingick i underlaget, varav 35 från RG.
Vad är ”avgångselever”? (Skolverkets definition):
Till avgångselever räknas de elever som gått ett helt nationellt program och
har fått en examen, eller ett studiebevis som visar att eleven blivit
betygssatt (A-F) i kurser som minst omfattar 2 500 kurspoäng.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasieskolan avgångsbetyg läsåret
2016/2017".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 15 Information – SAHA
Ärendenummer: Gy 472/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Den pågående översynen fortsätter gällande hur organisationen inom
gymnasieskolan skulle kunna utformas för att möta elever med diagnos
eller problematik inom AST, Autismspektrumtillstånd.
Inom ramen för nationella program i gymnasieskolan finns idag endast ett
program som är särskilt anpassat för ungdomar med diagnos inom AST,
och det är det Samhällsvetenskapliga programmet på Virginska gymnasiet.
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Konsekvensen av detta blir då att valmöjligheter saknas helt för den elev
som har en diagnos, (och som inte väljer ”reguljärt” program), då den enda
möjligheten är att gå det Högskoleförberedande SA-programmet. Det som
även fortsatt ska undersökas är hur verksamhet och organisation bättre kan
anpassas till elevers förutsättningar och intresse inför val av
gymnasieutbildning oavsett problematik inom AST eller ej.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet bordläggs till Gymnasienämndens sammanträde den 15 mars
2018.

§ 16 Rapport avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 131/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående
avstängningsärenden. Under perioden oktober - december 2017 har
9 avstängningsärenden anmälts.
Beslutsunderlag
Power Point presentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 17 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 42/2018
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
I Gymnasienämndens uppdrag ingår bland annat att förebygga och
förhindra kränkande behandling av elever. Enlig Skollagen 6 kap 10§ finns
en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande
behandling när någon personal misstänker att kränkning skett.
Enligt nämndens delegationsordning ska anmälda kränkningsärenden
rapporteras kvartalsvis.
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Under perioden 1 oktober - 31 december 2017 har det inkommit
15 anmälningar om kränkande behandling från kommunens
gymnasieskolor. Åtgärder för att förhindra fler kränkningar har vidtagits i
samtliga ärenden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Rapport kränkande behandling".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna
Nämndens behandling
Pell-Uno Larsson (S) föreslår att blanketten för anmälan om misstänkt
kränkande behandling kompletteras med en fråga om diskrimineringsgrund
samt att anledningen av kränkande behandling redovisas i förvaltningens
kvartalsvisa sammanställning.
Förvaltningen tar med synpunkterna i det fortsatta arbetet med utformning
av blanketterna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 18 Gymnasienämndens decembersammanträde - Ändrat
datum
Handläggare: Elisabeth Malmqvist
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ändra datum för fullmäktiges
sammanträde i december till den 10 och 11 december. På grund av detta
föreslås att Gymnasienämndens sammanträde den 11 december flyttas till
den 13 december, kl 13.00.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämndens decembersammanträde flyttas till den 13 december
2018, kl 13.00.
Nämndens behandling
Vid sammanträdet föreslår ordföranden att Gymnasienämndens
decembersammanträde flyttas till den 13 december 2018, kl 11.00 istället
för kl 13.00.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet bordläggs till Gymnasienämndens sammanträde den 15 mars
2018.

§ 19 Val
Ärendebeskrivning
Val efter Robin Nilsen (L)
- Gymnasienämndens parlamentariska grupp
- Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden
- Kvinnerstagymnasiets forum för samråd
Val efter Samuel Nordangård (V)
- Rudbecksgymnasiets forum för samråd
Val efter Joakim Sjögren (SD)
- Karolinska gymnasiets forum för samråd
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Anna Olowsson (V) utses som kontaktpolitiker i Rudbecksgymnasiets
forum för samråd efter Samuel Nordangård (V).
2. Majlis Telemo (SD) utses som kontaktpolitiker i Karolinska gymnasiets
forum för samråd efter Joakim Sjögren (SD).
3. Val efter Robin Nilsen (L) bordläggs till Gymnasienämndens
sammanträde den 15 mars 2018.

§ 20 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Ander Duvkär
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och
händelser som rör nämnden och förvaltningens område.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Nämndens behandling
Ordföranden
Ordföranden informerar från final i Örebros kockduell som genomfördes
den 16 januari vid Virginska gymnasiet. 12 elever från fyra av Örebros
grundskolor tävlade mot varandra i en stadsfinal. Mellringeskolan vann
kockduellen och får representera Örebro i riksfinalen i Stockholm.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 21 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 46/2018
Ärendebeskrivning
1. Miljökontoret, kontrollrapport Virginska gymnasiets restaurang.
Gy 478/2017.
2. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 5 december 2017, § 194
Programplan med budget 2018. Gy 229/2017.
3. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 5 december 2017, § 196
Ersättningsnivåer 2018 enligt resursfördelningsmodellen för
gymnasieskolan. Gy 477/2017.
4. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 5 december 2017, § 202
Tilläggsanslag och ombudgetering i Programnämnd Barn och utbildning
december 2017. Gy 29/2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 22 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 47/2018
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 14 december 2017 - 12 februari 2018 fattats med stöd av
delegation från Gymnasienämnden.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
Löpnummer T7-T9-2017, K11-19-2017
Tullängsgymnasiet
Löpnummer 132-144/2017, F4-F9-2017
Särskolan Tullängsgymnasiet
Löpnummer S8-2017
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet
Löpnummer ASA 1/18, ARP 06-10/17
Virginska gymnasiet
Löpnummer 17/49-52
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer B17-30-2017
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Rudbecksgymnasiet
Löpnummer KA1-4/18, KA6-7/17
Karolinska gymnasiet
3.2
Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare samt
behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar under
året.
Gy 130/2017
Kommunstyrelseförvaltningen
4.7.3
Beslut om att elev ska byta till ett annat program som erbjuds av
kommunen eller byte av inriktning inom ett program.
Löpnummer 17/18 RGD05-07, 17/18 RGD16, 17/18 RGH09,
17/18 SA10-11
Virginska gymnasiet
Löpnummer SA21/17, ES1/18
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 180/2016, 219/2015, 107/2017, 210/2016
Tullängsgymnasiet
Löpnummer 21-2016, 153-2017, 129-2017
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet
Löpnummer 2017/316
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 1-4/17
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Rudbecksgymnasiet
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4.7.4
Utbildning för döva och hörselskadade. Beslut om ett års förlängd
utbildningstid för elever som behöver det.
Löpnummer 17/18 RGH 07-08, 17/18 RGD08-15, 17/18 RGD17
Virginska gymnasiet
4.7.5
Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas över längre tid än tre år.
Tullängsgymnasiet
Löpnummer SA20/17, NA01-04, SA1-2/18
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 1718RL1
Virginska gymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 483/2017, Gy 20/2018, Gy 481/2017, Gy 31/2018, Gy 484/2017
Verksamhetschefer, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
5.2.6
Beslut om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildning:
Löpnummer 150-17, 303-17, 156-17, 185-17
Tullängsgymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 23 Ledamotsinitiativ "Stoppa sexuella trakasserier och
kränkningar"
Ärendenummer: Gy 30/2018
Handläggare: Pär Ljungvall
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet aktualiserar ett ärende "Stoppa sexuella trakasserier och
kränkningar".
Vänsterpartiet föreslår Gymnasienämnden
- all personal i gymnasieskolan ska utbildas i normkritik, genus och
jämställdhet,
- underlätta för skolor att jobba med projekt eller temadagar kring
jämställdhet och personlig integritet som ett sätt att motverka sexuella
trakasserier och övergrepp,
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- säkerställa att elevhälsan har kompetens och resurser att på varje
gymnasieskola stötta elever som varit med om trakasserier och övergrepp,
- kompetensutveckla de lärare som undervisar i ämnen som berör sex- och
samlevnad så att undervisningen bland annat tidigt kan motverka den
våldsamma bild av sexualitet som många barn och unga får genom porr
och internet. Undervisningen måste också förmedla att sex handlar om
samtycke.
Beslutsunderlag
Vänsterpartiets ledamotsinitiativ daterad 19 januari 2018.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till presidiet och tas upp för beslut vid
Gymnasienämndens sammanträde den 15 mars 2018.

§ 24 Övrig fråga - Karolinska gymnasiet
Handläggare: Stefan Stark
Nämndens behandling
Stefan Stark (M) tar upp fråga om trygghet och säkerhet på Karolinska
gymnasiet.
Förvaltningen svarar att åtgärder har tillsatts för att säkerställa trygghet och
en god arbetsmiljö. Arbete pågår.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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