Protokoll

I

Gy 387/2018

ÖREBRO

Gymnasienämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-02-18
09:00–12:00
Förvaltningskontoret, lokal Dojan (vänster), Ringgatan 32,
våning 3

Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Kent Vallén (S)
Mats-Olof Liljegren (L)
Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Maria Landh (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Pär Ljungvall (V)
Magnus Johansson (M)
Fredrik Lann (M)
Kerstin Cederström (L)
Helena Eklund (SD)
Tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Skantz (S)
Xerxes Åkerfeldt (C)
Ellen Ejdeklint (M)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Lisbeth Estrada Perez (S)
Tjänstgör för Markus Lokander (M)

Närvarande ersättare
Magnus Lagergren (KD)
Kalle Räisänen (V)
Marcus Fidan (SD)
Övriga
Nima Poushin
Mikael Ramnerö
Mokhtar Bennis
Unni Thorstensson
Tina Ottosson
Markus Karlsson
Elisabeth Lindéus
Annika Ramberg
Stefan Ask
Mathias Boberg
Linda Philipsson

Förvaltningschef
Samordnare
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Gymnasiestrateg
Verksamhetsutvecklare
Planerare fr.o.m. § 17
Ekonom
Verksamhetsutvecklingschef
Planerare
Administratör
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Paragraf 13–25

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 25 februari 2019.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Kerstin Cederström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 februari 2019.

§ 13 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 387/2018
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Kerstin Cederström (L) utses som ordinarie och Maria Landh (KD) utses
som ersättare att justera protokollet den 25 februari 2019.

§ 14 Övriga frågor
Nämndens behandling

Kerstin Cederström (L) tar upp övriga fråga angående forum för samråd.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet läggs in som punkt 15 på dagordningen.
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§ 15 Nämndutbildning
Ärendenummer: Gy 16/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

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

Power Point presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 16 Årsberättelse 2018
Ärendenummer: Gy 24/2019
Handläggare: Nima Poushin, Annika Ramberg
Ärendebeskrivning

Nämnden och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt uppdrag 2018 är
genomfört och sammantaget är bedömningen att nämnden helt eller i hög
utsträckning uppfyllt sina åtaganden. Andelen som tar examen från nationella
program är fortsatt hög. I förhållande till andra jämförbara kommuner, det s.k.
R9-nätverket, placerar sig Örebro i topp. En intern översyn av
introduktionsprogrammen (IM) visar att Örebro i jämförelse med riket har
goda resultat.
Gymnasienämndens ekonomiska utfall för 2018 visar en avvikelse mot budget
på -0,9 mnkr och innebär en kraftig förbättring mot resultatet 2017 och utgör
även en förbättring från prognosen i delårsrapport 2. Vid analys av resultatet
på enhetsnivå framgår dock att gymnasieskolorna fortfarande har en svår
ekonomisk situation som motsvarar underskottet som prognostiserades i delår
två. Det är överskott på några enheter, delvis på grund av tillfälliga intäkter och
vakanser, som gör att nämndens totala resultat påvisar en ekonomi i balans
2018. Nämndens underliggande ekonomi är således inte i balans. Flertalet
åtgärder har beslutats och verkställts, både i år och tidigare för att ta steg mot
en ekonomi i balans.
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Beslutsunderlag

Gymnasienämndens årsberättelse 2018.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämndens årsberättelse 2018, fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämndens årsberättelse 2018, fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
Mats-Olof Liljegren (L), Kerstin Cederström (L), Magnus Johansson (M), Ellen
Ejdeklint (M), Fredrik Lann (M), Pär Ljungvall (V) och Helena Eklund (SD)
deltar ej i beslutet.

§ 17 Verksamhetsplan med budget 2019
Ärendenummer: Gy 231/2018
Handläggare: Annika Ramberg, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

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

Utkast "Verksamhetsplan med budget 2019 för Gymnasienämnden".
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 18 Rapport - Översyn av det drogförebyggande arbetet
inom den kommunala gymnasieskolan i Örebro kommun
2018/2019
Ärendenummer: Gy 365/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus, Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden fattade i november 2018 beslut att ge förvaltningen i
uppdrag att inventera och se över det drogförebyggande arbetet inom
gymnasieskolan. Förvaltningschefen gav uppdraget att genomföra översynen
till Elisabeth Lindéus (planerare, Kommunstyrelseförvaltningen) och Mikael
Ramnerö (förvaltningssamordnare, Förvaltningen för utbildning, försörjning
och arbete). Översynen ska dels omfatta en analys av nuläget som ska
delredovisas till gymnasienämnden i februari 2019, dels en översyn av möjliga
åtgärder som ska redovisas till nämnden senast i maj 2019.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Rapport - översyn av det Drogförebyggande arbetet
inom den kommunala gymnasieskolan i Örebro kommun 2018/2019", daterad
5 februari 2019.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna och ska utgöra underlag för kommande
förslag på åtgärder och ställningstagande kring förslagen.
Yrkande

Mats-Olof Liljegren (L) yrkar tillägg i förvaltningens beslutsförslag "Att polis
och socialtjänst kommer till nämnden för att ge en beskrivning av utvecklingen
och nuläget".
Ordföranden yrkar tillägg i förvaltningens beslutsförslag "Förvaltningen får i
uppdrag att inbjuda representanter från socialtjänst och polis till ett
nämndsammanträde".
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Rapporten läggs till handlingarna och ska utgöra underlag för kommande
förslag på åtgärder och ställningstagande kring förslagen.
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2. Förvaltningen får i uppdrag att inbjuda representanter från socialtjänst och
polis till ett nämndsammanträde.

§ 19 Rapport avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 121/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus, Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående avstängningsärenden.
Under perioden oktober - december 2018 har 10 avstängningsärenden anmälts.
Beslutsunderlag

Power Point-presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämndens beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 20 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 122/2018
Handläggare: Mokhtar Bennis, Unni Thorstensson
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.
Under perioden 1 oktober - 31 december 2018 har det inkommit 5
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.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 21 Rapport arbetsskador och tillbud
Ärendenummer: Gy 120/2018
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas en rapport angående antal arbetsskador eller tillbud
som har rapporterats i verksamhetssystemet Lisa under perioden oktober december 2018.
Beslutsunderlag

Statistik på arbetsskador, tillbud och hot och våld.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 22 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 UF-mässan (ung företagsamhet) äger rum den
11:e mars 2019 på Conventum Arena i Örebro.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 23 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 23/2019
Ärendebeskrivning

1. Miljökontoret, kontrollrapport Virginska gymnasiet, Butikskock & Catering,
Fabriksgatan 46, Örebro. Gy 432/2018.
2. Miljökontoret, kontrollrapport kollektivboende Hedens Hus, Mellringevägen
108, Örebro. Gy 440/2018.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 22/2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 25 januari - 17 februari 2019 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

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

2.2
Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av enhetschef.
löpnummer LB, CA, JA, JB, MMM, EM
Gymnasiesärskolan
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
löpnummer SA1-2/19
Karolinska gymnasiet
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4.7.5
Beslut om förlängd undervisning att undervisningen på ett nationellt program
för en elev får fördelas över längre tid än tre år.
löpnummer SA3/19, SA18/18
Karolinska gymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd kränkningar.
Gy 5-6/2019, Gy 13-15/2019, Gy 25/2019
Verksamhetschef gymnasiet
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 25 Övrig fråga - Forum för samråd
Handläggare: Kerstin Cederström
Nämndens behandling

Kerstin Cederström (L) frågar när nämnden ska ta beslut angående forum för
samråd på gymnasieskolorna.
Ordföranden svarar att ärendet tas upp i presidiet och därefter återkommer
förvaltningen till nämnden med förslag på struktur och upplägg av forum för
samråd.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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måndag 18 februari 2019

GYMNASIENÄMNDEN

YRKANDE
FÖRSTÄRK UNDERLAGET TILL DET
DROGFÖREBYGGANDE ARBETET
Det drogförebyggande arbetet är avgörande för våra ungdomars framtid. Vi accepterar
inte att det förekommer försäljning av droger på våra gymnasieskolor.
Den rapport vi tagit del av är bra men vi vill också ha mer information från polis och
socialtjänst. I rapporten perkar till exempel polisen på att narkotikaproblematiken i skolmiljö
har ökat markant. Det behöver vi veta mer om.
Vi tror det ger oss i nämnden förutsättningar att fatta bättre beslut om frågan är ordentligt
belyst från de olika professionerna.

Yrkande:
Att polis och socialtjänst kommer till nämnden för att ge en beskrivning av utvecklingen och
nuläget.

Mats-Olof Liljegren (L)
Magnus Johansson (M)
Fredrik Lann (L)
Kerstin Cederström (L)
Ellen Ejdeklint (M)

