Gy 277/2016

Protokoll

Gymnasienämnden
2016-10-19
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:15
Plats:
Tullängsgymnasiet, lokal Kulturama, Tullängsgatan 7
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Carina Oskarsson (S)
Stefan Stark (M)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Robin Nilsen (L)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande t.o.m. § 138

t.o.m. § 140

Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Pell Uno Larsson (S)
Thony Mossberg (S)
Samuel Nordangård (V)
Johan Gynnhammar (S)
Maria Landh (KD)
Jonas Jernberg (MP)

Tjänstgör för Joakim Sjögren (SD)
Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
Tjänstgör för Rasoul Bayazi (S)
Tjänstgör för Malin Pålsson fr.o.m. § 141
Tjänstgör för Stefan Stark (M) fr.o.m. § 139
Tjänstgör för Sonja Kurt (KD)
Tjänstgör för Helena Skogh (MP)

Närvarande ersättare
Johan Gynnhammar (S)
Samuel Nordangård (V)

t.o.m. § 138
t.o.m. § 140

Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Anders Duvkär
Birgitta Palmér
Peder Andersén
Markus Eklund
Victoria Råsten Claesson
Andreas Nylén
Håkan Ågren
Rose-Marie Drehmer

Förvaltningschef
Områdeschef utbildning fr.o.m. § 131
Ekonom §§ 130-138
Systemtekniker t.o.m. § 131
Planerare §§ 137-141
Praktikant §§ 137-141
Ekonom §§ 137-144
Rektor §§ 129-130
§§ 127-129
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Tom Johansson
Emma Lindén
Oskar Axelsson
Joakim Henriksson
Elisabeth Lindéus

§§ 129-130
§§ 129-130
§§ 135-137
§§ 135-137
Planerare §§ 130-138

Paragraf 127-146

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 26 oktober 2016

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Magnus Johansson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 oktober
2016.

§ 127 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 277/2016
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Magnus Johansson (M) utses till ordinarie och Lars-Ruben Fahlström
(KD) utses som ersättare att justera protokollet den 26 oktober 2016.

§ 128 Övriga frågor
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L), Stefan Stark (M) och Samuel Nordangård (V) tar
upp fråga om gymnasieskolornas forum för samråd.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet läggs in som punkt 21 på ärendelistan.

§ 129 Information om UF
Handläggare: Rose-Marie Drehmer
Ärendebeskrivning
Visionen är att Ung Företagsamhet (UF) vill bli bäst i Sverige på att få
unga människor att tro på sin egen företagsamhet!
UF erbjuder stöd till elever i form av bland annat kostnadsfria utbildningar,
möjlighet att komma till kontoret och få hjälp, inspiration, hjälp med
rådgivarkontakter, stipendier, träffar med fokus på exempelvis affärsplaner
eller bokföring, säljtillfällen såsom den regionala mässan, julmarknader
och höstmarknader.
De grundutbildar samt vidareutbildar lärare i att arbeta med konceptet
”UF” samt erbjuder även där träffar, utbildningar och workshops
kostnadsfritt.
Entreprenörskap kan handla lika mycket om att ta sig framåt, ta sig för
saker, som rent företagande. Ett entreprenöriellt förhållningsätt är en
inställning som eleven även kommer att ha nytta av som anställd, att kunna
se möjligheter, se nya vägar och tar tag i möjligheterna. UF vill hjälpa till
att skapa denna ”anda” kring entreprenörskap ute i skolorna samt ge
eleverna den personliga utveckling vi vet att UF-företagande bidrar till,
oavsett om utgången blir att starta eget, att studera vidare eller att ta en
anställning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 130 Idrottsgymnasium
Handläggare: Tom Johansson, Emma Lindén, Håkan Ågren
Ärendebeskrivning
Tom Johansson (NIU friidrott) Emma Lindén (NIU fotboll) från
Idrottsgymnasiet Örebro går Samhällsvetenskapsprogrammet på
Virginska och berättar om hur de kombinerar sin idrottssatsning med
gymnasiestudier.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 131 Ledamotsinitiativ "Ökad återanvändning och
återvinning av gymnasieskolornas IT-utrustning"
Ärendenummer: Gy 286/2016
Handläggare: Peder Andersén, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet aktualiserar ett ärende "Ökad återanvändning och återvinning
av gymnasieskolornas IT-utrustning".
Miljöpartiet föreslår att Gymnasienämnden uppdrar åt Kommunstyrelsen
att säkerställa att följande aspekter ska vägas in i framtida upphandling av
gymnasieskolarnas samlade IT-utrustning:
- 98 procent återanvändning av inköpt IT-utrustning tillbaka in i
verksamheten.
- Ska-krav på reparation och återanvändning av inköpt IT-utrustning.
- Bör-krav om närhet och korta transporter vid reparation/återanvändning
av inköpt IT-utrustning.
- Ska-krav på 12 månaders funktionsgaranti på reparerad/återanvänd ITutrustning.
- Viktning av leverantörers erbjudande: Korta transporter före långa
transporter, tågtransporter före transporter med lastbil/båt/flyg.
- Vidare ska leverantören på anmodan rapportera att ska-och bör kraven
efterlevs under avtalsperioden.
Beslutsunderlag
Miljöpartiets ledamotsinitiativ "Ökad återanvändning och återvinning av
gymnasieskolornas IT-utrustning" samt förvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 10 oktober 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till pågående arbete.
Yrkande
Jonas Jernberg (MP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen på
grund av att beslutsunderlaget är undermåligt.
Ordföranden yrkar avslag på Jonas Jernbergs återremissyrkande och bifall
till förvaltningens beslutsförslag.
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Proposition
Ordföranden ställer Jonas Jernbergs återremissyrkande mot ordförandens
avslagsyrkande och finner att Gymnasienämnden beslutar i enlighet med
ordförandens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till pågående arbete.
Reservation
Jonas Jernberg (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 132 Remiss angående förslag till Landsbygdsprogram
för Örebro kommun
Ärendenummer: Gy 313/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har under 2015 tagit fram ett förslag på
landsbygdsprogram för Örebro kommun. Landsbygdsprogrammet
skickades ut på remiss under hösten 2015. En parlamentarisk arbetsgrupp
arbetade därefter med att ta fram ett nytt förslag som nu skickas ut på
remiss. Programmet är tänkt att fungera som en gemensam vägvisare för
kommunens långsiktiga arbete med att skapa utveckling och tillväxt på
landsbygden. I processen med att ta fram förslaget har förutom
Landsbygdsnämnden även medborgare och organisationer på landsbygden
deltagit.
Då landsbygdsprogrammet har en kommunövergripande funktion ska
programmet antas av Kommunfullmäktige.
Landsbygdsnämnden önskar att remissvaren sänds senast den 18 november
2016.
Örebro kommuns Landsbygdsprogram skall fungera som en gemensam
vägvisare för kommunens långsiktiga arbete att skapa utveckling och
tillväxt på landsbygden. Örebro kommuns huvudmål för landsbygden är att
göra det enklare att leva, bo och verka där.
Processen att ta fram ett landsbygdsprogram för Örebro kommun har skett
genom ett stort antal dialoger med medborgare och organisationer på
landsbygden.
Beslutsunderlag
Landsbygdsprogram för Örebro kommun. (Remissversion 2) Ln 30/2015.
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 4 oktober 2016.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Yttrande avges till Landsbygdsnämnden i enlighet med förvaltningens
förslag till tjänsteskrivelse.
Proposition
Ordföranden föreslår att nämnden gör om ärendet till ett beslutssärende
och tar beslut vid dagens sammanträde. Nämnden har ingen erinran mot
förslaget.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Yttrande avges till Landsbygdsnämnden i enlighet med förvaltningens
förslag till tjänsteskrivelse.

§ 133 Revidering driftbudgetramar gymnasienämnden
2016
Ärendenummer: Gy 65/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Revidering av driftbudgetramar för gymnasienämnden avser,
kompensation för höjt PO-påslag för unga, kompensation för särskilda
lönesatsningar 2016, avstämning av antalet nyanlända barn och unga som
placerats på en skola via Perrongen, elevavstämning våren 2016 och
lönekompensation interkommunala elever gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Revidering driftbudgetramar gymnasienämnden
2016", daterad 28 september 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V) deltar inte i beslutet.
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§ 134 Ekonomisk uppföljning januari - september 2016
Ärendenummer: Gy 339/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten är en ekonomisk uppföljning för perioden januariseptember 2016
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Ekonomisk uppföljning januari-september
2016".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning för januari-september 2016 godkänns och läggs
till handlingarna
Nämndens behandling
Birgitta Palmér informerar om att nämndens budgetram uppgår till 508 301
tkr. Vid en jämförelse mellan bokfört utfall och periodiserad budget för
perioden januari-september visar ett underskott motsvarande 16 250 tkr
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 135 Budget och verksamhetsplan 2017
Ärendenummer: Gy 305/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om förutsättningar för budgetarbetet 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Birgitta Palmer informerar om programområdets budgetram för
gymnasieskolan.
- Överfört resultat
- Ny gymnasiereform helårseffekt
- Justering förändrad internränta
- Omprövningskrav
- Friskoleersättning lönekompensation
- Överhäng löneöversyn 2016
- Löneöversyn 2017
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 136 Information - Remiss "Vägen till ökad kvalitet i
utbildningar för elever med vissa funktionsnedsättningar"
(SOU 2016:46).
Ärendenummer: Gy 341/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus, Marika Björck-Jacobsson
Ärendebeskrivning
Information om Betänkandet samordning, ansvar och kommunikation vägen till ökad kvalitet i utbildningar för elever med vissa
funktionsnedsättningar.
Utredningens utgångspunkt är att måluppfyllelsen för elever med dövhet,
hörselnedsättning och grav språkstörning ska öka, liksom deras möjligheter
att välja skola. Av den anledningen behöver alla kommuner kunna erbjuda
tillräckliga anpassningar och personal med specifik kompetens. Detta kan
vara en utmaning när det bara finns enstaka eller ett fåtal elever med
liknande behov i en kommun.
Utredningen har fått i uppdrag att bl.a. föreslå hur specialpedagogiska
skolmyndighetens, SPSM:s, stöd till skolhuvudmän kan utvecklas kring
elever med dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning. Utredningen
ska enligt direktiven också föreslå hur elevgruppens rätt till utbildning bör
tillgodoses på grundskole- och gymnasienivå.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Elisabeth Lindéus informerar om betänkandet. Information om Örebro
kommuns remissvar till Utbildningsdepartementet redovisas vid
Gymnasienämndens sammanträde den 16 november 2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 137 Arbetsmarknadskunskap i skolan
Ärendenummer: Gy 189/2016
Handläggare: Oskar Axelsson, Joakim Henriksson
Ärendebeskrivning
Projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan är inne på sitt tredje år i
nuvarande form. En större deltidsutvärdering av all målgrupper är
publicerad över de första två åren och presenteras. Vad har uppnåtts och
vilken effekt har projektet fått?
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Konkreta förslag visas även för en fortsättning och utveckling av
Arbetsmarknadskunskap från hösten 2017 när projekttiden löpt ut.
Beslutsunderlag
Deltidsutvärdering arbetsmarknadskunskap.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 138 Information Programutredning
Ärendenummer: Gy 322/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
KS har gett gymnasienämnden i uppdrag att genomföra en översyn av
program och inriktningar vid gymnasieskolan i Örebro kommun. I ÖSB:n
står att - Gymnasienämnden får i uppdrag att se över programutbudet
utifrån möjligheten att stärka kvaliteten och att bedriva en verksamhet
kopplad till arbetsmarknadens behov. Detta ska samplaneras med
programnämnden som har lokalansvar.
Information ges nu i oktober, beredning i november samt beslut i
december.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 139 Information förstelärare och lärarlönelyftet
Ärendenummer: Gy 340/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Förstelärare
Karriärtjänstreformen som riksdagen beslutade om i juni 2013, syftar till
att de skickligaste lärarna ska kunna göra karriär i klassrummet och
utveckla god undervisning så att eleverna får förutsättningar att nå så långt
som möjligt i sitt lärande.
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För båda befattningarna krävs att läraren är legitimerad och dokumenterat
yrkesskicklig.
Nuläge: Förstelärare har nu funnits i 3 år och lärare utses och förordnas i
dagsläget under en treårsperiod. Vi har idag utsett förstelärare under tre års
tid, vilket innebär att det finns förstelärare som precis fått förnyat
förordnande och lärare som varit förstelärare i ett respektive två år.
Därefter sker en förnyelse/avbrott löpande. Antal 69 lärare fördelat efter
antal lärare per enhet och rektor, samt uppdrag. Exempel på det sistnämnda
är minst en lärare i matematik per skola.
I nära framtid: Förvaltningsledningen för FUFA och Grundskolan är helt
ense om att förstelärareskapet ska permanentas. Detta i enlighet med
reformens och förra regeringens intentioner. Fördelar med detta är att det
ökar attraktiviteten för Örebro kommun som arbetsgivare, det stärker
legitimiteten ute på skolorna för förstelärarna, arbetsgivaren kan ställa
tydligare krav på försteläraruppdraget och Örebro kommun säkerställer att
vi följer propositionens riktlinjer. Dessutom har idag många av landets
kommuner permanentat förstelärarskapet. Ex. Uppsala, Linköping,
Lindesberg, Västerås, Jönköping och Stockholms stad. Ett arbete pågår för
närvarande på personalavdelningen för att undersöka hur Örebro kommun
kan stå kostnadsneutrala om staten drar in förstelärarbidraget, då
förstelärareskapet permanentas. Intentionen är att permanenta
förstelärarskapet under hösten 2016.
Lärarlönelyftet
Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom
resultaten i skolan. Är tillskillnad från karriärtjänstreformen endast en
statlig löneintervention. Kriterierna för att bli utvald inom lärarlönelyftet är
betydligt mer styrt än karriärtjänstreformen. Rektor utser dessa lärare,
tillskillnad från karriärtjänsterna där rektor och förvaltningsledning utser.
Antal, 225 lärare fördelat efter antal lärare per skola och enhet. Nuläge:
processen med att utse lärare är precis avslutad. Rektor meddelar de lärare
som blir utsedda av rektor.
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet bordläggs till Gymnasienämndens sammanträde den 16
november 2016.
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§ 140 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 345/2016
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.
Under perioden 1 april - 30 september har det inkommit en anmälan om
kränkande behandling från kommunens gymnasieskolor. Det rör sig om
kränkande behandlingar mellan elever. Åtgärder för att förhindra fler
kränkningar har vidtagits i samtliga ärenden
Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning kränkande behandling perioden
1 juli-30 september 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 141 Skolriksdag 24 - 25 april 2017
Handläggare: Per-Åke Sörman
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämndens presidium utses att delta i skolriksdagen den 24-25
april 2017.
Yrkande
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden yrkar avslag på Pär Ljungvalls yrkande och bifall till
förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 142 Aktuell information
Handläggare: Per-Åke Sörman, 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 framför ett tack till politiker och tjänstemän för trevligt
samarbete i Gymnasienämnden. Vid oktobersammanträdet utser
Kommunfullmäktige ny ordförande i Gymnasienämnden.
Förvaltningschefen
a)
Arbete pågår med effektiviseringsuppdragen som ska redovisas till
Kommunstyrelsen i oktober.
b)
Förvaltningen arbetar också med budget och verksamhetsplan 2017.
Områdeschefen
a)
Områdeschefen informerar om händelse vid Virginska gymnasiet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 143 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 343/2016
Ärendebeskrivning
1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:50 Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för hösten år
2016. Gy 326/2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 144 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 344/2016
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 21 september 2016 - 18 oktober 2016 fattats med stöd av
delegation från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning)
Löpnummer 1-13/15
Riksgymnasiets kansli
Löpnummer AKA2/16, HNÅ01-03/16, MOM04-07/16
Virginska gymnasiet
Löpnummer 16/18-16/37
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg
Löpnummer 16/17HV1, 16/17HA1, 16/17RL1
Virginska gymnasiet
Löpnummer SA15/16
Karolinska gymnasiet
Löpnummer A1-A3/2016
Riksgymnasiet
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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 A4-A13/2016
Riksgymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 352/2016
Virginska gymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 145 Övrig fråga - Forum för samråd
Handläggare: Kerstin Cederström, Samuel Nordangård
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L) och Samuel Nordangård (V) tycker att
gymnasieskolornas forum för samråd är bra forum där politikerna träffar
personal och elever samt får inblick i gymnasieskolornas verksamheter.
Ordföranden svarar att under hösten 2016 ska en utvärdering göras av vad
som är målet och syftet med kontaktpolitiker till gymnasieskolornas forum
för samråd.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 146 Avslutning
Nämndens behandling
Carina Oskarsson (S) framför ett tack till Per-Åke Sörman (C) som slutar
som ordförande i Gymnasienämnden och överlämnar en blombukett.
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