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Gy 390/2018

Gymnasienämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-05-17
09:00–11:40
Örebro universitet, sal P200, Forumhuset, vån. 2, ingång från
Fakultetsgatan

Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Kent Vallén (S)
Mats-Olof Liljegren (L)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Lisbeth Estrada Perez (S)
Thony Mossberg (S)
Maria Landh (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Pär Ljungvall (V)
Magnus Johansson (M)
Markus Lokander (M)
Kerstin Cederström (L)
Helena Eklund (SD)
Tjänstgörande ersättare
Julia Omar Ali (S)
Ellen Ejdeklint (M)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
fr.o.m. § 63

Tjänstgör för Lisbeth Estrada Perez (S)
t.o.m.
§ 62
Tjänstgör för Fredrik Lann(M)

Närvarande ersättare
Magnus Lagergren (KD)
Övriga
Nima Poushin
Unni Thorstensson
Mokhtar Bennis
Stefan Ask
Elisabeth Lindéus
Annika Ramberg
Tina Ottosson
Markus Karlsson
Maja Söderlund
Mikael Ramnerö

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetsutvecklingschef
Planerare
Ekonom
Gymnasiestrateg
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Samordnare
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Linda Philipsson
Johan Boklund
Thomas Göth
Bernard Landh

Administratör
Nämndsekreterare
Socialtjänstenstens skolverksamhet §
59
Socialtjänstens skolverksamhet § 59

Paragraf 55–66

Johan Boklund, sekreterare
Justerat den 27 maj 2019.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Magnus Johansson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 maj 2019.
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§ 55 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 390/2018
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Magnus Johansson (M), utses som ordinarie och Roger Andersson (S) utses
som ersättare att justera protokollet den 24 maj 2019.

§ 56 Justering Gymnasienämndens rambudget
Ärendenummer: Gy 127/2019
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning har beslutat om justering av
Gymnasienämndens budgetram. Nedan redovisas justering av budgetramen
samt förvaltningens förslag på fördelning av justeringarna:
- Nämndens rambudget minskas med 6 104tkr utifrån elevavstämning för
elever inom reguljära gymnasiet som gjorts per den 15 februari 2019. Justering
fördelas enligt beslutad resursfördelningsmodell.
- Nämndens rambudget ökas med 1 589tkr utifrån elevavstämning för elever
inom gymnasiesärskolan som gjorts per den 15 februari 2019. Justering
fördelas enligt beslutad resursfördelningsmodell.
- Nämnden rambudget ökas med 1 094 utifrån elevavstämning som gjorts av
elever som placerats på gymnasiet via Perrongen. Medlen läggs till budget för
Språkintroduktion.
- Nämndens rambudget minskas med 86tkr i enlighet med kommunens regler
för överfört resultat från 2018. Justering läggs till den
förvaltningsgemensamma budgeten.
- Nämndens rambudget ökas med 336tkr för kompensation för ökade
kostnader i samband med införandet av digital standardarbetsplats. Medlen
läggs till fördelningspotten i den förvaltningsgemensamma budgeten och
kommer senare att fördelas ut till enheterna utifrån faktisk fördelning av
kostnader.
- Nämndens rambudget ökas med 42tkr för kompensation för ökade
kostnader till följd av höjda PO-pålägg för förtroendevalda. Budgetmedel läggs
till budget gör nämndverksamheten.
Justeringen av Gymnasienämndens budgetram uppgår totalt till -3 129tkr och
Gymnasienämndens rambudget efter revidering uppgår till 508 585tkr.
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Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse ”Justering Gymnasienämndens rambudget 2019”.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V) deltar ej i beslutet.

§ 57 Delårsrapport med prognos 1 - 2019
Ärendenummer: Gy 128/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller
analys av ekonomiskt utfall till och med april samt prognos för helår 2019 för
Gymnasienämnden.
Inför budgetåret minskades Gymnasienämndens budgetram med 6 237tkr i
effektiviseringskrav, effektiviseringskravet kommer inte att klaras. Nämnden
har till och med april månad förbrukat 102% av budgetramen för samma
period. Utifrån ekonomiskt utfall till och med april samt bedömda förändringar
under resten av året prognostiseras utfall för året visa en avvikelse mot budget
med –15,2 mnkr. Av det prognostiserade utfallet utgörs -3,9 mnkr av
prognostiserade omställningskostnader.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport med prognos 1, 2019".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2019.
- Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2019.
- Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
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§ 58 Attestförteckning för Gymnasienämndens
verksamheter 2019
Ärendenummer: Gy 129/2019
Handläggare: Annika Ramberg, Klockan 09.30-09.35
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska årligen utse
attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom
nämndens förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga attestanter
ska finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Attestförteckning för Gymnasienämndens
verksamheter 2019" samt bilaga "Kopia av Attestägare BGY 2019"
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Attestanter utses enligt förteckning.

§ 59 Presentation - Socialtjänstens skolverksamhets arbete
mot droger
Handläggare: Thomas Göth, Bernard Landh
Ärendebeskrivning

Presentation av socialtjänstens skolverksamhets arbete mot droger.
Beslutsunderlag

Power Point presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 60 Gymnasienämndens handlingsplan mot droger
Ärendenummer: Gy 365/2018
Handläggare: Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden beslutade i november 2018 att ge förvaltningen i uppdrag
att inventera och se över det drogförebyggande arbetet inom gymnasieskolan.
Uppdragets första del omfattade en nulägesbeskrivning som visade att
missbruk av droger hos elever och försäljning av droger i skolans närmiljö
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upplevs som ett stort problem. Mycket pekar på att narkotikaerfarenhet och
missbruk inte har ökat fram till idag, men konsumtionsutvecklingen bland dem
som väl använt narkotika visar på en viss ökning.
Handlingsplanen bygger på en kombination av tydliga regler, konsekvenser
samt omtanke och stöd. Skolans ambition är att det skall vara svårt att använda
droger och lätt att få hjälp att sluta.
Örebro kommuns gymnasieskolor vill erbjuda alla elever bästa möjliga
utbildning, ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat samt erbjuda en
trygg och trivsam arbetsmiljö. Gymnasieskolan är en arbetsplats med samma
krav och skyldigheter som andra arbetsplatser.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Handlingsplan mot droger, Gymnasienämnden"
daterad 17 maj 2019.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- att anta Handlingsplan mot droger
Yrkande

Ordföranden yrkar tillägg i förvaltningens beslutsförslag "Förvaltningen får i
uppdrag att upprätta en aktivitetsplan".
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. att anta Handlingsplan mot droger
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en aktivitetsplan

§ 61 Utbildningsorganisation
Ärendenummer: Gy 132/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis, Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår flytt av Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning
anläggningsfordon från Kvinnerstagymnasiet till Tullängsgymnasiet samt flytt
av Handels- och administrationsprogrammet från Virginska gymnasiet till
Rudbecksgymnasiet.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse ”Utbildningsorganisation – förslag till förändringar”.
Powerpoint ”Utbildningsorganisation, GyN 2019-05-17”
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- att ärendet anses berett
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 62 Översyn utbildningsorganisation Naturbruksprogrammet
Handläggare: Mokhtar Bennis, Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Gymnasiets utbildningsorganisation ses över i syfte att skapa ekonomiskt
hållbara, attraktiva och heterogena skolor där fler elever får plats.
Vid sammanträdet ges fördjupad information om Naturbruksprogrammet vid
Kvinnerstagymnasiet som har få sökande inför hösten 2019.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 63 Rapport - Årsbokslut 2018, Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade
Ärendenummer: Gy 134/2019
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

I enlighet med 10 kap. 1§ gymnasieförordningen (2010:2039) och det avtal som
staten tecknat med Örebro kommun anordnas riksrekryterande
gymnasieutbildning för ungdomar med dövhet eller dövblindhet samt för vissa
ungdomar med hörselnedsättning eller språkstörning i Örebro.
Örebro kommun får i sin gymnasieskola anordna utbildning för elever som:
1. är döva och hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö,
2. är hörselskadade och trots användningen av tekniska hjälpmedel och
andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan,
3. har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva,
eller
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4. är dövblinda
I Riksgymnasiets uppdrag ingår att verksamheten, så långt det är möjligt, ska
integreras i motsvarande kommunal gymnasieskola.
För elever som vill och har behov av det ska Örebro kommun anvisa kost och
logi, 10 kap 11 §, gymnasieförordningen.
Syftet med utbildningen är att eleverna ska ges förutsättningar att nå målen för
utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller studier.
Beslutsunderlag

Rapport - Årsbokslut 2018, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 64 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.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 65 Inkomna skrivelser
Ärendebeskrivning

1. Programnämnd Barn och utbildning, protokollsutdrag 2019-04-03, § 68
Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i grund- och
gymnasieskolan 15 februari 2019. Gy 111/2019.
2. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2019-01-30, § 15 Revidering av
reglementen för Vårdboendenämnden,
Hemvårdsnämnden, Funktionsstödsnämnden, Grundskolenämnden,
Gymnasienämnden, Socialnämnden och Miljönämnden. Gy 112/2019.
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3. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2019-01-30, § 17 Arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser
samt partistöd för mandatperioden 2019-2022. Gy 130/2019.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 66 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 133/2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 12 april 2019 - 16 maj 2019 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 byta till ett annat program som erbjuds av kommunen
eller byte av inriktning inom ett program
Löpnummer: 18/19RGH10, 18/19RGH11, 18/19RGD05, 18/19RGH27
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.4
Utbildning för döva och hörselskadade. Beslut om ett års förlängd
utbildningstid för elever som behöver det.
Löpnummer: 18/19RGH12-18/19RGH26, 18/19RGH28, 18/19RGH29
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
2.2
Beslut om anställning för personal utom rektor eller motsvarande
Löpnummer: LHM 4/8
Virginska skolan
4.7.3
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Beslut om elev ska få byta till ett annat program som erbjuds av kommunen
eller byte av inriktning inom ett program
Löpnummer: 18/19HT5
Virginska gymnasiet
4.7.5
Beslut om förlängd undervisning
Löpnummer: 18/19EK02, 18/19EK03
Virginska gymnasiet
4.7.3
Beslut om att eleven ska få byta studieväg
18/19SA02
Virginska gymnasiet
4.7.3
Beslut om elev ska få byta till ett annat program
18/19RL1
Virginska gymnasiet
2.2
Anställningsinformation L.L., S.R., M.S.,
5-7
Kvinnerstagymnasiet
3.5
Köpeavtal Häst R.G.R.O, Köpeavtal Häst M.S.
8-9
Kvinnerstagymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska byta till ett annat program
18/19RGD01, 18/19RGD02, 18/19RGH01-18/19RGH08, 18/19RGD03
4.7.4
Utbildning för döva och hörselskadade
18/19RGH09
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta till ett annat program
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18/19RGH30, 18/19RGH33
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.4
Utbildning för döva och hörselskadade
18/19RGD06-18/19RGD09, 18/19RGH32, 18/19RGH34
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
2.2
Tillsvidare anställning
A1-2018 - A3-2018
Tullängsgymnasiet
4.7.3
Ändring i studieplan
162-2018, 340-2017, 240-2017, 296-2017
Tullängsgymnasiet
2.2
Tidsbegränsad och tillsvidare anställning
E7-2018 - E18-2018
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet
4.7.3
Ändring i studieplan
248-2018, 91-2018
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet
2.2
Tillsvidareanställning
TP
Gymnasiesärskolan
4.7.3
Byte av studieväg
316/2016, 317/2016
Gymnasiesärskolan
2.2
Tidsbegränsad anställning
LB, CA, JA, JB, MMM, EM
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Gymnasiesärskolan
4.7.3
Byte av studieväg
20177289
Rudbecksgymnasiet
2.2
Anställningar
18/48, 19/01, 19/02, 19/03, 18/45, 18/39-18/44, 18/47, 18/37, 18/38, 18/46
Rudbecksgymnasiet
2.2
Beslut om anställning av personal
Ka1/19-Ka3/19
Karolinska gymnasiet
4.7.5
Beslut om förlängd undervisning
SA18/18
Karolinska gymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg
SA1/19-SA3/19, ES13/18, SA17/18
Karolinska gymnasiet

Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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