Protokoll

Gy 391/2018

Gymnasienämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-06-14
09:00–11:15
Café 019, lokal Salongen, V Bangatan 7 A

Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Kent Vallén (S)
Mats-Olof Liljegren (L)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Maria Landh (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Pär Ljungvall (V)
Markus Lokander (M)
Fredrik Lann (M)
Helena Eklund (SD)
Tjänstgörande ersättare
Xerxes Åkerfeldt (C)
Magnus Lagergren (KD)

fr.o.m. § 71

Ellen Ejdeklint (M)
Zlatan Jaranovic (L)

Tjänstgör för Lisbeth Estrada Perez (S)
Tjänstgör för Thony Mossberg (S)
t.o.m. § 70
Tjänstgör för Magnus Johansson (M).
Tjänstgör för Kerstin Cederström (L).

Närvarande ersättare
Magnus Lagergren (KD)

fr.o.m. § 71

Övriga
Nima Poushin
Unni Thorsersson
Mokhtar Bennis
Tina Ottosson
Annika Ramberg
Elisabeth Lindéus
Mikael Ramnerö
Stefan Ask
Annika Laestadius
Johan Boklund

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Gymnasiestrateg
Ekonom
Planerare
Förvaltningens samordnare
Verksamhetsutvecklingschef
Lokalpolisområdeschef
Nämndsekreterare

Paragraf 67–80
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Johan Boklund, sekreterare
Justerat den 19 juni 2019.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Mats-Olof Liljegren (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 juni 2019.
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§ 67 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 391/2018
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Mats-Olof Liljegren (L), utses som ordinarie och Magnus Lagergren (KD)
utses som ersättare att justera protokollet den 19 juni 2019.

§ 68 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) initierar ledamotsinitiativet "Gymnasieskolornas
skolgårdar ska inte erbjuda ett internetnav för droghandel!"
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet läggs in som punkt 14 på ärendelistan.

§ 69 Ekonomisk uppföljning
Ärendenummer: Gy 44/2019
Handläggare: Annika Ramberg, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Översiktlig uppföljning av ekonomiskt resultat per maj 2019.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Ekonomisk uppföljning per maj 2019".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning per maj 2019 godkänns och läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ekonomisk uppföljning per maj 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 70 Information - Elevenkät
Ärendenummer: Gy 178/2019
Handläggare: Tina Ottosson

3 (11)

ÖREBRO

Protokoll

Ärendebeskrivning

Under vårterminen varje år genomförs Örebro kommuns elevenkät. Tidigare
har enbart årskurs två på de nationella programmen svarat på enkäten. Detta år
har alla elever i alla årskurser fått möjligheten att svara på enkäten, även
eleverna på introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan. För 2019 har ca
4900 elever svarat på enkäten. För 2018 och 2017 var andelen svarande ca
1300 respektive ca 600.
Elevernas upplevda nöjdhet av sin utbildning är fortfarande god. Under
området kunskap och lärande, de frågor som är direkt kopplade till
undervisningen kan vi se en ökning. De frågor som rör trygghet, studiero och
likabehandling motsvarar föregående års resultat och den upplevda nöjdheten
hos eleverna inom området skolmiljön så som lokaler, måltidsmiljö och
biblioteket med mera har försämrats något.
Resultatet av elevenkäten är en indikation på hur väl eleverna på gymnasiet
kommer lyckas med sin utbildning. För att besluta om relevanta och
ändamålsenliga utvecklingsområden behöver resultatet av elevenkäten
analyseras i förhållande till elevernas måluppfyllelse, både på klass-, programoch skolnivå.
Beslutsunderlag

Power Point presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

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

Förvaltningen föreslår en flytt av Bygg- och anläggningsprogrammets
inriktning anläggningsfordon från Kvinnerstagymnasiet till Tullängsgymnasiet
samt en flytt av Handels- och administrationsprogrammet från Virginska
gymnasiet till Rudbecksgymnasiet. Gymnasienämnden beslutade 2019-05-17, §
61 att ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse ”Utbildningsorganisation – förslag till förändringar”,
daterad 2019-06-03.
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Powerpoint ”Utbildningsorganisation, GyN 2019-05-17”
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning Anläggningsfordon tillhör
från och med hösten 2020 Tullängsgymnasiets programutbud.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att under lå 2019/2020 fastställa:
-

om åk 2 och 3 flyttas till ny eller fasas ut inom befintlig skola,

-

om yrkesdelen ska bedrivas i egen regi eller upphandlas på nytt,

-

om nya eller befintliga övningsområden skall användas.

3. Handels- och administrationsprogrammet tillhör från och med hösten 2020
Rudbecksgymnasiets programutbud.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att under lå 2019/2020 fastställa:
-

om åk 2 och 3 flyttas till ny eller fasas ut inom befintlig skola.

Yrkande

Elisabeth Malmqvist (C), Kent Vallén (S) och Sven-Erik Sahlén (KD) yrkar
bifall till beslutspunkterna 1,2,3 och 4.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag till beslutspunkterna 1 och 2.
Proposition

Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag till Gymnasienämnden samt Pär Ljungvalls
(V) yrkande om avslag på beslutspunkt 1 och 2. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning Anläggningsfordon tillhör
från och med hösten 2020 Tullängsgymnasiets programutbud.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att under lå 2019/2020 fastställa:
-

om åk 2 och 3 flyttas till ny eller fasas ut inom befintlig skola,

-

om yrkesdelen ska bedrivas i egen regi eller upphandlas på nytt,

-

om nya eller befintliga övningsområden skall användas.

3. Handels- och administrationsprogrammet tillhör från och med hösten 2020
Rudbecksgymnasiets programutbud.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att under lå 2019/2020 fastställa:
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-

om åk 2 och 3 flyttas till ny eller fasas ut inom befintlig skola.

Reservation

Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pär Ljungvalls (V)
yrkande om avslag på beslutspunkterna 1 och 2.

§ 72 Presentation - Polisens drogförebyggande arbete
Handläggare: Annika Laestadius
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden får en presentation av Polisens arbete mot droger.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 73 Årsrapport för gymnasiesärskolan för döva och
hörselskadade 2018
Ärendenummer: Gy 175/2019
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Enligt avtal mellan staten och Örebro kommun genomför kommunen
riksrekryterande gymnasiesärskola för döva och hörselskadade elever som är
beroende av en teckenspråkig miljö och/eller tekniska hjälpmedel. Dessutom
ingår ungdomar som har en språkstörning och behöver insatser av samma slag
som döva.
Verksamheten finansieras av ett statligt verksamhetsstöd samt interkommunala
ersättningar.
Verksamheten ingår i Tullängsgymnasiets organisation och omfattar all
verksamhet under elevernas fyra gymnasieår såsom utbildning,
elevhemsboende, resor till och från hemmen vartannat veckoslut och alla
skollov samt fritidsaktiviteter.
Undervisningen bygger på teckenspråk, talad svenska samt tekniska
hjälpmedel.
Syftet med utbildningen är att eleverna ska ges förutsättningar att nå
kunskapsmålen för utbildningen och vara väl förberedda för framtida
arbete/sysselsättning.
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Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Årsrapport 2018 gymnasiesärskola för döva och
hörselskadade".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 74 Förordnande av Verksamhetschef enligt HSL för
Gymnasieskolan
Ärendenummer: Gy 179/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen har krav på att alla verksamheter som bedriver hälso- och
sjukvård, så även omfattande skolhälsovård, ska ha en utsedd verksamhetschef
enligt HSL ( Hälso- och sjukvårdslagen).
I Örebro kommun är denna funktion anställd inom Myndighetsavdelningen,
men varje driftsnämnd som bedriver Hälso- och sjukvård ska utse
verksamhetschef inom sitt ansvarsområde. Av det skälet ska
Gymnasienämnden till verksamhetschef enligt HSL utse Marina Lundqvist,
som också från Örebro kommun är anmäld i den rollen till IVO, (Inspektionen
för Vård och Omsorg).
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Förordnande av verksamhetschef enligt HSL för
Gymnasieskolan".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Till verksamhetschef enligt HSL utse Marina Lundqvist.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Till verksamhetschef enligt HSL utse Marina Lundqvist.

§ 75 Revisionsrapport - Samlad uppföljning av tidigare
genomförda granskningar
Ärendenummer: Gy 161/2019
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Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en samlad uppföljning av
tidigare genomförda granskningar.
Sista svarsdatum är den den 30 augusti 2019.
Beslutsunderlag

Stadsrevisionens revisionsrapport "Samlad uppföljning av tidigare genomförda
granskningar" daterad 2019-04-11.
Power Point presentation "Samlad uppföljning av tidigare genomförda
granskningar, (pwc), studie-och yrkesvägledning inom grundskola och
gymnasieskola".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Yttrande avges till Stadsrevisionen i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Yttrande avges till Stadsrevisionen i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 76 Revidering av delegationsordningen för
Gymnasienämnden
Ärendenummer: Gy 180/2019
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Beslut om mottagande av elev till gymnasiesärskolan, enligt 19 kap. 29 § SL,
har fram till och med justerad delegationsförteckning den 16 mars 2016
delegerats från Gymnasienämnden till särskolesamordnare med rektor vid
gymnasiesärskolan som ersättare. När särskolesamordnaren slutade sin
anställning vid centralt skolstöd under 2017 upphörde delegeringen och har
därefter inte upptagits i delegationsförteckningen.
Enligt 19 kap. 29 § SL är det huvudmannen (d.v.s. Gymnasienämnden) för den
sökta utbildningen som prövar frågan om den sökande ska tas emot.
Huvudmannen kan utse någon tjänsteperson som har rätt att via delegation
istället fatta sådana beslut.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Revidering av delegationsförteckning", daterad
2019-05-23
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämndens delegationsförteckning revideras med följande tillägg:
Beslut om mottagande av elev till gymnasiesärskolan, enligt 19 kap. 29 § SL,
delegeras från Gymnasienämnden till rektor vid gymnasiesärskolan.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Gymnasienämndens delegationsförteckning revideras med följande tillägg:
Beslut om mottagande av elev till gymnasiesärskolan, enligt 19 kap. 29 § SL,
delegeras från Gymnasienämnden till rektor vid gymnasiesärskolan.

§ 77 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
- Informationen tas till protokollet.

§ 78 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 152/2019
Ärendebeskrivning

Samverkansgrupp Fufa, Protokoll 190502
Samverkansgrupp Fufa, Protokoll 190528
Forum för samråd, Protokoll, Tullängsgymnasiet 190510
Forum för samråd, Protokoll, Kvinnersta 190502
Lokal samverkan, Protokoll, Kvinnersta 190214
Lokal samverkan, Protokoll, Kvinnerstagymnasiet 190425
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2019-04-09, § 59 Överförda driftresultat
och investeringsanslag från 2018
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Gy 160/2019
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§ 79 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 181/2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 17 maj 2019 - 13 juni 2019 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

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

Gy 168/2019 Protokoll, Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden
190529.
Gy 151/2019 Protokoll, Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden
190523.
Gy 141/2019 Protokoll, Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden
190515.
4.7.3 Datum: 190509. Beslut om att elev ska få byta studiegång. Löpnummer:
SA4/19. Karolinska gymnasiet.
7.7 Datum: 190523. Beslut om en personuppgiftsincident ska anmälas eller ej
till tillsynsmyndigheten. Artikel 33 GDPR. Förvaltningschef.
2.2 Datum: 190513. Beslut om anställning av personal utom rektor eller
motsvarande. Löpnummer: LMH 1/19. Virginska skolan.
4.7.5 Datum: 190515, 190523. Beslut om förlängd undervisning, att
undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas över längre tid
än tre år. Löpnummer: SA5/19, SA6/19, SA7/19.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 80 Ledamotsinitiativ - Gymnasieskolornas skolgårdar ska
inte erbjuda ett internetnav för droghandel
Ärendenummer: Gy 188/2019
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L)
Ärendebeskrivning

Liberalerna genom Mats-Olof Liljegren (L) initierar ärendet
"Gymnasieskolornas skolgårdar ska inte erbjuda ett internetnav för
droghandel!"
Liberalerna förslår
– förvaltningen säkerställer att de trådlösa nätverken enkelt kan slås av och på
– det blir tydligt inom Örebro kommun att det är rektor som beslutar om
tillgängligheten
– de trådlösa nätverken är tillgängliga under de tider gymnasieskolornas
rektorer beslutar om
Beslutsunderlag

Liberalernas ledamotsinitiativ "Gymnasieskolornas skolgårdar ska inte erbjuda
ett internetnav för droghandel!", daterat 190607.
Yrkande

Elisabeth Malmqvist (C) yrkar avslag på Liberalernas ledamotsinitiativ med
motiveringen att ärendet behöver beredas och att frågan ska behandlas av
Gymnasienämndens presidium under hösten. Liberalerna är välkomna att på
nytt initiera ärendet i samband med höstens beredningar.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Liberalernas ledamotsinitiativ avslås.
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fredag 7 juni 2019

GYMNASIENÄMNDEN

LEDAMOTSINITIATIV
GYMNASIESKOLORNAS SKOLGÅRDAR SKA INTE
ERBJUDA ETT INTERNETNAV FÖR DROGHANDEL!
Gymnasienämnden har varit tydlig med att gymnasieskolorna ska vara fria från droger
och den nyss antagna handlingsplanen är ett bra verktyg för att arbeta vidare mot en
drogfri gymnasieskola.
Ett problem som dock inte hanteras i planen är tillgången på det luftburna nätverk som
gymnasieskolorna erbjuder eleverna. Trådlösa nätverk är idag en förutsättning för att kunna
bedriva undervisning men inbjuder också till andra aktiviteter som inte har med skolans uppdrag
att göra. De ofta trevliga och tillgängliga skolgårdarna blir utanför skoltid ett inbjudande nav med
full tillgång till Internet.
För Liberalerna är det viktigt med tydlighet vem som bestämmer vad i skolan. Vi anser att rektor
ska ha de befogenheter skollagen ger uttryck för. För oss är det självklart att det är rektor som
ansvarar för all pedagogisk verksamhet. Där inkluderar vi tillgång till de trådlösa nätverken och det
är skolan som ska besluta om tillgången till trådlösa nätverk, precis på samma sätt som tillgång till
andra pedagogiska verktyg. Detta beslut ligger enligt Liberalerna ytterst hos rektor.
De lösningar vi erbjuder gymnasieskolorna måste vara sådana att de trådlösa nätverken enkelt kan
slås av och på. Rektors beslut ska styra när trådlöst nätverk ska vara tillgängligt och beslutet måste
respekteras.
Det är angeläget att vi snabbt fattar beslut om detta så gymnasieskolorna kan göra de trådlösa
nätverken tillgängliga och otillgängliga på det sätt rektorerna finner nödvändigt.
Därför yrkar Liberalerna att:
– förvaltningen säkerställer att de trådlösa nätverken enkelt kan slås av och på
– det blir tydligt inom Örebro kommun att det är rektor som beslutar om tillgängligheten
– de trådlösa nätverken är tillgängliga under de tider gymnasieskolornas rektorer beslutar om

Mats-Olof Liljegren Liberalerna

