SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-02-28

Gymnasienämnden
Plats och tid

Gränssnittet, Ystad Gymnasium, Surbrunnsvägen 1 i Ystad klockan
09:00–12:55 (ajournering klockan 11:50–11:55)

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Kristian Holmström (V), ersättare §§ 17–del av 23, 26 (lämnar 11:40)
My Henriksson (KD), ersättare
Eva Clausson (C), ersättare
Anne-Marie Fasth (L), ersättare
Susan Berg (SD), ersättare
Stefan Ahlbäck, t.f. förvaltningschef
Lars-Inge Persson, skolchef
Håkan Persson, utvecklingschef
Veronica Andersson, ekonom
Niclas Olsson, IT-koordinator § 17
Christian Nilsson, IT-koordinator § 17
Emma Sjöström, HR-speicalist §§ 17–18
Nemat(ollah) Salehi, personalföreträdare
Camilla Svensson, sekreterare
Gunilla Olsson (S)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Nya Rådhuset, Österportstorg i Ystad 2020-03-02 10:00

Paragrafer:

17-32

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………………
Camilla Svensson

Ordförande

…………………………………………………………………
Bo Sterner (M)

Justerare

…………………………………………………………………
Gunilla Olsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-03

Datum när anslaget tas ned

2020-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset, Österportstorg i Ystad

Underskrift

...........................................................................................................
Camilla Svensson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasienämnden
Beslutande

Sammanträdesdatum
2020-02-28

Bo Sterner (M), ordförande
Jan Axlund-Horneij (M), 1:e vice ordförande
Adrian Magnusson (S), 2:e vice ordförande
Gunilla Olsson (S)
Curt Hansson (M)
Paula Larsson Jarl (M) §§ 17–31 (lämnar 12:40)
Leif Olsson Svensson (SD)
Allan Waktmar (S)
Martin Forsberg (C)
Kent Andersson (SD)
Conny Alm (S) ersätter Malin Henningsson (S)

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-28

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

§ 17

Verksamhetsinformation från IT

§ 18

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
2019

§ 19

Information om medarbetarundersökningen 2019

6

§ 20

Information om BuSo

7

§ 21

Årsredovisning 2019

2020/5

8-9

§ 22

Kompletteringsbudget 2020

2020/20

10

2019/8

11 - 14

2020/2

15

§ 23
§ 24

Diarienr

Nämndmålens aktiviteter och indikatorer för
gymnasienämnden 2020-2022
Redovisning av delegeringsbeslut mellan den 25
januari till den 27 februari 2020

Sida
4

2020/21

5

§ 25

Uppföljning av intern kontroll 2019

2019/24

16 - 18

§ 26

Solceller på Ystad Gymnasium, Park

2020/16

19 - 20

§ 27

Trygg skola

2019/136 21 - 22

§ 28

Nyckeltal för Ystad Gymnasium 2020

2020/13

§ 29

Information från vuxenutbildningen Ystad

24

§ 30

Information från förvaltningschef

25

§ 31

Information från kontaktpolitiker

26

§ 32

Övrigt

27

Justerares
signatur
3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Gymnasienämnden
GN § 17

Verksamhetsinformation från IT
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av verksamhetsinformationen från IT.

Sammanfattning av ärendet
Skolans och kommunens digitalisering
 Brygga mellan den pedagogiska verksamheten och IT-avdelningen/leverantörer.
 Upphandling, inköp, logistik, beställarkompetens.
 Pedagogisk och teknisk support mitt i verksamheterna. Kompetensutvecklingsinsatser till alla.
 Omvärldsbevakning, samverkan med många olika aktörer.
 IT-säkerhet, GDPR.
Avslutade projekt – ett urval
 ID-kort:
o Röd – gäster
o Svart – personal
o Blå – elever
 Närvarohantering vid APL (arbetsplatsförlagt lärande).
 Säker inloggning.
 E-tjänster.
 Pre- och ombording av ny personal.
 IT-plan.

Föredragande
IT-koordinatorer Niclas Olsson och Christian Nilsson.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 18

Dnr 2020/21

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
Gymnasienämnden beslutar
Rapport lämnas för kännedom och nämnden har tagit del av informationen om uppföljning
av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019.

Sammanfattning av ärendet
Årlig uppföljning 2019 avser det systematiska arbetsmiljöarbetet under tidsperioden
juni 2018 – maj 2019.
I rapporten finns resultatet för de olika områdena som årlig uppföljning undersöker.
Rapporten innehåller även en sammanfattning av vad som behöver förbättras inom
gymnasienämnden.
Rapporten lämnas till nämnden för kännedom.
Ärendet har inte barnchecklistats eftersom ärendet är en redovisning av hur verksamheterna
har arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med arbetsgivaransvaret för
arbetsmiljön för Ystads kommuns medarbetare.

Beslutsunderlag
Rapport Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 Gymnasienämnden,
Tjänsteskrivelse av HR-specialist Emma Sjöström den 19 februari 2020.

Förslag till beslut
Rapport lämnas för kännedom.

Föredragande
HR-specialist Emma Sjöström.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Gymnasienämnden
GN § 19

Information om medarbetarundersökningen 2019
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av informationen om medarbetarundersökningen från 2019.

Sammanfattning av ärendet
Medarbetarundersökning 2019, besvarades mellan den 9-30 september. Ystads kommun vill
vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare
med utgångspunkt från alla människors lika värde.
Medarbetarundersökningen är ett av flera verktyg som belyser dessa områden.
Medarbetarundersökningen genomförs för att kunna utveckla och förbättra verksamheterna
Vartannat år genomförs medarbetarundersökningen i Ystads kommun. Enkäten är
webbaserad och besvaras via en personlig länk som skickats via e-post till tillsvidare- och
visstidsanställda medarbetare som var anställda per den 31 juli 2019. Enkäten innehåller 65
frågor inom områdena arbetsmiljö, ledarskap, organisation, utveckling samt nöjdhet.

Föredragande
HR-specialist Emma Sjöström.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Gymnasienämnden
GN § 20

Information om BuSo
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av informationen om BuSo.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas vid dagen sammanträde:
 BuSo möte 5 februari 2020
o Växa tryggt
o Familjecentralen
o Föräldragrupper och barnstödsgrupper
o Ideprövning - delmålsgrupp 2
o Samverkansmöte
o Vem är Buso
o Barn som bevittnar våld
o Barnahus i SÖSK
o Barnrättsdagar
o Föräldrastöd för nyanlända – Föräldraskap i Sverige

Föredragande
Skolchef Lars-Inge Persson.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 21

Dnr 2020/5

Årsredovisning 2019
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner årsredovisningen för 2019.

Protokollsanteckning
Adrian Magnusson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi från oppositionen välkomnar att gymnasienämnden redovisar ett överskott med
1,6 miljoner kronor. Vi vill dock påpeka att det redovisade överskottet haft ett högt pris
för verksamheterna, bland annat stopp för yrkesutbildningar på Vuxenutbildningen
Ystad under större delen av 2019.
För oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i
gymnasienämnden i Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har översänt anvisningar för upprättande av årsredovisning 2019.
Årsredovisningen ska bland annat innehålla redovisning av årets verksamhet, måluppfyllelse,
årets ekonomiska resultat, årets investeringar och kommentarer avseende framtiden.
Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 1,6 mkr för 2019.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Gymnasienämnden,
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 19 februari 2020.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner årsredovisningen för 2019.

Föredragande
Ekonom Veronika Andersson och skolchef Lars-Inge Persson.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 21

Dnr 2020/5

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) lämnar en protokollsanteckning.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 22

Dnr 2020/20

Kompletteringsbudget 2020
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till att ingen
kompletteringsbudget ska tilldelas gymnasienämnden för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska påverkbara över/underskott för respektive
nämnd överföras till nästa budgetår.
Gymnasienämnden begär ingen kompletteringsbudget 2020 för överskott genererade under
2019, varken från drifts- eller investeringsbudget
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 21 februari 2020.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till att ingen
kompletteringsbudget ska tilldelas gymnasienämnden för 2020.

Föredragande
Ekonom Veronika Andersson.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 23

Dnr 2019/8

Nämndmålens aktiviteter och indikatorer för
gymnasienämnden 220-2022
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av informationen om aktiviteter kopplade till gymnasienämndens
mål (fastställdes den 24 januari 2020, § 7):
Nämndmål (§ 7/2020-01-24)
De studerande vid Ystad Gymnasium och
Vuxenutbildning känner sig bekväma i
kontakten med lärare och övrig personal
samt har inflytande och möjlighet att
påverka sin studiesituation
Aktivitet

Aktivitet
Öka tillgängligheten för vuxna att få
vägledning.
Alla elever ges möjlighet och förutsättningar
till inflytande.

Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning har
hög kvalitet och ett brett, i samverkan med
andra aktörer, anpassat utbud i utbildningen
och är det självklara valet för gymnasie- och
vuxenutbildning i Skånes sydöstra region

Arbeta för att öka antalet externa aktörer som
är delaktiga i utbildningen.
Arbeta för en gemensam vuxenutbildning i
sydöstra Skåne.
Strategisk marknadsföring så att YG är det
självklara valet.
Eleverna ges stöd och stimulans genom
förebyggande och främjande insatser.

Varje studerande ges möjlighet att utifrån
sina egna förutsättningar och potential nå så
långt som möjligt och upplever sin studietid
som positiv och utvecklande
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning
erbjuder, för studerande och personal, en
god och inspirerade arbetsmiljö som positivt
påverkar studier och samspelet mellan
människor.
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning ger
den som vill och kan förutsättningar för
fortsatta studier och/eller anställning.

Justerares signatur
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Bibehålla en fortsatt hög trygghetskänsla hos
både personal och elever.
Verka för god organisatorisk och social
arbetsmiljö genom olika aktiviteter och
insatser.
Samverka med utbildningsanordnare och
andra aktörer.
Fler elever når examen eller förbereds för
sysselsättning.
Vuxenutbildningen samverkar med
arbetsmarknadsenheten och
arbetsförmedlingen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 23

Dnr 2019/8

Sammanfattning av ärendet
Inför mandatperioden 2019-2022 har modellen för mål- och resultatstyrning för Ystads
kommun reviderats. Detta med utgångspunkt i den revisionsgranskning som gjordes i
september år 2017 samt de erfarenheter som gjorts av kommunledningen sedan arbetet med
mål- och resultatstyrning infördes i kommunen.
Modellen utgår från kommunens vision och kommunövergripande mål. I modellen bryts det
kommun-övergripande målet ner i tre områden med totalt sju övergripande mål som var och
ett adresseras till en eller flera nämnder/styrelser. Målen är formulerade som ett framtida
önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. Kommunens styrdokument fungerar i
modellen som ett stöd till nämnder, bolag och förvaltningar i framtagandet av nämnds- och
styrelsemål och aktiviteter. För att kunna följa upp om arbetet leder till resultat ska det också
finnas indikatorer kopplade till respektive mål.
Gymnasienämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 24 januari (§ 7) och fastställde
följande mål:
1. De studerande vid Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning känner sig bekväma i
kontakten med lärare och övrig personal samt har inflytande och möjlighet att
påverka sin studiesituation
2. Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning har hög kvalitet och ett brett, i samverkan
med andra aktörer, anpassat utbud i utbildningen och är det självklara valet för
gymnasie- och vuxenutbildning i Skånes sydöstra region.
3. Varje studerande ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och potential nå
så långt som möjligt och upplever sin studietid som positiv och utvecklande.
4. Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning erbjuder, för studerande och personal, en
god och inspirerade arbetsmiljö som positivt påverkar studier och samspelet mellan
människor.
5. Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning ger den som vill och kan förutsättningar för
fortsatta studier och/eller anställning.
Vid dagens sammanträda informeras nämnden om aktiviteter som är kopplade till
respektive mål.
Ärendet är av administrativ karaktär och är inte barnchecklistat.

Beslutsunderlag
Styrmodell för Ystads kommun, antagen i kommunfullmäktige den 22 augusti 2019,
Beslut från gymnasienämnden den 13 december 2019 § 185,
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbeck den 9 december 2019.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 23

Dnr 2019/8

Förslag till beslut
Gymnasienämnden tar del av informationen om aktiviteter kopplade till gymnasienämndens
mål (fastställdes den 24 januari 2020, § 7):
Nämndmål (§ 7/2020-01-24)
De studerande vid Ystad Gymnasium och
Vuxenutbildning känner sig bekväma i
kontakten med lärare och övrig personal
samt har inflytande och möjlighet att
påverka sin studiesituation
Aktivitet

Aktivitet
Öka tillgängligheten för vuxna att få
vägledning.
Alla elever ges möjlighet och förutsättningar
till inflytande.

Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning har
hög kvalitet och ett brett, i samverkan med
andra aktörer, anpassat utbud i utbildningen
och är det självklara valet för gymnasie- och
vuxenutbildning i Skånes sydöstra region

Arbeta för att öka antalet externa aktörer som
är delaktiga i utbildningen.
Arbeta för en gemensam vuxenutbildning i
sydöstra Skåne.
Strategisk marknadsföring så att YG är det
självklara valet.
Eleverna ges stöd och stimulans genom
förebyggande och främjande insatser.

Varje studerande ges möjlighet att utifrån
sina egna förutsättningar och potential nå så
långt som möjligt och upplever sin studietid
som positiv och utvecklande
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning
erbjuder, för studerande och personal, en
god och inspirerade arbetsmiljö som positivt
påverkar studier och samspelet mellan
människor.
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning ger
den som vill och kan förutsättningar för
fortsatta studier och/eller anställning.

Bibehålla en fortsatt hög trygghetskänsla hos
både personal och elever.
Verka för god organisatorisk och social
arbetsmiljö genom olika aktiviteter och
insatser.
Samverka med utbildningsanordnare och
andra aktörer.
Fler elever når examen eller förbereds för
sysselsättning.
Vuxenutbildningen samverkar med
arbetsmarknadsenheten och
arbetsförmedlingen.

Föredragande
T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck och skolchef Lars-Inge Persson.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 23

Dnr 2019/8

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) begär ajournering klockan 11:50. Mötet återupptas klockan 11:55.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 24

Dnr 2020/2

Redovisning av delegeringsbeslut mellan den 25 januari till
den 27 februari 2020
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner Kultur o Utbildnings redovisningar av delegeringsbeslut till
gymnasienämnden för perioden den 25 januari till den 27 februari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med delegation är att avlasta nämndens beslut i löpande ärende av rutinkaraktär och
där igenom effektivisera den kommunala förvaltningen och ge en bättre service.
Bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd finns i kommunallagens
(SFS 2017:725) 6 kap, §§ 37–40.
Gymnasienämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt nämndens delegeringsordning som
är daterad 23 augusti 2019.
Delegeringsbeslut ska redovisas till nämnden varje månad.

Beslutsunderlag
Delegationsordning gymnasienämnden med vidaredelegering – 23 augusti 2019 § 102,
Hid GN 2019.669,
Kultur o Utbildnings redovisning av delegeringsbeslut till gymnasienämnden för perioden
den 25 januari till den 27 februari 2020.
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschefen Stefan Ahlbeck den 19 februari 2020.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner Kultur o Utbildnings redovisningar av delegeringsbeslut till
gymnasienämnden för perioden den 25 januari till den 27 februari 2020.

Föredragande
T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 25

Dnr 2019/24

Uppföljning av intern kontroll 2019
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen 2019 där följande
kontrollmoment har redovisats:
 Ekonomisystem
 Lokalförsörjning
 Lagar och förordningar
 Vuxenutbildningen
 Svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Svårigheter att erbjuda konkurrensmässiga
löner
Gymnasienämnden har följt sin beslutade interna kontrollplan och regelbundet fått den
redovisad vid nämndens möten.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunfullmäktiges reglemente och tillämpningsanvisningar för den interna
kontrollen i Ystads kommun ska respektive nämnd ha antagit en plan för intern kontroll. I
planen ska det framgå bland annat rutin/system, kontrollmoment, risk- och
väsentlighetsbedömning, kontrollansvarig, frekvens och metod.
Syftet med den interna kontrollen är att med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom
kategorierna god verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av
tillämpliga lagar och föreskrifter uppnås.
Gymnasienämnden antog den interna kontrollplanen för 2019 vid sammanträdet den 22
februari 2019 (§ 22) med följande rutiner/system:
 Risk: Ekonomisystem
o Rutin/ System: Budget
 Risk: Lokalförsörjning
o Rutin/ System: Lokalförsörjning
 Risk: Lagar och förordningar
o Rutin/ System: Omvärldsbevakning
 Risk: Vuxenutbildningen
o Rutin/ System: Omvärldsbevakning, Ekonomi
 Risk: Svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Svårigheter att erbjuda
konkurrensmässiga löner
o Rutin/System: Personalplanering, rekrytering
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 25

Dnr 2019/24

Gymnasienämnden har följt sin beslutade interna kontrollplan och regelbundet fått den
redovisad vid nämndens möten. De kontrollmoment som beslutades om 2019 är fortfarande
aktuella att följa under 2020. Utifrån risk- och konsekvensanalys kommer nämnden att ta
fram en ny intern kontrollplan i mars 2020.
T.f. förvaltningschefen har sammanfattat uppföljningen i en rapport som nämnden ska ta
ställning till.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Uppföljning av den interna kontrollen 2019,
Intern kontrollplan GN 2019,
Risk- och väsentlighetsanalys GN 2019,
Beslut från gymnasienämnden 22 februari 2017 § 22,
Beslut från gymnasienämnden 22 mars 2018, § 35,
Beslut från gymnasienämnden 17 april 2018, § 53,
Beslut från gymnasienämnden 24 maj 2018, § 69,
Beslut från gymnasienämnden 20 september 2018, § 116,
Beslut från gymnasienämnden 25 oktober 2018, § 126,
Beslut från gymnasienämnden 22 november 2018, § 145,
Beslut från gymnasienämnden 13 december 2018, § 187,
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 20 februari 2020.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen 2019 där följande
kontrollmoment har redovisats:
 Ekonomisystem
 Lokalförsörjning
 Lagar och förordningar
 Vuxenutbildningen
 Svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Svårigheter att erbjuda konkurrensmässiga
löner
Gymnasienämnden har följt sin beslutade interna kontrollplan och regelbundet fått den
redovisad vid nämndens möten.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 25

Dnr 2019/24

Föredragande
T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 26

Dnr 2020/16

Solceller på Ystad Gymnasium, Park
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av den muntliga redovisningen om vilka möjligheter det finns för
att sätta solceller på Ystad Gymnasium, Park.

Sammanfattning av ärendet
I skolans arbete med ”Grön Flagg” är hållbar utveckling en viktig ingrediens.
Solceller kan skapa förutsättningar för elever på El- och energiprogrammet att arbeta med
olika energikällor. Det kan bidra till att elever laborerar i undervisningen samt att den nya
energikällan blir en utvecklingsmöjlighet i programmets utbildning.
Fordonsprogrammet har önskemål om en laddningsstation för elbilar. Eftersom de vill införa
denna energikälla i sin undervisning.
Verksamheten har planer på att nästa tjänstebil som ska leasas kommer att vara en elbil
varför solceller skulle kunna bidra till hållbar utveckling. Det finns många fördelar med att
producera elenergi själv via solceller för att ladda skolans bil.
Utöver detta anser förvaltningen att det är bra om skolan kan påvisa för ungdomarna åt
vilket håll utvecklingen är på väg och att solceller kan bli naturligt både för elever och
personal.
Gymnasienämnden behandlade ärendet den 24 januari (§ 11) och gav förvaltningen i uppdrag
att undersöka möjligheterna att sätta solceller på taket på Ystad Gymnasium, Park.

Beslutsunderlag
Barnchecklista,
Beslut från gymnasienämnden den 24 januari 2020, § 11,
Tjänsteskrivelse av skolchef Lars-Inge Persson den 20 februari 2020.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden tar del av den muntliga redovisningen om vilka möjligheter det finns för
att sätta solceller på Ystad Gymnasium, Park.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 26

Dnr 2020/16

Föredragande
Skolchef Lars-Inge Persson.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 27

Dnr 2019/136

Trygg skola
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av informationen om arbetet med att säkerställa en trygg skola
och överlämnar ärendet till säkerhetsavdelningen.

Protokollsanteckning
Leif Olsson Svensson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi inom Sverigedemokraterna Leif Olsson (SD), Kent Andersson (SD) och Susan Berg
(SD) reviderar vårt önskemål angående åtgärder beträffande problematiken kring det
dödliga våldet att i första hand tas upp av vår säkerhetsavdelning för att senare
återrapporteras till nämnden. I andra hand bör eventuella praktiska övningar endast
inbegripa skolpersonal. I övrigt anser vi fortfarande att problematiken kring det
potentiella dödliga våld som kan uppstå tas på största allvar – inte minst med tanke på
vad som hände i Trollhättan 2015.

Sammanfattning av ärendet
Leif Olsson Svensson (SD) och Kent Andersson (SD) väcker ett ledamotsinitiativ om
problematiken kring det dödliga våldet som kan uppkomma inom den svenska skolan.
Nämnden behandlade ärendet den 24 januari (§ 10) där förvaltningen fick uppdrag att
redovisa hur Ystad Gymnasium arbetar med uppdraget att säkerställa en trygg skola.

Beslutsunderlag
Leif Olsson Svensson och Kent Andersson (SD) skrivelse Ledamotsinitiativ om
problematiken kring det dödliga våldet som kan uppkomma inom den svenska skolan, inkom
den 13 december 2019,
Beslut från gymnasienämnden den 24 januari 2020, § 10,
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 20 februari 2020.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden tar del av informationen om arbetet med att säkerställa en trygg skola.

Föredragande
Skolchef Lars-Inge Persson.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 27

Dnr 2019/136

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Olsson Svensson (SD) lämnar protokollsanteckning.
Ordförande föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att ärendet ska
överlämnas till säkerhetsavdelningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller ordförandens
förslag till beslut.
Beslut skickas till:
Leif Olsson Svensson (SD)
Kent Andersson (SD)
Säkerhetsavdelnnigen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-02-28

GN § 28

Dnr 2020/13

Nyckeltal för Ystad Gymnasium 2020
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av redovisningen om nyckeltal för Ystad Gymnasium.

Sammanfattning av ärendet
Nyckeltal för Ystad Gymnasium redovisas för nämnden:









Närvarorapport för Ystad Gymnasium 200108-200215 , samtliga nationella program.
Antal lektioner för hela skolan, nationella program 200108-200215.
Elevantal Ystad Gymnasium 2019/2020.
Sökbild till Ystad Gymnasium , antagning 2020.
Alla val till Ystad Gymnasium.
Sökbild elever folkbokförda i Ystad kommun (21 februari 2020).
Preliminärt antagna Ystad gymnasium.
Antalet sökande från sydöstra Skåne och hur många % som sökt Ystad Gymnasium
av dessa (25 februari 2020).

Ärendet är en redovisning och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Presentation av nyckeltal daterad den 28 februari 2020,
Tjänsteskrivelse av utvecklingschef Håkan Persson den 19 februari 2020.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden tar del av redovisningen om nyckeltal för Ystad Gymnasium.

Föredragande
Utvecklingschef Håkan Persson.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Gymnasienämnden
GN § 29

Information från vuxenutbildningen Ystad
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av informationen från vuxenutbildningen Ystad.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas vid dagens sammanträde:
 Skolverkets dialogkonferens om vuxenutbildningen.
 Folkuniversitetet etablera sig i Ystads kommun under våren 2020.
 Lokaler.

Föredragande
Skolchef Lars-Inge Persson.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Gymnasienämnden
GN § 30

Information från förvaltningschef
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av informationen från förvaltningschefen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas vid dagens sammanträde:
 Rekrytering av förvaltningschef för kultur och utbildning.
 Genomlysning av nämndens verksamhet.
 Samsyn på lokaler.
 Betygsresultat.
 Rekrytering av ny rektor.
 Rekrytering av utvecklingschef.

Föredragande
T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck och skolchef Lars-Inge Persson.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Gymnasienämnden
GN § 31

Information från kontaktpolitikerGymnasienämnden
Conny Alm (S) informerar om besök på fordonsprogrammet.
Ordföranden och Gunilla Olsson (S) informerar om besök på Odd Fellows prisutdelning för
stipendiet European Odd Fellow Youth Tour.
Ordförande informerar om besök på Skolråd.
Adrian Magnusson (S) informerar om besök på skolrådet på område 4 (Park).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Gymnasienämnden
GN § 32

ÖvrigtGymnasienämnden
Inget övrigt vid dagens sammanträde.
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