SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-01-24

Gymnasienämnden
Plats och tid

Gränssnittet, Ystad Gymnasium, Surbrunnsvägen 1 i Ystad klockan
09:00–12:05 (Ajournering 09:52–10:05)

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

My Henriksson (KD), ersättare
Stefan Ahlbäck, t.f. förvaltningschef
Lars-Inge Persson, skolchef
Håkan Persson, utvecklingschef
Mikael Follrud, rektor § 1
Ronny Pålsson, verksamhetschef Vuxenutbildningen Ystad
Camilla Svensson, sekreterare

Utses att justera

Adrian Magnusson (S)

Justeringens
plats och tid

Nya Rådhuset, Österportstorg i Ystad 2020-01-29 09:00

Paragrafer:

1-16

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

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

Organ

Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-30

Datum när anslaget tas ned

2020-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset, Österportstorg i Ystad

Underskrift

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

Gymnasienämnden
Beslutande

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Bo Sterner (M), ordförande
Jan Axlund-Horneij (M), 1:e vice ordförande
Adrian Magnusson (S), 2:e vice ordförande
Martin Forsberg (C)
Paula Larsson Jarl (M)
Gunilla Olsson (S)
Leif Olsson Svensson (SD)
Anne-Marie Fasth (L) ersätter Curt Hansson (M)
Eva Clausson (C) ersätter Malin Henningsson (S)
Susan Berg (SD) ersätter Kent Andersson (SD)
Conny Alm (S) ersätter Allan Waktmar (S)

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

§1

Presentation av ny rektor på område 4, Ystad
Gymnasium

4

§2

Information om "Grön Flagg"

5

§3

Information om BuSo

6

§4

Ersättning för modersmål 2020

2020/14

7-8

§5

Redovisning av delegeringsbeslut

2020/2

9

§6

Redovisning av konsultanvändning för
gymnasienämnden

2019/105 10

§7

Nämndmål för gymnasienämnden 2020-2022

2019/8

§8

Granskning av hantering och nyttjande av fordon

2019/137 14 - 15

§9

§ 10

Diarienr

Återkoppling av ledamotsinitiativ som rör APLplatser för elever på restaurang- och
livsmedelsprogrammet vid Ystad Gymnasium
Ledamotsinitiativ om problematiken kring det
dödliga våldet som kan uppkomma inom den
svenska skolan

Sida

11 - 13

2019/134 16 - 17

2019/136 18 - 19

§ 11

Solceller på Ystad Gymnasium, Park

2020/16

20 - 21

§ 12

Nyckeltal för Ystad Gymnasium 2019

2019/31

22

§ 13

Information från vuxenutbildningen Ystad

23

§ 14

Information från förvaltningschef

24

§ 15

Information från kontaktpolitiker

25

§ 16

Övrigt

26

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-01-24

Gymnasienämnden
GN § 1

Presentation av ny rektor på område 4, Ystad Gymnasium
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tackar för presentationen från ny rektor på område 4, Ystad Gymnasium.

Sammanfattning av ärendet
Ny rektor på område 4 presenterar sig själv och hälsas välkommen av nämnden.

Föredragande
Mikael Follrud, rektor område 4.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-01-24

Gymnasienämnden
GN § 2

Information om "Grön Flagg"
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del om av informationen om ”Grön Flagg”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens mål är att alla Ystads kommuns skolor ska vara certifierade i Grön flagg 2020.
Ystad Gymnasium Park certifierades redan 2016 och Ystad Gymnasium Österport
certifierades den 28 december 2019.
Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges
förskolor och skolor, med både lärare och elever, omsätts kunskap till direkt handling och
skapar förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad.
Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.
Medlemsskolorna granskas och certifieras efter Grön Flaggs riktlinjer.
Ett medlemskap i Grön Flagg kostar 1.500 kr per år. Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse
och har inget vinstintresse. I medlemskapet ingår bland annat kvalitetssäkring av skolans
arbete med lärande för hållbar utveckling, hållbarhetscertifiering, fortbildning, personligt stöd
och vägledning samt tips och inspiration.
Håll Sverige Rent delar också ut pris varje år till årets hållbara för-, grund- och gymnasieskola.
Lärandeprogrammet Grön Flagg består av sex steg som över ett läsår hjälper skolor att arbeta
mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling.

Föredragande
Håkan Persson, utvecklingschef.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-01-24

Gymnasienämnden
GN § 3

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

Sammanfattning av ärendet
2020 års första möte för BuSo äger rum den 20 februari.

Föredragande
Lars-Inge Persson, skolchef.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 4

Dnr 2020/14

Ersättning för modersmål 2020
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämndens antar kommunens ersättning för modersmålsundervisning år 2020 till
4 200 kr per elev och år.

Protokollsanteckning
Leif Olsson Svensson (SD) och Susan Berg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Man kan nu se konsekvenserna av den nya Gymnasielagen § 16, och det är mest
på grund av denna lag som denna protokollsanteckning bifogas. En fullständigt
meningslös lag enligt Migrationsdomstolen – och enligt oss Sverigedemokraterna
Kommunen har redan stora ekonomiska bekymmer och bör därför spara in på
så mycket som möjligt. Då denna ersättning är ett tilläggsbelopp på 4 200 per
elev och år (som inte ingår i beslutade lagstadgade programersättningar), blir
summar på 61 elever 256 000 SEK. Sverigedemokraterna vill att man ser över
och utreder hur man bäst kan ta tillvara de befintliga resurserna som används för
inslussning till Ystad Gymnasium för elever som drabbats av den tillfälliga
gymnasielagen. I dessa resurser är den språkliga introduktionsutbildningen av
väsentlig betydelse och bör kanske, med ovanstående i åtanke, ombearbetas så
den blir mer effektiv – både för eleven som för skolan.

Sammanfattning av ärendet
Alla elever som har annat modersmål än svenska har enligt gymnasieförordningen rätt att få
undervisning i sitt eget modersmål under vissa förutsättningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Lars-Inge Persson 15 januari 2020.

Förslag till beslut
Gymnasienämndens antar kommunens ersättning för modersmålsundervisning år 2020 till
4 200 kr per elev och år.

Föredragande
Lars-Inge Persson, skolchef.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 4

Dnr 2020/14

Ajournering
Leif Olsson Svensson (SD) begär ajournering klockan 09:52. Mötet återupptas klockan 10:05.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Olsson Svensson (SD) och Susan Berg (SD) lämnar en protokollsanteckning.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 5

Dnr 2020/2

Redovisning av delegeringsbeslut
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner Kultur o Utbildnings redovisningar av delegeringsbeslut till
gymnasienämnden för perioden den 13 december 2019 till den 24 januari 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 24 oktober 2019.
Delegeringsbeslut ska redovisas till nämnden varje månad.

Beslutsunderlag
Delegationsordning gymnasienämnden med vidaredelegering – 24 oktober 2019 § 155,
Hid GN 2019.669,
Kultur o Utbildnings redovisning av delegeringsbeslut till gymnasienämnden för perioden
den 13 december 2019 till den 24 januari 2020,
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschefen Stefan Ahlbeck den 10 januari 2020.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner Kultur o Utbildnings redovisningar av delegeringsbeslut till
gymnasienämnden för perioden den 13 december 2019 till den 24 januari 2020.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 6

Dnr 2019/105

Redovisning av konsultanvändning för gymnasienämnden
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden har inte beställt några konsulttjänster under november och december
2019 och nämnden godkänner redovisningen av konsultanvändning för angiven period.

Sammanfattning av ärendet
Anlitande av konsulter och nya inköp av tjänster ska användas synnerligen restriktivt och ska
beslutas av nämndens ordförande alternativt förvaltningschef. Återrapporteringen gäller från
den 1 juli 2019.
Uppföljningen gäller konsulttjänster och andra liknande tjänster som bland annat
bemanningstjänster. Återrapporteringen ska ange den avdelning/enhet som har nyttjat
tjänster samt vem som är ansvarig för beställningen. Därutöver ska det framgå vilket företag
som tjänsten beställts från. Beställningen måste också motiveras och godkännas av nämndens
ordförande eller förvaltningschefen. Återrapporteringen ska skickas till kommunstyrelsen.
Verksamheten har inte beställt några konsulttjänster under november och december 2019
men ärendet ska ändå behandlas i nämnd.
Ärendet är av administrativ karraktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Återrapport av konsultanvändning för november och december 2019 Gymnasienämnden,
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 15 januari 2020.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden har inte beställt några konsulttjänster under november och december
2019 och nämnden godkänner redovisningen av konsultanvändning för angiven period.

Föredragande
Lars-Inge Persson, skolchef.
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 7

Dnr 2019/8

Nämndmål för gymnasienämnden 2020-2022
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden fastställer målen för 2020-2022 enligt nedan. (Kommunfullmäktiges mål
är skrivna med fetstil och nämndens mål med vanlig stil.)
Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa aktiviteter och indikatorer vid
nämndens möte i februari.
Mål nr 1
Ystadsborna har goda möjligheter till inflytande. Boende, besökare och verksamma
upplever god service och gott bemötande vid kontakt med kommunen.
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
Mål nr 2
Genom samverkan med andra kommuner och aktörer bidrar Ystads kommun till en
stark regional utveckling.
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.
Mål nr 3
Varje elevs bästa skola – en skola för alla och för var och en.
Varje studerande ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och potential nå så långt
som möjligt och upplever sin studietid som positiv och utvecklande.
Mål nr 4
Hållbara attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
livskvalitet i hela kommunen.
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning erbjuder, för studerande och personal, en god och
inspirerade arbetsmiljö som positivt påverkar studier och samspelet mellan människor.
Mål nr 5
Fler Ystadbor har egen försörjning.
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning ger den som vill och kan förutsättningar för
fortsatta studier och/eller anställning.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 7

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 finns också
indikatorer kopplade till respektive mål.
Nämndmålen har till syfte att tydliggöra politiska prioriteringar och ska ha invånarna i fokus.
De utgår från utmaningar och områden som behöver utvecklas och ska vara tydliga och
verksamhetsnära. Målen kan vara både på kort och lång sikt och ska vara mätbara genom
relevanta indikatorer så långt det är möjligt. Slutligen ska målen vara möjliga att uppnå.
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.

Ordförandens förslag till beslut
Förslag till gymnasienämndens mål kopplade till KFs övergripande mål.
(Kommunfullmäktiges mål är skrivna med fetstil och presidiets/ordförandes förslag med
”vanlig” stil.)
Mål nr 1
Ystadsborna har goda möjligheter till inflytande. Boende, besökare och verksamma
upplever god service och gott bemötande vid kontakt med kommunen.
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

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 7

Dnr 2019/8

Mål nr 2
Genom samverkan med andra kommuner och aktörer bidrar Ystads kommun till en
stark regional utveckling.
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.
Mål nr 3
Varje elevs bästa skola – en skola för alla och för var och en.
Varje studerande ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och potential nå så långt
som möjligt och upplever sin studietid som positiv och utvecklande.
Mål nr 4
Hållbara attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
livskvalitet i hela kommunen.
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning erbjuder, för studerande och personal, en god och
inspirerade arbetsmiljö som positivt påverkar studier och samspelet mellan människor.
Mål nr 5
Fler Ystadbor har egen försörjning.
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning ger den som vill och kan förutsättningar för
fortsatta studier och/eller anställning.

Föredragande
Ordförande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall till ordförandens förslag till beslut.
Ordförande föreslår bifall till förslaget samt att förvaltningen får i uppdrag att redovisa
aktiviteter och indikatorer vid nämndens möte i februari.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 8

Dnr 2019/137

Granskning av hantering och nyttjande av fordon
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden har tagit del av revisionens granskning av hantering och nyttjande av
fordon.
Gymnasienämnden ser en nytta i samtliga åtgärder som har föreslagits och inväntar
kommunstyrelsens gemensamma riktlinjer. Utifrån dessa kommer rutiner att tas fram för att
säkerställa att ett systematiskt arbetssätt gällande uppföljning av fordonshantering kommer
att finnas. Gymnasienämnden ser också positivt på att någon form av digital körjournal
införs.
Gymnasienämndens beslut skickas som yttrande till revisionen.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av revisionen i Ystad kommun granskat huruvida nämnderna har en
ändamålsenlig hantering och nyttjande av kommunens fordon. Granskningen har riktat sig
mot samtliga nämnder som har ett fordonansvar.
Den sammanfattande bedömningen är att Ystad kommuns fordonshantering har vissa
utvecklingsbehov.
Revisonen ser positivt på det faktum att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har
beslutat om en policy respektive riktlinjer för fordon, resor och möten. Policy och riktlinjer
ger goda förutsättningar för att kommunen ska arbeta mot kommunfullmäktiges beslut om
fossilfritt bränsle 2020.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Begäran om svar över Granskning av hantering och nyttjande av fordon, inkom den 20
december 2019,
Granskningsrapport av hantering och nyttjande av fordon, inkom den 20 december 2019,
Tjänsteskrivelse av skolchef Lars-Inge Persson den 15 januari 2020.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 8

Dnr 2019/137

Förslag till beslut
Gymnasienämnden har tagit del av revisionens granskning av hantering och nyttjande av
fordon.
Gymnasienämnden ser en nytta i samtliga åtgärder som har föreslagits och inväntar
kommunstyrelsens gemensamma riktlinjer. Utifrån dessa kommer rutiner att tas fram för att
säkerställa att ett systematiskt arbetssätt gällande uppföljning av fordonshantering kommer
att finnas. Gymnasienämnden ser också positivt på att någon form av digital körjournal
införs.
Gymnasienämndens beslut skickas som yttrande till revisionen.

Föredragande
Lars-Inge Persson, skolchef.

Beslut skickas till:
Revisonen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 9

Dnr 2019/134

Återkoppling av ledamotsinitiativ som rör APL-platser för
elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Ystad
Gymnasium
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av återkoppling av ledamotsinitiativ som rör APL-platser för
elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Ystad Gymnasium.

Sammanfattning av ärendet
Vid nämndens sammanträde den 13 december 2019 behandlades ett ledamotsinitiativ om ett
målinriktat samarbete med samhällsbyggnadsnämnden för att förbättra möjligheten för
arbetsplatsförlagt lärande i de kommunala köken, som lämnats in av Gunilla Olsson (S).
Ärendet remitterades till förvaltningen för beredning och återkoppling ska ske till nämnden
senast februari 2020.
Förvaltningen har tagit kontakt med avdelningschef för kost och lokalvård på
samhällsbyggnadsavdelningen, för att undersöka möjligheten för att elever på restaurang- och
livsmedelsprogrammet vid Ystad Gymnasium kan fullgöra sin APL på Ystads kommuns
storkök.
I avdelningschefens svar meddelas att om det finns möjlighet vid den aktuella tidpunkten,
kommer APL att kunna genomföras vid Ystads kommuns storkök. Det informerades också
om vem som är kontaktperson för praktikplaceringar i denna verksamhet.
Ovanstående uppgifter har lämnats till de rektorer som ansvarar för restaurang- och
livsmedelsutbildningen på Ystad Gymnasium.

Beslutsunderlag
Gunilla Olsson (S) skrivelse om ett målinriktat samarbete med samhällsbyggnadsnämnden
för att förbättra möjligheten för arbetsplatsförlagt lärande i de kommunala köken, inkom den
3 december 2019,
Beslut från gymnasienämnden den 13 december 2019,
Tjänsteskrivelse av skolchef Lars-Inge Persson den 15 januari 2020.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 9

Dnr 2019/134

Förslag till beslut
Gymnasienämnden tar del av återkoppling av ledamotsinitiativ som rör APL-platser för
elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Ystad Gymnasium.

Föredragande
Lars-Inge Persson, skolchef.

Beslut skickas till:
Gunilla Olsson (S)

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 10

Dnr 2019/136

Ledamotsinitiativ om problematiken kring det dödliga våldet
som kan uppkomma inom den svenska skolan
Gymnasienämnden beslutar
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur Ystad Gymnasium arbetar med uppdraget att
säkerställa en trygg skola. Redovisningen ska ske vid nämndens sammanträde i februari.

Protokollsanteckning
Leif Olsson Svensson (SD) och Susan Berg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Förslag till beslut under denna punkt är att förvaltningen få i uppdrag att
redovisa hur Ystad Gymnasium arbetar med uppdraget att säkerställa en trygg
skola.
Vi inom Sverigedemokraterna nöjer oss inte med en rapport om att man
exempelvis håller dörrar låsta etcetera. Vi söker istället mer konkreta och
praktiska programåtgärder där personal och elever får göra praktiska övningar
(likt brandövningar) i hur var och en bör agera om en situation där dödligt våld
förekommer skulle realiseras. Detta skall givetvis ses med ett helhetsintryck där
dessa övningar kompletteras med teoretisk ”utbildning” som utverkas av och
med exempelvis polisen. Övning ger färdighet.

Sammanfattning av ärendet
Leif Olsson Svensson och Kent Andersson (SD) väcker ett ledamotsinitiativ om
problematiken kring det dödliga våldet som kan uppkomma inom den svenska skolan.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

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.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 10

Dnr 2019/136

Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur Ystad Gymnasium arbetar med uppdraget att
säkerställa en trygg skola.

Föredragande
Lars-Inge Persson, skolchef.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden förslår bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att det redovisas på
nämndens sammanträde i februari.

Beslut skickas till:
Leif Olsson Svensson (SD)
Kent Andersson (SD)

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 11

Dnr 2020/16

Solceller på Ystad Gymnasium, Park
Gymnasienämnden beslutar
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att sätta solceller på taket 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av skolchef Lars-Inge Persson den 15 januari 2020,
Barnchecklista.

Ordförandens förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att sätta solceller på taket på Ystad
Gymnasium, Park.

Föredragande
Lars-Inge Persson, skolchef.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 11

Dnr 2020/16

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Marin Forsberg (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Eva Clausson (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Jan Axlund (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Paula Larsson Jarl (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anne-Marie Fasth (L) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Leif Olsson Svensson (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Susan Berg (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande föreslår bifall till förvaltningens beslut.
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2020-01-24

GN § 12

Dnr 2019/31

Redovisning av nyckeltal för Ystad Gymnasium 2019
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av redovisningen om nyckeltal för Ystad Gymnasium.

Sammanfattning av ärendet
Nyckeltal för Ystad Gymnasium redovisas för nämnden:









Nöjdhetsenkät elever Ystad Gymnasium.
Nöjdhetsenkät Personal Ystad Gymnasium.
Avgångsbetyg Nationella program läsåret 2018/2019, jämförelse Riket, Skåne, Ystad
gymnasium.
Genomsnittligt betygspoäng 2014-2019, Siris databas, Skolverket 191217.
Genomströmningshastighet Nationella program läsåret 2018/2019, jämförelse Riket,
Skåne, Ystad gymnasium, inom 3 år.
Närvarorapport för Ystad Gymnasium, ht 2019, 190902-191220, samtliga nationella
program.
Antal lektioner för hela skolan, nationella program, ht 2019, 190902-191220.
Elevantal Ystad Gymnasium 2019.

Ärendet är en redovisning och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Presentation av nyckeltal daterad den 24 januari 2020,
Tjänsteskrivelse av utvecklingschef Håkan Persson den 14 januari 2020.

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

Föredragande
Håkan Persson, utvecklingschef.
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Sammanträdesdatum

2020-01-24

Gymnasienämnden
GN § 13

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

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas vid dagens sammanträde:




Utredningstiden för Tilläggsdirektiv till Utredningen om planering och dimensionering
av komvux och gymnasieskola (U 2018:01), förlängs och ska redovisas senast den 1 juni
2020.
Valideringsdelegationen har den 13 januari 2020, avslutat sitt uppdrag och överlämnat
förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande till
utbildningsminister Anna Ekström.
Regional dialog om vuxenutbildning 26 februari 2020. Kontaktpolitiker för
Vuxenutbildningen deltar.

Föredragande
Ronny Pålsson, verksamhetsledare Vuxenutbildningen.
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Sammanträdesdatum

2020-01-24

Gymnasienämnden
GN § 14

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

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas vid dagens sammanträde:
 Genomlysning av gymnasienämndens verksamhetsområde.
 Rekrytering av förvaltningschef.
 Rekrytering av kulturchef.
 Rekrytering av chef för stadsbibliotek.
 Rekrytering av rektor till Ystad Gymnasium.
 Rekrytering av utvecklingschef till Ystad Gymnasium.

Föredragande
Stefan Ahlbäck, t.f. förvaltningschef.
Lars-Inge Persson, skolchef.
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Sammanträdesdatum

2020-01-24

Gymnasienämnden
GN § 15

Information från kontaktpolitikerGymnasienämnden
Conny Alm (S) och Paula Larsson Jarl (M) informerar om besök på Fordonsprogrammet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-01-24

Gymnasienämnden
GN § 16

ÖvrigtGymnasienämnden


Öppet hus på Ystad Gymnasium den 29 januari 2020 (mellan klockan 17:00–19:00).



Ystads Gymnasiums samling av uppstoppade djur.



Adrian Magnusson (S) tackar ordförande och nämnden för gott samarbete vid
framtagandet av målen för nämnden.



Jan Axlund (M) tackar oppositionen för ett gott samarbete vid framtagandet av målen
för nämnden.
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