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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum
2019-02-22

Beslutande

Bo Sterner (M), ordförande
Jan Axlund (M)
Adrian Magnusson (S)
Martin Forsberg (C)
Gunilla Olsson (S)
Curt Hansson (M)
Allan Waktmar (S)
Leif Olsson Svensson (SD)
Kent Andersson (SD)
Anne-Marie Fasth (L), ersättare för Paula Larsson Jarl (M)
Carina Gustafsson (C), ersättare för Malin Henningsson, §§ 14-16, 23, §
17 deltog inte i beslutet, gick kl. 14:45
Gulistan Sait (V), ersättare för Malin Henningsson (S), § 17 deltog i
beslutet, §§ 18-22, 24-25

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum
2019-02-22

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

Diarienr

§ 14

Ändring i föredragningslista

4

§ 15

Information om Skottlandsmodellen - Dennis
Hjelmström

5

§ 16

Information om BuSo

6

§ 17

Årsredovisning för 2018 gymnasienämnden

2019/7

7

§ 18

Kompletteringsbudget 2019

2019/25

8

§ 19

Redovisning av delegeringsbeslut mellan den 26
januari till den 22 februari 2019

2019/2

9

§ 20

Revidering av delegationsordning

2019/10

10

§ 21

Uppföljning av den interna kontrollen 2018

2018/20

11 - 12

§ 22

Intern kontrollplan för 2019

2019/24

13 - 14

§ 23

Svar på remiss om Folkhälsoprogram

2018/166 15 - 18

§ 24

Kontaktpolitikerorganisation för mandatperioden
2019-2022

2019/13

19 - 22

§ 25

Nyckeltal för Ystad Gymnasium 2019

2018/26

23

§ 26

Information från förvaltningschef

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-22

Gymnasienämnden
GN § 14

Ändring i föredragningslista
Gymnasienämnden beslutar
Föredragningslistan ändras på följande sätt:



Ärende 12 om svar på remiss om Folkhälsoprogram tas upp som ärende nummer
fyra (4).
Ärende 13 utgår - yttrande kring motion om undervisning för kommunens rektorer.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-22

Gymnasienämnden
GN § 15

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

Sammanfattning av ärendet
Tidiga samordnade insatser (TSI)
 Förbättrad och fördjupad samverkan mot gemensamt mål
 Överbrygga organisatoriska mellanrum
o Egna förvaltningar
o MVC, BVC, BUP, Första linjen, polisen, osv.
Därför TSI
 Tidig upptäckt och samordnat stöd
 Minskat antal barn och unga som far illa (kriminalitet, droger, m.m.)
 86 % föräldrar, 96 % barn har varit nöjda med detta arbetssätt
 Etablerat synsätt och delad strävan (lokal stöttning) (SKL, Socialstyrelsen, Skolverket,
Region Skåne
Förstudie
 Svensk och lokal kontext (lagstiftning, budgetregler, praxis och traditioner)
 Intervjuer och kartläggning av verksamheter
 Förslag framåt
Vad vi har gjort och gör just nu
 Förstudien
 Studiebesök och kontakter (Falun, Skottland, Malmö högskola, IPF, föreläsningar)
 Intern informationsspridning
Vad vi tror att vi kommer fortsätta med
 Pilotverksamhet (mål, metod, effekt, osv…)
 Systemförändrande insatser

Föredragande


Skolchef Dennis Hjelmström

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-22

Gymnasienämnden
GN § 16

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Christer Olofsson lämnar följande information om BuSo:
 Presidierna från de tre nämnderna och BuSo projekten har haft sitt första möte för
mandatperioden.
 Resursskola är ett eget projekt mellan barn- o utbildningsnämnden och
socialnämnden.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 17

Dnr 2019/7

Årsredovisning för 2018 gymnasienämnden
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner årsredovisningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har översänt anvisningar för upprättande av årsredovisning 2018.
Årsredovisningen ska bland annat innehålla redovisning av årets verksamhet, måluppfyllelse,
årets ekonomiska resultat, årets investeringar och kommentarer avseende framtiden.
Materialet ska, i enlighet med anvisningarna, lämnas till ekonomiavdelningen senast den
4 februari 2019.
Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 1,0 mkr för 2018.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 för gymnasienämnden,
Redovisning Ystads elever samt ekonomiskt utfall per enhet 2018,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Christer Olofsson 13 februari 2019.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner årsredovisningen för 2018.

Föredragande


Ekonom Veronika Andersson och skolchef Lars-Inge Persson.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) begär ajournering kl. 14:46. Sammanträdet återupptas kl. 15:00.
Beslut skickas till:
Ekonom Veronika Andersson

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 18

Dnr 2019/25

Kompletteringsbudget 2019
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens begäran om
kompletteringsbudget för investeringsmedel som avser undervisning, IT-utrustning samt
investeringar i skolrestaurangen, motsvarande 1,8 mkr.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden ansöker att flytta investeringsmedel som avser undervisning,
IT-utrustning samt investeringar i skolrestaurangen motsvarande 1,8 mkr.
Under 2018 kunde inte anvisade medel fullt ut användas att förstärka undervisning,
IT-utrustning eller investeringar i skolrestaurangen.
Skolans verksamhetsår och terminssystemet löper inte parallellt med kommunens
räkenskapsår vilket innebär att planerade investeringar behöver ske över årsskiftet.
Därav har 1,8 mkr inte kunnat tillföras investeringar som omfattar läsåret 2018/2019.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Ledning- och utvecklings anvisningar om kompletteringsbudget 2019,
daterad 28 januari 2019,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Christer Olofsson 13 februari 2019.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens begäran om
kompletteringsbudget för investeringsmedel som avser undervisning, IT-utrustning samt
investeringar i skolrestaurangen, motsvarande 1,8 mkr.

Föredragande
Förvaltningschef Christer Olofsson och ekonom Veronika Andersson.
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 19

Dnr 2019/2

Redovisning av delegeringsbeslut mellan den 26 januari till
den 22 februari 2019
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner Kultur o Utbildnings redovisningar av delegeringsbeslut till
gymnasienämnden för perioden 22 december 2018 till den 25 januari 2019.

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 25 januari 2019.
Delegeringsbeslut ska redovisas till nämnden varje månad.

Beslutsunderlag
Delegationsordning gymnasienämnden med vidaredelegering – 25 januari 2019 § 7,
Hid GN 2019.59,
Kultur o Utbildnings redovisning av delegeringsbeslut till gymnasienämnden för perioden
26 januari till den 22 februari 2019,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen Christer Olofsson 13 februari 2019.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner Kultur o Utbildnings redovisningar av delegeringsbeslut till
gymnasienämnden för perioden 22 december 2018 till den 25 januari 2019.

Föredragande
Förvaltningschef Christer Olofsson.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 20

Dnr 2019/10

Revidering av delegationsordning
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner revideringen av delegationsordningen för gymnasienämnden
med anledning av den nya kommunallagen (KL 2017:725).
Delegationsordningen gäller från den 22 februari 2019 och tillsvidare; den ersätter tidigare
delegeringsordning.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämndens delegationsordning kan uppdateras och revideras under innevarande
mandatperiod. I delegationsordningen återfinns nämndens delegation och
förvaltningschefens vidaredelegation. Förvaltningschefen kan när som helst förändra
vidaredelegationen med övriga förändringar måste beslutas av nämnden.
Med anledning av ny kommunallag (KL 2017:725) har delegationsordningen för gymnasienämnden reviderats i den inledande texten. Samtliga ändringar har markerats med gul färg.
Hela delegationsordningen har även fått en ny numrering.
Ärendet berör inte barn och unga och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Beslut från gymnasienämnden 25 januari 2019, § 7, Revidering av delegationsordning för
gymnasienämnden
Delegationsordning gymnasienämnden att gälla från den 22 februari 2019,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen Christer Olofsson 8 februari 2019.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner revideringen av delegationsordningen för gymnasienämnden
med anledning av den nya kommunallagen (KL 2017:725).
Delegationsordningen gäller från den 22 februari 2019 och tillsvidare; den ersätter tidigare
delegeringsordning.

Föredragande
Förvaltningschef Christer Olofsson.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 21

Dnr 2018/20

Uppföljning av den interna kontrollen 2018
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner förvaltningschefens uppföljning av intern kontroll 2018.
Gymnasienämnden har vid varje sammanträde fått en återkoppling på den interna kontrollen.
Förståelsen och vikten av intern kontroll har diskuterats och utvecklats.
Utöver beslutad intern kontroll har det särskilt redovisats statistik om sökprognoser till Ystad
Gymnasium, Forum Ystad, Lokalförsörjning och Hot och Våld.

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 2018 vid sammanträdet den
23 februari 2018 (§ 22) med följande rutiner/system:
 Lokalförsörjning
 Personalförsörjning
 Likvärdighet i betygssättning
 Sökprognos
 Forum Ystad – vuxenutbildning
 Hot och våld
I kontrollplanen framgår vilket kontrollmoment varje rutin/system har samt vem som
ansvarar för kontrollen. Vidare framgår det hur ofta (frekvens) som kontrollen ska
återrapporteras till nämnd.
Förvaltningschefen har sammanfattat uppföljningen i en rapport som nämnden ska ta
ställning till.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 21

Dnr 2018/20

Beslutsunderlag
Rapport om uppföljning av den interna kontrollen 2018,
Intern kontrollplan GN 2017, Hid GN 2017.195,
Risk- och väsentlighetsanalys GN 2017, Hid GN 2017.197,
Beslut från gymnasienämnden 26 januari 2018, § 7, Intern kontroll 2018 för
gymnasienämnden,
Beslut från gymnasienämnden 24 februari 2017 § 30 – Intern kontroll 2017 för
gymnasienämnden,
Beslut från gymnasienämnden 23 mars 2018, § 37, Återkoppling av intern kontroll 2018 för
lokalförsörjning, sökprognos, Forum Ystad samt hot och våld,
Beslut från gymnasienämnden 27 april 2018, § 50, Återkoppling av intern kontroll 2018 för
gymnasienämnden för sökprognos och Forum Ystad,
Beslut från gymnasienämnden 25 maj 2018, § 68, Återkoppling av intern kontroll 2018 för
gymnasienämnden Personalförsörjning, Sökprognos, Forum, Hot och våld,
Beslut från gymnasienämnden 31 augusti 2018, § 87, Återkoppling av intern kontroll 2018
för gymnasienämnden Likvärdighet i betygsättning, Sökprognos, Forum,
Beslut från gymnasienämnden 28 september 2018, § 107, Återkoppling av intern kontroll
2018 för gymnasienämnden lokalförsörjning, personalförsörjning, sökprognos, Forum samt
hot och våld,
Beslut från gymnasienämnden 26 oktober 2018, § 121, Återkoppling av intern kontroll 2018
för gymnasienämnden Sökprognos, Forum,
Beslut från gymnasienämnden 23 november 2018, § 140, Återkoppling av intern kontroll
2018 för sökprognos och Forum,
Beslut från gymnasienämnden 21 december 2018, § 156, Återkoppling av intern kontroll
20118 för lokalförsörjning, sökprognoser och Forum Ystad,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Christer Olofsson 4 februari 2019.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner förvaltningschefens uppföljning av intern kontroll 2018.
Gymnasienämnden har vid varje sammanträde fått en återkoppling på den interna kontrollen.
Förståelsen och vikten av intern kontroll har diskuterats och utvecklats.
Utöver beslutad intern kontroll har det särskilt redovisats statistik om sökprognoser till Ystad
Gymnasium, Forum Ystad, Lokalförsörjning och Hot och Våld.

Föredragande
Förvaltningschef Christer Olofsson.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 22

Dnr 2019/24

Intern kontrollplan för 2019
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner den interna kontrollplanen för 2019 som innehåller följande
rutiner/system för de olika riskerna som har identifierats:
 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

Sammanfattning av ärendet
Enligt av kommunfullmäktige den 18 november 2010 fastställt 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. I kontrollplanen framgår vilket kontrollmoment
varje rutin/system har samt vem som ansvarar för kontrollen. Vidare framgår det hur ofta
(frekvens) som kontrollen ska återrapporteras till nämnd.
Multiplicering av faktorn för konsekvens/väsentlighet med faktorn för sannolikhet/risk
avgör om det ska in på den interna kontrollplanen då produkten blir 9 eller mer.

Beslutsunderlag
Risk- och väsentlighetsanalys 2019,
Intern kontrollplan 2019,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Christer Olofsson 15 februari 2019.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 22

Dnr 2019/24

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner den interna kontrollplanen för 2019 som innehåller följande
rutiner/system för de olika riskerna som har identifierats:
 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
I kontrollplanen framgår vilket kontrollmoment varje rutin/system har samt vem som
ansvarar för kontrollen. Vidare framgår det hur ofta (frekvens) som kontrollen ska
återrapporteras till nämnd.

Föredragande
Förvaltningschef Christer Olofsson.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden föreslår att sista stycket i förslag till beslut flyttas till sammanfattning av
ärendet.

Justerares signatur

14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 23

Dnr 2018/166

Svar på remiss om Folkhälsoprogram
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden beslutar yttra sig kring Folkhälsoprogrammet för Ystads kommun enligt
följande:
Förvaltningen anser att det är positivt att programmet har medborgaren tydligt i
fokus och att det genomsyras av ett tillitsbaserat synsätt, dvs att verksamheterna
och medborgaren har kunskapen om hur arbetet ska ske. Det förra
folkhälsopolitiska programmet var mer uppbyggt på kontroll medan det nya
programmet bygger mer på viljeinriktningar, där nämnderna tillsammans med
avdelningarna och enheter formulerar hur man ska arbeta kopplat till ordinarie
målstyrning. Att programmet har utvecklats i den riktningen tycker förvaltningen
är bra.
Då Folkhälsoprogrammet är ett övergripande dokument och det innefattar ett
stort område inom hållbarhet, kan det i första anblicken kännas svårt att
överskåda. Förvaltningen anser dock att programmet tydligt går att koppla
samman med andra verksamhetsnära styrdokument som nämnder, avdelningar
och enheter arbetar mer konkret utifrån.
Programmet upplevs innehålla mycket text och på något ställe finns
upprepningar. Dokumentet skulle få en tydligare känsla av medborgaren i fokus
om till exempel stycken på sidan 11 om levnadsvanor byter plats, detta för att
börja med det positiva och därefter ta upp begränsningar. Förvaltningen föreslår
att en översyn görs av texten för att justera detta.
Gymnasienämnden beslutar vidare om följande tillägg till yttrandet:
På sidan 7, andra stycket, stryka sista meningen ”Ystads kommun bör sträva efter en jämlik
representation i de politiska partierna.”,
samt att rubriken ” Främja sexuell och reproduktiv hälsa” på sidan 11 formuleras om.
Yttrandet skickas till Ledning och Utveckling, Avdelningen för hållbar utveckling.

Reservation
Adrian Magnusson (S), Martin Forsberg (C), Gunilla Olsson (S), Allan Waktmar (S),
Carina Gustafsson (C).

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 23

Dnr 2018/166

Protokollsanteckning
Gulistan Sait (V) lämnar följande protokollanteckning:
Vänsterpartiet delar Socialdemokraternas och Centerpartiets uppfattning i frågan.

Sammanfattning av ärendet
Avdelningen för hållbar utveckling har tagit fram förslag till Folkhälsoprogram för
Ystads kommun och Folkhälsoberedningen har beslutat att skicka förslaget på remiss.
Gymnasienämnden föreslås yttra sig enligt nedan gällande förslaget till folkhälsoprogram.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Folkhälsoprogram 14 december 2018,
Följebrev remiss Folkhälsoprogram för Ystads kommun 14 december 2018,
Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg Alexandra Hansson 21 januari 2018.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar yttra sig kring Folkhälsoprogrammet för Ystads kommun enligt
följande:
Förvaltningen anser att det är positivt att programmet har medborgaren tydligt i
fokus och att det genomsyras av ett tillitsbaserat synsätt, dvs att verksamheterna
och medborgaren har kunskapen om hur arbetet ska ske. Det förra
folkhälsopolitiska programmet var mer uppbyggt på kontroll medan det nya
programmet bygger mer på viljeinriktningar, där nämnderna tillsammans med
avdelningarna och enheter formulerar hur man ska arbeta kopplat till ordinarie
målstyrning. Att programmet har utvecklats i den riktningen tycker förvaltningen
är bra.
Då Folkhälsoprogrammet är ett övergripande dokument och det innefattar ett
stort område inom hållbarhet, kan det i första anblicken kännas svårt att
överskåda. Förvaltningen anser dock att programmet tydligt går att koppla
samman med andra verksamhetsnära styrdokument som nämnder, avdelningar
och enheter arbetar mer konkret utifrån.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-02-22

GN § 23
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Programmet upplevs innehålla mycket text och på något ställe finns
upprepningar. Dokumentet skulle få en tydligare känsla av medborgaren i fokus
om till exempel stycken på sidan 11 om levnadsvanor byter plats, detta för att
börja med det positiva och därefter ta upp begränsningar. Förvaltningen föreslår
att en översyn görs av texten för att justera detta.
Yttrandet skickas till Ledning och Utveckling, Avdelningen för hållbar utveckling.

Föredragande
Folkhälsostrateg Alexandra Hansson.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan Axlund (M) föreslår att på sidan 7, andra stycket, stryka sista meningen ”Ystads kommun
bör sträva efter en jämlik representation i de politiska partierna.”
Vidare föreslås att rubriken ” Främja sexuell och reproduktiv hälsa” på sidan 11 formuleras
om.
Adrian Magnusson (S) begär ajournering kl. 13:25. Sammanträdet återupptas kl. 13:30.
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall till att meningen stryks och föreslår avslag på att
rubriken formuleras om.

Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om meningen ska strykas och finner att gymnasienämnden
beslutar att föreslå att meningen stryks.
Ordföranden ställer förslag om att formulera om rubrik mot att rubriken står kvar och finner
att gymnasienämnden beslutar föreslå att rubriken formuleras om.
Omröstning begärs.
Gymnasienämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för formulera om
Nej-röst för stå kvar
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Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster och fem nej-röster beslutar gymnasienämnden att föreslå att meningen
formuleras om.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ja-röst Nej-röst Avstår från
att rösta
Jan Axlund (M)
X
Adrian Magnusson (S)
X
Anne-Marie Fasth (L)
X
Curt Hansson (M)
X
Leif Svensson-Olsson (SD)
X
Kent Andersson (SD)
X
Martin Forsberg (C)
X
Gunilla Olsson (S)
X
Allan Waktmar (S)
X
Carina Gustafsson (C)
X
Bo Sterner (M)
X
Resultat
6
5

Beslut skickas till:
Ledning o Utveckling, Avdelningen för hållbar utveckling
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Kontaktpolitikerorganisation för mandatperioden 2019-2022
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner kontaktpolitikerorganisationen 2019-2022 enligt följande:
Rektorsområde

Prog.
råd

Kontaktpolitiker

Ewa Österlind

X

Leif Olsson Svensson (SD)
Carina Gustafsson (C)

5

Mattias Rådmark

X

Susan Berg (SD)
Adrian Magnusson (S)

Park

5

Mattias Rådmark

X

Kent Andersson (SD)
Martin Forsberg (C)

Fordon-Transport

Park

5

Mattias Rådmark

X

Paula Larsson Jarl (M)
Conny Alm (S)

HandelAdministration

Österport

6

Björn Bingåker

X

Curt Hansson (M)
Leif Olsson Svensson (SD)

Ekonomi

Österport

6

Björn Bingåker

Hantverk

Park

5

Mattias Rådmark

X

Susan Berg (SD)
Malin Henningsson (S)

Hotell och Turism

Park

5

Mattias Rådmark

X

Allan Waktmar (S)
Jan Axlund (M)

Naturbruk

Österport

1

Ewa Österlind

X

Paula Larsson Jarl (M)
Leif Olsson Svensson (SD)

Program

Skola

Barn-Fritid

Österport

1

Bygg-Anläggning

Park

El-Energi

RestaurangLivsmedel

Vård-Omsorg

Park

Österport

5

1

Rektor

Mattias Rådmark

Ewa Österlind
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Jan Axlund (M)
Malin Henningsson (S)

X

X
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Allan Waktmar (S)
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Natur, Teknik,

Österport

2

Lena Schmidt

Samhälle, Estet

Österport

3

Alexandra Birch

4

Josephine
Müllern,
Annika Ekberg

Introduktionsprogram
Gymnasiesärskolan

Park

X

Martin Forsberg (C)
Gulistan Sait (V)
Anne-Marie Fasth (L)
Gulistan Sait (V)
Kent Andersson (SD)
Conny Alm (S)

Vuxenutbildning

Forum

Alena Langhals,
Ronny Pålsson

Gunilla Olsson (S)
My Henriksson (KD)

Skolråd

Österport/
Park

Marielle
Engdahl,
Ett namn till

Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)

Sammanfattning av ärendet
Inom gymnasienämnden utses varje mandatperiod kontaktpolitiker som har ett extra ansvar
för kontakten med nämndens verksamheter.
Vid nämndens sammanträde i januari antog nämnden arbetsordningen för kontaktpolitiker.
Ledamöterna har lämnat önskemål om vid vilken/vilka verksamheter/rektorsområden de vill
vara kontaktpolitiker i.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag efter inkomna förslag.
Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att vara brobyggare mellan verksamhet och politisk
organisation. Det innebär också att ledamoten får bättre förutsättningar att fatta beslut
genom en egen bild av verksamheten. Som kontaktpolitiker är ledamoten ambassadör för
nämndens verksamhet samt företrädare för nämnden. Ledamoten ger nämnden information
och kunskap genom återrapportering från det aktuella området.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Beslut från gymnasienämnden 25 januari 2019, § 8,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Christer Olofsson 25 januari 2019.
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Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner kontaktpolitikerorganisationen 2019-2022 enligt tabellen
nedan.
Rektorsområde

Prog.
råd

Kontaktpolitiker

Ewa Österlind

X

Leif Olsson Svensson (SD)
Carina Gustafsson (C)

5

Mattias Rådmark

X

Susan Berg (SD)
Adrian Magnusson (S)

Park

5

Mattias Rådmark

X

Kent Andersson (SD)
Martin Forsberg (C)

Fordon-Transport

Park

5

Mattias Rådmark

X

Paula Larsson Jarl (M)
Conny Alm (S)

HandelAdministration

Österport

6

Björn Bingåker

X

Curt Hansson (M)
Leif Olsson Svensson (SD)

Ekonomi

Österport

6

Björn Bingåker

Hantverk

Park

5

Mattias Rådmark

X

Susan Berg (SD)
Malin Henningsson (S)

Hotell och Turism

Park

5

Mattias Rådmark

X

Allan Waktmar (S)
Jan Axlund (M)

Naturbruk

Österport

1

Ewa Österlind

X

Paula Larsson Jarl (M)
Leif Olsson Svensson (SD)

Program

Skola

Barn-Fritid

Österport

1

Bygg-Anläggning

Park

El-Energi

Rektor

Jan Axlund (M)
Malin Henningsson (S)

RestaurangLivsmedel

Park

5

Mattias Rådmark

X

Vård-Omsorg

Österport

1

Ewa Österlind

X

Natur, Teknik,

Österport

2

Lena Schmidt

Justerares signatur

21

X

Curt Hansson (M)
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Samhälle, Estet
Introduktionsprogram
Gymnasiesärskolan

Österport

Park

3

Alexandra Birch

Anne-Marie Fasth (L)
Gulistan Sait (V)

4

Josephine
Müllern,
Annika Ekberg

Kent Andersson (SD)
Conny Alm (S)
Carina Gustafsson (C)

Vuxenutbildning

Forum

Alena Langhals,
Ronny Pålsson

Gunilla Olsson (S)
My Henriksson (KD)

Skolråd

Österport/
Park

Marielle
Engdahl,
Ett namn till

Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) meddelar att Carina Gustafsson (S) ska tas bort som kontaktpolitiker
för Introduktionsprogram Gymnasiesärskolan.
Adrian Magnusson (S) föreslår att punkten ”Varje program tilldelas en person från presidiet
samt en ledamot eller ersättare från nämnden”, tas bort i arbetsordningen.
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Nyckeltal för Ystad Gymnasium 2019
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden godkänner redovisningen av nyckeltal för Ystad Gymnasium.

Sammanfattning av ärendet
Nyckeltal för Ystad Gymnasium redovisas för nämnden:





Närvarorapport för Ystad Gymnasium 2019-01-09-2019-02-15,
samtliga nationella program,
Antal lektioner för hela skolan, nationella program 2019-01-09-2019-02-15,
Elevantal Ystad Gymnasium 2019,
Sökbild Ystad Gymnasium, antagningen 2019.

Ärendet är en redovisning och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Presentation av nyckeltal 22 februari 2019,
Tjänsteskrivelse av utvecklingschef Håkan Persson 13 februari 2019.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner redovisningen av nyckeltal för Ystad Gymnasium.

Föredragande
Skolchef Lars-Inge Persson.
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Gymnasienämnden
GN § 26

Information från förvaltningschef
Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Adrian Magnusson (S) frågar om närvaro av fackliga företrädare vid nämndens
sammanträden.
Skolchef Lars-Inge Persson svarar att personalföreträdare är utsedda och närvarar från och
med sammanträdet i mars.
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