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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2021-02-08 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Microsoft Teams/Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Kent Vallén (S) 
Mats-Olof Liljegren (L) 
Inger Murstam (S) §§ 15-25 
Thony Mossberg (S) §§ 18-25 
Maria Landh (KD) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
Fredrik Lann (M) 
Zlatan Jaranovic (L) 
Helena Eklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ismail Quttineh (S) Tjänstgör för Inger Murstam (S) §§ 13-

14, tjänstgör för Thony Mossberg (S) 
§§ 15-17 

Isabelle Nerelius (S) Tjänstgör för Roger Andersson (S) 
Magnus Lagergren (KD) Tjänstgör för Susanne Andersson (S) 
Elisabeth Nilesol (V) Tjänstgör för Thony Mossberg (S) §§ 

13-14, ej tjänstgörande ersättare §§ 15-
25 

Kerstin Cederström (L) Tjänstgör för Markus Lokander (M) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Mokhtar Bennis Gymnasiechef 
Markus Karlsson Verksamhetsutvecklare 
Tina Ottosson Gymnasiestrateg 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Sandra Mattsson Processledare 
Bo Andersson Enhetschef 
Fredrik Aronsson Rektor 
Ingela Bäck Gustafsson Rektor 
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Annika Ramberg Ekonom 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 13–25 
 
 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
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Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pär Ljungvall (V), justerare 
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§ 13 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Gy 2/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Pär Ljungvall (V) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Mattias Eonsuu (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 10 februari. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Pär Ljungvall (V) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Mattias Eonsuu (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 10 februari. 

§ 14 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) anmäler övrig fråga till Gymnasienämnden - Stärks 
döv- och teckenspråkskompetensen på ledningsnivå inom Riksgymnasiet? 

Kerstin Cederström (L) anmäler övrig fråga till Gymnasienämnden - Ansökan 
och antagning till Örebro kommuns gymnasieskolor. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Övriga frågor läggs till dagordningen 

§ 15 Beslut - Årsberättelse år 2020 Gymnasienämnden 
Ärendenummer: Gy 50/2021 
Handläggare: Markus Karlsson, Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämndens ekonomiska utfall för 2020 visar en avvikelse mot budget 
på +1,8 mnkr. Avvikelsen mot budget i förhållande till budgetomslutningen är 
+0,4 procent. Resultatet är en förbättring jämfört med prognos i delårsrapport 
2. Trots att utfallet för Gymnasienämnden som helhet är i linje med budget för 
året så kan det konstateras att det reguljära gymnasiet har fortsatta svårigheter 
att nå en ekonomi i balans. 
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Inför budgetåret minskades gymnasienämndens budgetram med 2 procent i 
effektiviseringskrav, varav en fjärdedel avsåg ett riktat effektiviseringskrav på 
inköp. Nämnden som helhet har ett resultat i linje med budget men 
effektiviseringskravet kommer inte att klaras inom alla skolformer. 

Sammantaget är bedömningen att verksamheten bedrivs på ett sätt som 
motsvarar nämndens uppdrag. Samtidigt är omfattningen av 
gymnasienämndens prognosticerade budgetavvikelse inom vissa verksamheter 
fortfarande så pass omfattande att det sannolikt kommer att krävas fortsatta 
nedskärningar i personalstaten för att ge möjlighet till långsiktig ekonomi i 
balans. Förvaltningen har i det en utmaning att hitta en balans i att stärka 
uppdragen och göra besparingar samtidigt som arbetet kräver uthållighet och 
långsiktighet för att undvika att riskera att reducera den goda måluppfyllelsen. 

Örebro kommuns gymnasieskolor står sig väl i jämförelse med andra 
utbildningsanordnare, till exempel inom R9-nätverket, och har de senaste åren 
haft en stabilt hög nivå när det gäller måluppfyllelse. Det är särskilt glädjande 
att andel elever som tar examen har ökat något trots utmaningar med 
distansundervisning under delar av vårterminen. De kommunala 
gymnasieskolornas modellberäknade resultat, det vill säga elevresultat justerade 
för socioekonomiska faktorer, har också stärkts. 

Gymnasieskolans viktigaste uppdrag är att öka genomströmningen, det vill säga 
andel elever som tar sin examen på tre respektive fyra år. Örebro kommun har 
i dagsläget en högre genomströmning, både på tre respektive fyra år, i 
jämförelse med riket totalt. 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse 2020 Gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Gymnasienämnden fastställer Årsberättelse 2020. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare 
hantering. 

Yrkande 
Kent Vallén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns ett förslag till beslut, 
det vill säga förvaltningens förslag med bifallsyrkande av Kent Vallén (S) och 
finner att Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Gymnasienämnden fastställer Årsberättelse 2020. 
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2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare 
hantering. 

Pär Ljungvall (V) avstår från att delta i beslutet. 

§ 16 Beslut - Ställningstagande vaccination kopplat till 
arbetstid för medarbetare som har Gymnasienämnden 
som arbetsgivarnämnd (Covid-19) 
Ärendenummer: Gy 96/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot Covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som 
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt 
Folkhälsomyndighetens nationella plan. 

Nästa steg är att ta ställning till hur Örebro kommun ska agera när den 
allmänna vaccinationen kommer igång och på vilket sätt Örebro kommun 
underlättar för medarbetarna att vaccinera sig. 

Ärendet tas upp i Kommunstyrelsen den 9 februari och förslaget till beslut 
innebär att alla medarbetare med Kommunstyrelsen som arbetsgivarnämnd ska 
få möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras 
med tid motsvarande en timme samt en rekommendation till övriga nämnder 
att fatta ett likalydande beslut för sina medarbetare. 

Gymnasienämnden föreslås fatta beslut enligt rekommendationen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse ”Ställningstagande vaccination kopplat till 
arbetstid för medarbetare som har Gymnasienämnden som arbetsgivarnämnd 
(Covid-19)”, daterad 2021-02-05. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Medarbetarna som har Gymnasienämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds 
att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Gymnasienämnden delegerar till respektive chef att avgöra om vaccination 
på arbetstid är möjligt eller inte. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 
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5. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut i 
ärendet 2021-02-09. 

Yrkande 
Elisabeth Malmqvist (C) och Mats-Olof Liljegren (L) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns ett förslag till beslut, 
det vill säga förvaltningens förslag med bifallsyrkande av Elisabeth Malmqvist 
(C) och Mats-Olof Liljegren (L) och finner att Gymnasienämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Medarbetarna som har Gymnasienämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds 
att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Gymnasienämnden delegerar till respektive chef att avgöra om vaccination 
på arbetstid är möjligt eller inte. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 

5. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut i 
ärendet 2021-02-09. 

§ 17 Information - Förutsättningarna för Idrottsgymnasiet i 
Örebro 
Ärendenummer: Gy 39/2021 
Handläggare: Sandra Mattsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Idrottsgymnasiet i Örebro. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation "Presentation Idrottsgymnasiet Gymnasienämnden 8 
februari 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 18 Information - Kommunala aktivitetsansvaret 
Ärendenummer: Gy 52/2021 
Handläggare: Bo Andersson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Kommunala aktivitetsansvaret. 

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har 
fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och inte har jobb. Kommunen ska 
arbeta för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som syftar till att de närmar sig 
studier eller arbete. Kommunen ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd 
till den som tillhör den gruppen. Det kallas kommunens aktivitetsansvar, ibland 
används även förkortningen KAA. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation "Kommunala aktivitetsansvaret". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 19 Information - Reguljära Gymnasiesärskolan 
Ärendenummer: Gy 90/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis, Fredrik Aronsson, Ingela Bäck Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om reguljära gymnasiesärskolan. 

Beslutsunderlag 
PowePoint presentation "Gymnasiesärskolan - flerårsöversikt ekonomi och 
elevvolymer". 
  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 20 Uppföljning - Begränsad distansundervisning på 
Örebro kommuns gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 8/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en uppföljning av begränsad 
distansundervisning på Örebro kommuns gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation "Distansundervisning våren 2021, perioden 1/2 - 
28/2". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 21 Aktuell information 
Ärendenummer: Gy 91/2021 
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. 

Nämndens behandling 
Ordföranden informerar om de ordförandebeslut som ordföranden fattat 
sedan nämndens sammanträde i januari år 2021. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 22 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 9/2021 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret, Kontrollrapport - Virginska Gymnasiet Bageri Lp. 

Miljökontoret, Kontrollrapport - Virginska Gymnasiet Bageri Rgd/Rgh. 

Skolinspektionen, Beslut - Anmälan om en eller flera nya inriktningar på 
naturbruksprogrammet vid Praktiska Gymnasiet Örebro i Örebro kommun. 

Skolinspektionen, Beslut - Anmälan om en eller flera nya inriktningar på 
naturbruksprogrammet vid Realgymnasiet Örebro i Örebro kommun. 

Skolinspektionen, Beslut - Anmälan om en eller flera nya inriktningar på 
naturbruksprogrammet vid Yrkesgymnasiet Örebro i Örebro kommun. 

Protokoll Extra Samverkansgrupp FUFA 2020-12-03. 

Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2020-11-24. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

§ 23 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gy 78/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 9 januari 2021- 29 januari 2021 fattats med stöd av delegation från 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 9 januari 2021-
 29 januari 2021 fattats med stöd av delegation från Gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Anmälan läggs till handlingarna. 
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§ 24 Övrig fråga - Stärks döv- och 
teckenspråkskompetensen på ledningsnivå inom 
Riksgymnasiet? 
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L) 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) ställer följande övriga frågor till Gymnasienämnden. 

- Delar de styrande i gymnasienämnden (S, KD och C) Liberalernas syn på att 
teckenspråks- och dövkompetens är viktig i ledningen för utvecklingen av 
Riksgymnasiet för Döva och hörselskadade? 

- Hur vill de styrande att de döva och teckenspråkigas intressen tillvaratas hela 
vägen ner? Från våra viktigaste överst i den omvända pyramiden, eleverna, 
ända ner till ledningsnivå? 

Nämndens behandling 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) svarar på frågorna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 25 Övrig fråga - Ansökan och antagning till Örebro 
kommuns gymnasieskolor? 
Handläggare: Kerstin Cederström (L) 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Cederström (L) ställer övrig fråga till Gymnasienämnden - Ansökan 
och antagning till Örebro kommuns gymnasieskolor? 

Nämndens behandling 
Gymnasiechefen svarar på frågan. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet

Digitalt justerat



Örebro måndag 8 februari 2021 

Gymnasienämnden 2021-02-08

Övrig fråga

Stärks döv- och teckenspråkskompetensen på 
ledningsnivå inom Riksgymnasiet?  
Örebro kommun avser förändra ledarskapet för gymnasieskolan. Det lig-
ger helt inom förvaltningen att planera sin stab utifrån att kunna fullgöra 
de uppdrag politiken bestämmer. Dock föranleder denna förändring där 
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade fortsättningsvis inte kommer 
ha en egen chef stor oro hos oss i Liberalerna. 

Vi har sett tidigare hur Örebro kommun missat och ibland närmast kört över 
åsikter, behov och annat som framförts från de teckenspråkiga. Därför anser vi 
att denna omställning i ledningsstruktur ska gå i en riktig där teckenspråks- 
och dövkompetensen tillvaratas och särskilt uppmärksammas. 

Liberalerna anser att ledarskapet måste ha döv- och teckenspråkskompe-
tens. Vi vill inte se att Örebro kommun missförstår de behov som bara den 
med specialkunskap och erfarenhet kan besitta.

Ett inkluderande samarbete kan bara komma från Riksgymnasiet och inte 
tvärtom.

DÄRFÖR VILL LIBERALERNA HA SVAR PÅ FÖLJANDE FRÅGOR: 

• Delar de styrande i gymnasienämnden (S, KD och C) Liberalernas 
syn på att teckenspråks- och dövkompetens är viktig i ledningen för 
utvecklingen av Riksgymnasiet för Döva och hörselskadade?

• Hur vill de styrande att de döva och teckenspråkigas intressen till-
varatas hela vägen ner? Från våra viktigaste överst i den omvända 
pyramiden, eleverna, ända ner till ledningsnivå?

För Liberalerna

Mats-Olof Liljegren 
Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Press- och medieansvarig • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se
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