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Gy 393/2018

ÖREBRO

Gymnasienämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-10-10
09:00–12:00
Tullängsgymnasiet, sal Kulturama, Hus I, Tullängsgatan 7, 702 25
Örebro

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

Tjänstgör för Lisbeth Estrada Perez
(S).

Närvarande ersättare
Ellen Ejdeklint (M)
Zlatan Jaranovic (L)
Övriga
Nima Poushin
Mokhtar Bennis
Unni Thorstensson
Stafan Ask
Mikael Ramnerö
Tina Ottosson
Markus Karlsson
Johan Mindelius
Ingela Eklund
Joakim Peimer

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetsutvecklingschef §§ 110121
Förvaltningens samordnare §§ 110-121
Gymnasiestrateg
Verksamhetsutvecklare
Ekonom
HR-strateg §§ 105-110
Rektor §§ 105-107
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Magnus Åkerblad
Johan Boklund

Lektor §§ 105-107
Nämndsekreterare

Paragraf 105–121

Johan Boklund, sekreterare
Justerat den 16 oktober 2019.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Markus Lokander (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 oktober 2019.
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§ 105 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 393/2018
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Markus Lokander (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Helena Eklund (SD) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 16 oktober kl. 08.30 på
Förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 2.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Markus Lokander (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Helena Eklund (SD) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 16 oktober kl. 08.30 på
Förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 2.

§ 106 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) initierar ledamotsinitiativet "Öka nöjdheten för
skolmaten hos eleverna".
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Ärende nummer 8, E-signering protokoll stryks från ärendelistan.
2. Ledamotsinitiativet "Öka nöjdheten för skolmaten hos eleverna" läggs in
som punkt 21 på ärendelistan.

§ 107 Verksamhetsinformation från Teknikprogrammet vid
Tullängsgymnasiet
Ärendenummer: Gy 242/2019
Handläggare: Joakim Peimer, Magnus Åkerblad
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet verksamhetsinformation från
Teknikprogrammet vid Tullängsgymnasiet.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 108 Utbildning - Arbetsgivarrollen för förtroendevalda
Ärendenummer: Gy 269/2019
Handläggare: Ingela Eklund
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet möjlighet att ställa frågor utifrån
utbildningsmaterialet i ärendet.
Beslutsunderlag

PowerPoint presentation "Nämndens arbetsgivaransvar".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet

§ 109 Information - Ekonomi
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om ekonomin.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till protokollet.

§ 110 Utbildningsorganisation - Kvinnerstagymnasiet
Ärendenummer: Gy 252/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis
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Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sedan hösten 2018 arbetat med översyn av gymnasieskolans
utbildningsorganisation i syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och
heterogena skolor med hög kvalitet där fler elever får plats.
Översynen har startat med yrkesprogrammen för att göra dem mer attraktiva
och mer relevanta för branschen. De program som är kapitalintensiva och som
har haft vissa svårigheter att rekrytera elever har prioriterats i detta arbete.
I översynen av Naturbruksprogrammet har konstaterats att befintliga
byggnader är i stort behov av renovering och modernisering samtidigt som
översynen har att ta hänsyn till kommunens ekonomiska situation.
Förvaltningen föreslår följande inriktningsbeslut i syfte att utveckla
Naturbruksprogrammet:
-

utveckla Naturbruksprogrammet utan att investera i området Kvinnersta

driva inriktning lantbruk i tätare samarbete med näringen utan egna
kommunala speciallokaler
-

utveckla inriktning skog inom befintlig struktur

endast erbjuda profil häst inom inriktning djur samt att utveckla profil
häst inom befintlig struktur
förlägga gymnasiegemensamma ämnen till central skola i syfte att
attrahera elever samt att optimera lokalanvändandet
-

upphöra med erbjudandet om elevboende/internat

Ovan utveckling av Naturbruksprogrammet föreslås vara klar inför
utbildningsstart hösten 2021.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Utbildningsorganisation – utveckling av
Naturbruksprogrammet".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- att ärendet anses berett
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Att ärendet anses berett
2. Gymnasiestrateg Tina Ottosson ansvarar för att sammanställa och besvara
frågor från ledamöterna i gymnasienämnden
3. Ärendet bereds vid ett utökat presidiesammanträde den 28 oktober. Samtliga
partier representerade i gymnasienämnden får utse en representant och skicka
in frågor innan sammanträdet
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§ 111 Flytt av program inom Riksgymnasiet
Ärendenummer: Gy 245/2019
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår flytt av Vård- och Omsorgsprogrammet från Virginska
gymnasiet till Rudbecksgymnasiet samt flytt av Handels- och
Administrationsprogrammet från Tullängsgymnasiet till Rudbecksgymnasiet.
Syftet med flytt av dessa program är dels att skapa samarbetsmöjligheter med
reguljära gymnasiet då dessa program redan är förlagda på Rudbecksgymnasiet,
och dels att främja samarbete mellan Handels- och
Administrationsprogrammet och Ekonomiprogrammet.
Rudbecksgymnasiet har nyrustade lokaler och är specialanpassade för
Riksgymnasiets elever vad gäller storlek och hörselteknik. I dagsläget fyller vi
inte lokalerna så det är naturligt att erbjuda dessa lokaler till Riksgymnasiets
elever.
Det kommer inte finnas elever inom Handels- och
Administrationsprogrammet som behöver byta skola under hösten 2020 då det
i dagsläget inte finns några elever som går i åk 1 och 2.
Eleverna som går Vård- och Omsorgsprogrammet är redan idag på
Rudbecksgymnasiet och har karaktärsämnen där.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Utbildningsorganisation - Förslag till
förändringar".
PowerPoint "Utbildningsorganisation hösten 2020".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Vård- och Omsorgsprogrammet inom Riksgymnasiet tillhör från och med
hösten 2020 Rudbecksgymnasiets programutbud.
2. Handels- och Administrationsprogrammet inom Riksgymnasiet tillhör från
och med hösten 2020 Rudbecksgymnasiets programutbud.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Vård- och Omsorgsprogrammet inom Riksgymnasiet tillhör från och med
hösten 2020 Rudbecksgymnasiets programutbud.
2. Handels- och Administrationsprogrammet inom Riksgymnasiet tillhör från
och med hösten 2020 Rudbecksgymnasiets programutbud.

§ 112 Barn- och fritidsprogrammet - förslag till förändringar
Ärendenummer: Gy 246/2019
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Handläggare: Mokhtar Bennis, Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att Barn- och fritidsprogrammets inriktning Socialt
arbete utgår från kommunens utbud av gymnasieutbildning. Förslaget utgår
från syftet att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva skolor där fler elever får
plats och i detta fall är det en anpassning till idag rådande förhållanden
eftersom inga elever går den aktuella inriktningen.
Barn- och fritidsprogrammet vid Virginska gymnasiet har idag tre inriktningar i
vår beslutade utbildningsorganisation: Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete samt
Socialt arbete. Inriktning Socialt arbete har de senaste åren haft väldigt få eller
inga sökande. För närvarande är det ingen av de 172 eleverna på Barn- och
fritidsprogrammet som går inriktningen. Förslaget innebär en anpassning till
hur verksamheten ser ut idag och bidrar till att det verkliga utbudet blir
tydligare för de elever som söker till gymnasiet.
Tillsammans med branschen har en plan tagits fram för hur de behov som
inriktning Socialt arbete syftar till kan tillgodoses av övriga inriktningar. Efter
dialog mellan lärare, bransch och rektor är alla helt överens med att Barn- och
fritidsprogrammet endast ska omfatta två inriktningar. De elever som vill jobba
inom den sociala inriktningen kan via den pedagogiska få nödvändiga
grundläggande kunskaper för att sedan via arbetsplatserna få inrikta sig mot
och få jobb inom den sociala sektorn.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Barn- och fritidsprogrammet – förslag till
förändring".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Barn- och fritidsprogrammets inriktning Socialt arbete utgår från kommunens
utbud av gymnasieutbildning från och med lå 2020/2021.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Barn- och fritidsprogrammets inriktning Socialt arbete utgår från kommunens
utbud av gymnasieutbildning från och med lå 2020/2021.

§ 113 Beredning av ytterligare åtgärder mot droger
Ärendenummer: Gy 289/2019
Handläggare: Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om ytterligare åtgärder mot
droger.
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Beslutsunderlag

PowerPoint "Lokal problembild och åtgärder Karolinska skolan".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- att ärendet anses berett
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Att ärendet anses berett
2. Förvaltningens samordnare Mikael Ramnerö ansvarar för att sammanställa
och besvara frågor från ledamöterna i gymnasienämnden

§ 114 Remiss - revidering av Överenskommelse om
samverkan i Örebro
Ärendenummer: Gy 203/2019
Handläggare: Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen har funnits sedan 2010. På initiativ av Samverkansrådet ska nu
överenskommelsen under 2019 revideras för att bättre motsvara de
förväntningar och behov som parterna ger uttryck för nu. Det övergripande
syftet med överenskommelsen är att stärka relationerna mellan det civila
samhället och kommunen och skapa förutsättningar för samverkan för en
hållbar samhällsutveckling.
På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling och
Samverkansrådet i Örebro har en ny uppdaterad version av
“Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen” tagits fram, vilken nu sänds ut på remiss. Förslaget har skrivits
fram av en arbetsgrupp med representation från både civilsamhälle och
förvaltning, med utgångspunkt i de synpunkter som framkommit under
dialogprocessen januari-mars 2019. Där deltog representanter från
civilsamhälle, politik samt förvaltningar.
Beslutsunderlag

Missiv "Remiss angående förslag till reviderad Överenskommelse om
samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen".
Remissversion "Förslag till reviderad Överenskommelse om samverkan i
Örebro mellan det civila samhället och kommunen".
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Remissvar angående förslag till reviderad
Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen, Ks 1216/2018."
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Nämnden antar synpunkter som framgår av denna tjänsteskrivelse.
2. Synpunkterna överlämnas till Kommunstyrelseförvaltningen senast sista
oktober.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Nämnden antar synpunkter som framgår av denna tjänsteskrivelse.
2. Synpunkterna överlämnas till Kommunstyrelseförvaltningen senast sista
oktober.

§ 115 Remiss - Klimatanpassningsplan Örebro kommun
Ärendenummer: Gy 205/2019
Handläggare: Stefan Ask
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att ”Kommundirektören får i
uppdrag att utifrån hotet om framtida klimatförändringar redovisa en analys av
hur kommunens verksamheter ska klimatsäkras”. Detta uppdrag tolkades som
igångsättningsbeslut för framtagande av en klimatanpassningsplan.
Syftet med en plan för klimatanpassning är att förebygga störningar av
möjligheten att utföra de kommunala eller andra viktiga samhällstjänster på
grund av väderhändelser eller förändrat klimat.
Klimatanpassningsplanen ska inte förväxlas med Örebro kommuns
Klimatstrategi där mål för att minska klimatpåverkan finns. Dessa två
styrdokument hanterar alltså två perspektiv av samma fråga – hur minskar
kommunen sin klimatpåverkan (klimatstrategin) respektive hur skyddar
kommunen sin verksamhet från negativ påverkan av de klimatförändringar
som redan sker (klimatanpassningsplanen)?
Beslutsunderlag

Följebrev "Remiss av Klimatanpassningsplan Örebro kommun".
Remissversion "Klimatanpassnings-plan Örebro kommun".
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Remissvar Klimatanpassningsplan, KS
1153/2018.".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Nämnden antar synpunkter som framgår av denna tjänsteskrivelse.
2. Synpunkterna överlämnas till Kommunstyrelseförvaltningen senast 25
oktober.

9 (14)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Nämnden antar synpunkter som framgår av denna tjänsteskrivelse.
2. Synpunkterna överlämnas till Kommunstyrelseförvaltningen senast 25
oktober.

§ 116 Remiss - Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap
(IOP)
Ärendenummer: Gy 258/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har ett förslag
till Riktlinjer IOP tagits fram, vilket nu sänds ut på remiss. Förslaget har
skrivits fram av en arbetsgrupp med representation från
upphandlingsavdelningen, juridikenheten, socialförvaltningen, förvaltningen
för utbildning, försörjning och arbete, kommunstyrelseförvaltningen och
Partnerskap Örebro.
Remissvaren sänds via e-post till kommun@orebro.se senast den 29 november
2019. Märk gärna svaret med Ks 1121/2017.
IOP är en samverkansmodell som utarbetades 2010 av Forum för idéburna
organisationer inom det sociala området. Örebro kommun utformade en första
IOP-överenskommelse tillsammans med Verdandi år 2016. I nuläget ingår
kommunen som part i fem olika IOP.
Forum och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram
stödmaterial när det gäller användningen av IOP. En lokal riktlinje utgör ett
komplement där kommunen tydliggör sitt förhållningssätt till
samverkansmodellen liksom förväntningar och krav. Syftet med riktlinjerna är
att förenkla för de nämnder och förvaltningar som är nyfikna på IOP som
modell för samverkan med civilsamhället och behöver stöd i att bedöma när
den är tillämplig.
Beslutsunderlag

Missiv "Remiss angående förslag till Riktlinjer för idéburet-offentligt
partnerskap (IOP).".
Riktlinjer "Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP). Remissversion".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- att ärendet anses berett
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
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- att ärendet anses berett

§ 117 Handlingsplan Dataskyddsförordningen
Ärendenummer: Gy 265/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen, General Data Protection
Regulation (GDPR), i kraft och ersatte tidigare gällande Personuppgiftslag.
Inom Örebro kommun har ett dataskyddsombud (DSO) utsetts fr.o.m. 25 maj
2018. Ombudets roll är att informera om dataskyddsförordningen och granska
att den följs inom kommunen. Nämnderna är personuppgiftsansvariga och i
december 2018 genomförde Dataskyddsombudet en första granskning av hur
nämnderna hanterar sitt uppdrag. Det övergripande arbetet att efterleva
dataskyddsförordningen inom Örebro kommun påbörjades innan
dataskyddsförordningen trädde i kraft och fortsätter löpande. Information,
mallar och instruktioner finns och fortsätter tas fram löpande som stöd för alla
anställda i sitt verksamhetsnära arbete gällande hantering av personuppgifter.
Allt övergripande material finns på Örebro kommuns intranät, under
samarbetsgruppen Dataskyddsförordningen. Inom Förvaltningen förskola och
skola och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) har en
samordnare GDPR under sex månader haft i uppdrag att ge stöd åt
förvaltningarna i det verksamhetsnära arbetet utifrån dataskyddsförordningen.
Uppdraget har bestått av att kartlägga nuläge och ge förslag på uppstart och
fortsättning av arbetet med att följa dataskyddsförordningen inom
förvaltningarna.
Beslutsunderlag

Handlingsplan "Dataskyddsförordningen. Förskole-, grundskole-, gymnasie-,
vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämndernas arbete - inlednings- och
fortsättningsvis".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- att ärendet anses berett.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- att ärendet anses berett.

§ 118 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och händelser
som rör nämnden och förvaltningens område.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling

Ordföranden informerar om att Gymnasiemässan äger rum idag den 10
oktober 2019 på Conventum Arena i Örebro och uppmanar nämndens
ledamöter att gå dit efter sammanträdet.
Ordföranden informerar vidare om att Yrkesmässan äger rum den 20
november 2019 på Conventum Arena i Örebro.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 119 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 251/2019
Ärendebeskrivning

Beslut - Programnämnd barn och utbildning § 170 Ersättningsnivåer enligt
resursfördelningsmodell gymnasieskola för hösten 2019
Beslut - Programnämnd barn och utbildning, § 171 Ersättningsnivåer enligt
resursfördelningsmodell gymnasiesärskola för hösten 2019
Beslut - Kommunstyrelsen, § 132 Fördelningsprincip för Statlig ersättning för
ensamkommande unga
Kontrollrapport - Wasahus Elevkollektiv, V Bangatan 7 A, Örebro
Beslut - Skolinspektionens beslut i ärende 2019.817, Ansökan om
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet Örebro i
Örebro kommun
Beslut - Skolinspektionens beslut i ärende 2019.794, Ansökan om
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Innovation
School Örebro i Örebro kommun
Beslut - Skolinspektionens beslut i ärende 2019.919, Ansökan om
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Örebro i
Örebro kommun
Protokoll - Samverkansgrupp Fufa, 190829
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§ 120 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 287/2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 11 september 2019 - 1 oktober 2019 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

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

4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. Beslut 190919. SA40/19. Rektor
Karolinska gymnasiet.
2.2 Beslut om anställning av personal. 4 beslut 190610-190807. KA 6/19-KA
9/19. Rektor Karolinska gymnasiet.
2.2 Beslut om anställning av personal. Beslut 190905. KA 5/19. Rektor
Karolinska gymnasiet.
7.7 Beslut om en Personuppgiftsincident ska anmälas eller ej till
tillsynsmyndigheten. Beslut 190913. Gy 250/2019. Förvaltningschef.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 121 Ledamotsinitiativ - Öka nöjdheten för skolmaten hos
eleverna
Ärendenummer: Gy 307/2019
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L)
Ärendebeskrivning

Liberalerna genom Mats-Olof Liljegren (L) initierar ärendet "Öka nöjdheten
för skolmaten hos eleverna"
Liberalerna förslår
- Att undersöka hur många elever det är som väljer annan mat än skolmat och
hur ofta.
- Att undersöka varför nöjdheten är så låg.
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- Att återkomma till nämnden med en rapport samt föreslå åtgärder som gör
att nöjdheten ska öka.
- Att under vårterminen följa upp med en undersökning om nöjdheten har
ökat.
Beslutsunderlag

Liberalernas ledamotsinitiativ "Öka nöjdheten för skolmaten hos eleverna",
daterat 191010.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet skickas på beredning och tas upp för beslut vid gymnasienämndens
sammanträde när ärendet är berett.

14 (14)

-

~ -·f~t.'
,.
-· '

-

,.,
J
, -~ ~ .
torsdag 10 oktober 2019

~~ L1~~~~::lle~~

GYMNASIENÄMNDEN I ÖREBRO

LEDAMOTS INITIATIV
ÖKA NÖJDHETEN FÖR SKOLMATEN HOS ELEVERNA
När endast 33% av eleverna inom gymnasieskolan är nöjda med skolmaten tycker
Liberalerna att vi behöver ta reda på varför det är så och vad vi kan göra för att höja
nöjdheten.
Det finns en rad goda argument för den skolmat som idag serveras vid våra gymnasieskolor.
Det är ofta ett rikt utbud, inte minst av vegetabilier, och det finns ofta inte mindre än tre rätter
att välja på. Ändå är en stor del av ungdomarna inte nöjda. Utan mat i magen presterar
eleverna sämre och har de elever som ratar skolmaten ätit kan studiebidraget ha hamnat hos
någon snabbmatskedja till exempel. Detta tycker Liberalerna är problematiskt och vi vill se
om vi kan göra bättre.
För Liberalerna är skolmatens primära syfte är att se till att våra ungdomar ska orka med hela
skoldagen. Sekundärt vill vi träna dem att äta nya rätter och att de förstår hur maten påverkar
miljön. Vi ser gärna dessutom att eleverna utökar sina matpreferenser. Med 33% nöjda elever
ser vi ut att lyckas dåligt med alla dessa mål.
Vad det låga nöjdhetsvärdet beror på vet vi inte och vi vill gärna få kunskap om det så beslut
kan tas som gör merparten av eleverna nöjda med den skolmat vi tillagar och serverar.

Vi vill därför ge förvaltningen i uppdrag:
- Att undersöka hur många elever det är som väljer annan mat än skolmat och hur ofta.
- Att undersöka varför nöjdheten är så låg.
- Att återkomma till nämnden med en rapport samt föreslå åtgärder som gör att nöjdheten
ska öka.
- Att under vårterminen följa upp med en undersökning om nöjdheten har ökat.

Mats-Olof Liljegren
Liberalerna

