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§ 55 Kallelse och föredragningslista 

§ 56 Protokolljusterare 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Mats-Olof Liljegren (L)  

Förslag till ersättande justerare: Kerstin Cederström (L) 

Protokollet justeras 2022-05-02. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Kerstin Cederström (L) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras 2022-05-02. 

§ 57 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv.  

§ 58 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Cederström (L) anmäler en övrig fråga "Återstarta 
Hantverksprogrammet - textil design". 

§ 59 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 
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§ 60 Information- Antagning 2022 
Ärendenummer: Gy 72/2022 
Handläggare: Tina Ottosson, Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Information om preliminär antagningsstatistik inför höstterminen 2022 till 
Örebro kommuns gymnasieskolor. I jämförelse med år 2021 har det skett en 
ökning av antalet elever som har sökt till de kommunala gymnasieskolorna i 
Örebro kommun. 

Beslutsunderlag 
PowerPointpresentation Ansökningar gymnasiet ht 2022, preliminär antagning, 
Gymnasienämnden 2022-04-25. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

-Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet. 

§ 61 Ekonomisk uppföljning per 2022-03-31 
Ärendenummer: Gy 57/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en översiktlig uppföljning av ekonomiskt 
resultat per mars månad år 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning Gy mars 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 62 Beslut - Ekonomi i balans  
Ärendenummer: Gy 56/2022 
Handläggare:  Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
I gymnasienämndens årsberättelse för 2021 framgår att även om nämnden som 
helhet redovisade ett utfall i linje med budget kan det vid en närmare 
analys konstateras att detta beror främst på att Riksgymnasiet, 
gymnasiesärskolan, Riksgymnasiesärskolan D/H och förvaltningsledningen 
redovisade ett utfall under budget, samtliga till stor del på grund av tillfälliga 
omständigheter som infördes tidigt under året. Däremot är det reguljära 
gymnasiet, framför allt de nationella programmen, som redovisade en 
kostnadsnivå som översteg budget. Utfall för 2021 visade alltså på behov 
av fortsatta insatser för att nå ekonomi i balans 2022 och framåt.   

Redan under föregående år påbörjades ett omfattande arbete med en ekonomi 
i balans. Under 2021 präglades året av coronapandemin och 
effektiviseringskrav. Det gjordes ett stort arbete och nämnden tog flera steg i 
riktning mot en mera hållbar ekonomisk situation. Dock påverkades framför 
allt det reguljära gymnasiet av en stor elevminskning vilket har en direkt effekt 
på budgeten och försvårar arbetet. Nämnden har sedan tidigare informerats 
om att förvaltningsledningen infört ett nytt angreppssätt för rektorerna att 
jobba utifrån. Angreppssättet innebär direkta krav på att rektor ska ta fram 
förslag på åtgärder vid samtliga fall av obalans i budget. Budget läggs utifrån 
den organisation som ryms inom budget, inte den organisation man faktiskt 
har. Budget har under februari månad registrerats i ekonomisystemet av 
samtliga rektorer och enhetschefer utifrån detta förhållningssätt. Utöver att 
hantera obalans mellan kostnadsnivå och budget från tidigare år har respektive 
rektor i budgetarbetet även tagit fram åtgärder för att klara att möta väntade 
effekter av kommande elevjusteringar. I dagsläget verkar den uppskattade 
kostnadseffekten som ligger med i budgeten gällande elevförändringen till 
hösten vara i nivå med den senaste statistiken över antagningssiffrorna. 

Utöver än effekten av det förändrade elevantalet har nämnden under våren 
erhållit tillfälliga medel från Skolmiljarden, vilket skolorna förväntas förbruka 
under året. Utöver de tillfälliga medlen har även permanenta förstärkningar 
kopplat till elevhälsan erhållits, insatser kopplade till dessa medel kommer att 
påbörjas under året men full kostnadseffekt kommer sannolikt inte att uppnås 
under 2022. 

Arbetet i verksamheten fortgår utifrån tidigare års åtgärder som identifierats 
samt nya förutsättningar och eventuella åtgärder. Hur långt nämnden kommer 
att nå i arbete mot en ekonomi i balans beror på den slutliga elevförändringar, 
vilka organisationsförändringar som blir genomförda samt hur väl inblandade 
parter klarar att samarbeta mot det uppsatta målet. 

Förvaltningen bedömer att det inte är rimligt att tro att man kommer att nå 
hela vägen redan under 2022 då organisationsförändring tar tid samt då läsåret 
avviker från räkenskapsåret. Resultatet av planerade åtgärder kommer att 
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analyseras i ordinarie uppföljning och rapporteras i delårsrapporter samt 
årsberättelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ekonomi i balans Gymnasienämnden april 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 63 Beslut - Revidering av delegationsordning  
Ärendenummer: Gy 52/2022 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
För att kunna utveckla antagningen till Riksgymnasiet och Riksgymnasie-
särskolan för döva och hörselskadade har Gymnasienämndens 
delegationsordning setts över. Delegationsordningen har också setts över med 
anledning av att antagningen för gymnasiesärskolan har flyttats från rektor till 
Gymnasieantagningen. Det är viktigt att delegationsordningen är uppdaterad 
för att främja ett effektivt arbete inom nämnd och förvaltning. 

Förvaltningen föreslår en justering av delegat för delegationsordningens 
punkt 5.4 Prövning av behörighet hos sökande till de riksrekryterande utbildningarna för 
döva och hörselskadade. Nuvarande delegat är handläggare för antagningen till 
RGD-RGH (i samråd med verksamhetschef) och ersättare är enhetschef 
RGD-RGH kansli. Förvaltningen föreslår att delegat ändras till 
verksamhetschef gymnasiet och som ersättare förvaltningschef. Detta för att 
förvaltningen ska kunna ta det övergripande ansvaret för tolkning av 
avtal/förordning och ge det stöd som verksamheten efterfrågar samt, 
tillsammans med verksamheten, utveckla antagningen till Riksgymnasiet.  

Gymnasienämndens delegationsordning omfattar i nuläget inte delegation av 
prövning av behörighet hos sökande till Riksgymnasiesärskolan för döva och 
hörselskadade. För att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
huvudman/förvaltning och verksamhet föreslås att delegationsordningens del 
5, Antagning utökas med en ny punkt 5.5 Riksgymnasiesärskolan för döva och 
hörselskadade samt 5.5.1 Prövning av behörighet hos sökande till Riksgymnasiesärskolan 
för döva och hörselskadade. Som delegat föreslås verksamhetschef gymnasiet och 
som ersättare förvaltningschef. 

Mottagande i och antagningen till gymnasiesärskolan hanterades tidigare av 
rektor enligt delegationsordningens 5.3.1 Beslut om antagning 
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till Gymnasiesärskolan och 5.3.4 Beslut om mottagande av elev till 
gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolans antagning flyttades under våren 2022 
från rektor till Gymnasieantagningen. Delegationsordningen behöver därför 
revideras. Som delegat föreslås verksamhetschef gymnasiet och som ersättare 
förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av Gymnasienämndens delegationsordning. 
Tjänsteskrivelse - Revidering av Gymnasienämndens delegationsordning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Gymnasienämndens delegationsordning antas med föreslagna revideringar. 

Yrkande 
Pär Ljungvall (V) och Mats-Olof Liljegren (L) yrkar bifall till Förvaltningen för 
utbildning, försörjning och arbetes förslag.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Gymnasienämndens delegationsordning antas med föreslagna revideringar. 

§ 64 Ledamotsinitiativ - Intraprenad GYNämnd 
Ärendenummer: Gy 45/2022 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) initierade ärendet ”Utred intraprenad inom 
gymnasieskolan” vid Gymnasienämndens sammanträde 2022-02-14 § 36. I 
ledamotsinitiativet föreslås följande: 
 

-att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för en eller 
flera gymnasieskolor att bedriva sin verksamhet som intraprenad.  

 Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete avråder från att starta en 
utredning innan nämnden har bättre balas i den underliggande ekonomin och 
innan den nya nämnden, med större ansvarsområde, ska tillträda 2023. Med 
den struktur som Örebro kommuns kommunala gymnasieskolor har idag med 
programrektorer är det svårt att avgränsa vilka enheter som skulle kunna bli en 
intraprenad; Ska intraprenaden avgränsas till ett program, en hel skola eller en 
viss skolform? 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ (L) – Intraprenad GYNämnd daterat 2022-02-14. 
Tjänsteskrivelse Svar på ledamotsinitiativ Intraprenad GYNämnd. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 
-Ledamotsinitiativet avslås. 

Yrkande 
Elisabeth Malmqvist (C) och Kent Vallén (S) yrkar bifall till Förvaltningen för 
utbildning, försörjning och arbetes förslag. 

Pär Ljungvall (V) och Mats-Olof Liljegren (L) yrkar att ledamotsinitiativet ska 
bifallas. 

Proposition 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag om 
att avslå ledamotsinitiativet och Pär Ljungvalls (V) och Mats-Olof Liljegrens 
(L) yrkande om att bifalla ledamotsinitiativet. Ordföranden ställer dessa mot 
varandra och finner att Gymnasienämnden beslutar enligt Förvaltningen för 
utbildning, försörjning och arbetes förslag.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 
-Ledamotsinitiativet avslås. 

Reservation 
Mats-Olof Liljegren (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Mats-Olof Liljegren (L) yrkande om att bifalla 
ledamotsinitiativet. 

Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om 
att bifalla ledamotsinitiativet.  

§ 65 Ledamotsinitiativ  - Beredskap för elevernas säkerhet  
Ärendenummer: Gy 68/2022 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Cederström (L) initierade ledamotsinitiativet "Beredskap för elevernas 
säkerhet" på Gymnasienämndens sammanträde 2022-03-14 § 54. I 
ledamotsinitiativet föreslås följande:  

-Förvaltningen tar reda på via fastighetsägaren/MSB skyddsrummens status 

-Förvaltningen återrapporterar till nämnden status på skolfastigheternas skyddsrum. 

Rysslands pågående invasion av Ukraina skapar oro i världen, men också hos 
individer. Örebro kommun följer händelseutvecklingen och det 
säkerhetspolitiska läget.  
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Skyddsrummen ligger inom MSB:s ansvarsområde. Ägaren av en fastighet äger 
och underhåller skyddsrummet. Om regeringen beslutar om höjd beredskap 
har fastighetsägaren krav på sig att iordningställa skyddsrummet inom 48 
timmar. 

Örebro kommun ansvarar för säkerhets- och beredskapsarbetet i alla 
verksamheter inom kommunen. Kommundirektören har gett delar av 
organisationen i uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden se om det är 
några särskilda åtgärder som kommunen kan behöva göra eller förbereda vid 
sidan om det ordinarie beredskaps- och säkerhetsarbetet. Det pågår ett centralt 
samordnat arbete gällande skyddsrummen som förvaltningen för utbildning, 
försörjning och arbete bidrar till. Förvaltningen bedömer att det i nuläget är 
lämpligt att säkerställandet av status på skyddsrummen sker centralt och 
samordnat, utifrån gällande inriktningsbeslut och ansvarsfördelning, i stället för 
att de varje förvaltning enskilt agerar i skyddsrumsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ Beredskap för elevernas säkerhet 
Tjänsteskrivelse svar på ledamotsinitiativ beredskap för elevernas säkerhet 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

-Ledamotsinitiativet avslås. 

Yrkande 
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar att ledamotsinitiativet ska bifallas. 

Proposition 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag om 
att avslå ledamotsinitiativet och Mats-Olof Liljegrens (L) yrkande om att bifalla 
ledamotsinitiativet. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
Gymnasienämnden beslutar enligt Förvaltningen för utbildning, försörjning 
och arbetes förslag. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Ledamotsinitiativet avslås. 

Reservation 
Mats-Olof Liljegren (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Mats-Olof Liljegren (L) yrkande om att bifalla 
ledamotsinitiativet.  
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§ 66 Rapport: Utvärdering av det drogförebyggande 
arbetet inom den kommunala gymnasieskolan i Örebro 
kommun 2019-2022 
Ärendenummer: Gy 137/2022 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Rapporten redovisar utvärdering av det drogförebyggande arbetet inom den 
kommunala gymnasieskolan i Örebro kommun 2019-2022. Utvärderingen är 
specifikt inriktad på resultatet av det drogförebyggande arbetet som handlar 
om elevers inställning till cannabis och benägenhet att pröva drogen.  

Missbruk av droger hos elever och försäljning av droger i skolans närmiljö 
upplevs som ett stort problem. Mycket pekar på att narkotikaerfarenhet och 
missbruk inte har ökat fram till idag, men konsumtionsutvecklingen bland dem 
som väl använt narkotika visar på en viss ökning. 

En drogliberal inställning med större acceptans för drogmissbruk växer sig 
starkare. Missbruk och försäljning av droger har blivit öppnare och fler elever 
tycker att det är acceptabelt att använda narkotika och narkotikaklassade 
preparat. Det leder till att det är lägre trösklar in i missbruk för eleverna. Denna 
utveckling oroar mycket och skapar en osäkerhet om vad som faktiskt försiggår 
i och nära skolans lokaler under skoltid. 

Beslutsunderlag 
Rapport: Utvärdering av det Drogförebyggande arbetet inom den kommunala 
gymnasieskolan i Örebro kommun 2019-2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 67 Information - Förvaltningens proaktiva 
säkerhetsarbete mot hot och våld i gymnasieskolorna  
Ärendenummer: Gy 46/2022 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) och Fredrik Lann (M) inkom med ett ledamotsinitiativ 
om gymnasienämndens säkerhetsarbete och yrkade på att Gymnasienämnden 
ger i uppdrag till förvaltningen att anlita en extern part för att genomlysa 
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säkerhetsläget på våra gymnasieskolor. Gymnasienämnden beslutade 2022-03-
14 § 47 att avslå ledamotsinitiativet men att förvaltningen vid lämpligt tillfälle 
informerar nämnden om säkerhetsarbetet på Örebro kommuns 
gymnasieskolor. 

Förvaltningen informerar på dagens sammanträde om det proaktiva 
säkerhetsarbete mot hot och våld på gymnasieskolorna. 

Handlingsplan vid hot och våld är uppdaterad och aktualiserad. 
Handlingsplanen riktar sig till gymnasieskolans personal och syftar bland annat 
till att skapa trygghet och säkerställa ett gemensamt förhållningssätt. Det finns 
möjlighet att larma kollegor via krisappen Cosafe vid hot eller allvarliga 
incidenter. Personal kan även, vid behov, utrustas med överfallslarm.   

Utbildningar i bland annat PDV (pågående dödligt våld) har genomförts och 
ska fortsätta med planen att alla skolor ska ha utbildats före 2023-04-11.   

Beslutsunderlag 
PowerPointpresentation Proaktivt säkerhetsarbete mot hot och våld  

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 68 Information - Prognos andel elever med 
gymnasieexamen 
Ärendenummer: Gy 142/2022 
Handläggare: Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Information om den i nuläget prognostiserade andelen elever som förväntas ta 
gymnasieexamen 2022 i jämförelse med samma period år 2021. För att stärka 
måluppfyllelsen och öka andelen som tar examen genomförs ett antal åtgärder 
exempelvis lovskola, särskilt stöd, extra undervisning i mindre grupper och 
extra stödtid varje skoldag.  

Beslutsunderlag 
PowerPointpresentation Prognos måluppfyllelse 2022, Gymnasienämnden 
2022-04-25 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 69 Information - Nulägesbeskrivning av Riksgymnasiet 
för döva och hörselskadade  
Ärendenummer: Gy 133/2022 
Handläggare: Mokhtar Bennis och Jenny Löfdahl 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun får, i sin gymnasieskola, anordna så kallad 
Riskgymnasieutbildning för döva, hörselskadade dövblinda och språkstörda 
ungdomar. Detta enligt 10 kap. gymnasieförordning (2010:2039) och det avtal 
som tecknats mellan staten och Örebro kommun. 

I syfte att ge en samlad bild av hur Örebro kommun valt att organisera 
utbildningen vid Riksgymnasiet Örebro samt visa hur elevantalet utvecklats 
över tid och på vilket sätt verksamheten dimensionerats i förhållande till 
söktrycket har förvaltningen upprättat en nulägesbeskrivning. 
Nulägesbeskrivningen kommer att användas som utgångspunkt för att, 
tillsammans med Riksgymnasiets ledningsgrupp, representanter från 
verksamheten samt externa samarbetspartners och intresseorganisationer, 
tydliggöra verksamhetens utmaningar och identifiera prioriterade 
utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 
Rapport: Nulägesbeskrivning Riksgymnasiet Örebro. 
Tjänsteskrivelse - Information om Nulägesbeskrivning Riksgymnasiet Örebro, 
för döva och hörselskadade. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna.  



ÖREBRO Protokoll  
 

  13 (15) 
 

§ 70 Aktuell information 
Ärendenummer: Gy 25/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist och Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Information från Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) och Förvaltningschef 
Nima Poushin. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Nämndens behandling 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) informerar nämnden om att Karolinska 
gymnasiet haft sin årliga vårkonsert. Under Coronapandemin har vårkonserten 
inte kunnat genomföras men i år kunde den genomföras.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 71 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 26/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Inkomna skrivelser till Gymnasienämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Miljökontoret - Kontrollrapport livsmedelskontroll Hedens Hus 
kollektivboende. 
Riktlinjer för Örebro kommuns mottagande och utbildning av nyanlända 
elever, tillägg beslutade av Programnämnd Barn- och Utbildnings ordförande 
2022-04-06.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 
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§ 72 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gy 27/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 mars 2022 till 31 mars 2022 fattats med stöd av delegation från 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av delegation fattade beslut för tiden 2021-10-04 - 2022-03-30, 
Rudbecksgymnasiet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 73 Övrig fråga-   Återstarta Hantverksprogrammet - textil 
design 
Ärendenummer: Gy 158/2022 
Handläggare: Kerstin Cederström (L) 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Cederström (L) anmäler en övrig fråga "Återstarta 
Hantverksprogrammet - textil design". 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet. 

§ 74 Verksamhetsinformation -  Estetiska programmet, 
Karolinska Gymnasiet  
Ärendenummer: Gy 58/2022 
Handläggare: Åke Johansson 
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Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation om Estetiska programmet, Karolinska gymnasiet. 
Estetiska programmet har flyttat in i lokaler på Kulturkvarteret. Lokalerna 
delas med Kulturskolan. Eleverna går 2-3 dagar i Kulturkvarteren och 
resterande tid för gymnasiegemensamma ämnen i lokaler på Karolinska 
gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 
- Informationen tas till protokollet. 



Örebro måndag 25 april 2022 

Reservation till förmån för ledamotsinitiativ: 
Beredskap för elevernas säkerhet  
Ärendenummer: Gy 68/2022

Den styrande majoriteten, S, KD och C avslår vår enkla begäran om status på de 
skyddsrum som finns på gymnasieskolorna. Ingen fingertoppskänsla finns för att bidra 
till ökad trygghet. Vi vill därför reservera oss mot detta avslag till förmån för vårt eget 
förslag. 

Det har säkerligen tagit mer tid att hitta på en formulering för att avslå vårt yrkande än 

att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig. Det är svårt att förstå oviljan att redovisa status 

på skyddsrummen till oss i nämnden som är ytterst ansvariga för elevernas säkerhet. 

Då de styrande visar ett totalt ointresse för att nämndens ledamöter ska ha kännedom 

eller kunna svara på frågor från oroliga elever och föräldrar har jag själv tagit reda på hur 

det ligger till. Jag gissar att det är fler än jag som i sina roller som ansvariga politiker blir 

kontaktade med frågor av oroliga elever och föräldrar som vill veta. Det är klart förvånande 

att de styrande tycker att nämndens ledamöter ska hållas borta från denna information. Det 

är ju bara en fördel om alla ledamöter känner till status på våra skyddsrum när de möter 

elever, lärare eller föräldrar även om det inte är vår uppgift att informera om det. 

Därför delar jag här, i vår reservation, den information jag fått fram som nämnden förvägrats 

av de styrande och förvaltningen: 

KVINNERSTA 
Skyddsrummet där är nu tömt på allt som inte ska vara i ett skyddsrum. Skyddsrummet har 

besiktigats med några mindre anmärkningar. Skyddsrummet bedöms vara i funktionsdugligt 

skick, trots anmärkningarna som ska åtgärdas. 

RISBERGSKA 
Skyddsrummet har åtgärdats och är nu godkänt efter besiktning. 

TULLÄNGEN 
Ej besiktigat skyddsrum men bedömt av extern part. Det tar cirka 200 timmar att plocka ut 

det gym som inryms där idag. Bedömningen är att tio personer ska hinna tömma skydds-

rummet under de stipulerade 48 timmar man har på sig. 

För liberalerna 
Mats-Olof Liljegren
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