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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2021-03-15 
Tid: 09:00–ca. 12:00 
Plats: Microsoft Teams/Sessionssalen, Rådhuset 
 

1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 

Ärendenummer: Gy 12/2021 

Ärendebeskrivning 

Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Mattias Eonsuu (M) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Markus Lokander (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 17 mars. 

2 Ändringar och tillägg till föredragningslistan 

3 Övriga frågor 

4 Anmälan av jäv 

5 Beslut - Verksamhetsplan och budget 

Gymnasienämnden 2021 

Ärendenummer: Gy 440/2020 
Handläggare: Nima Poushin, Markus Karlsson, Annika Ramberg, Klockan 
09.10-09.20 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden kommer under 2021 att prioritera arbetet med 
måluppfyllelse med betoning på genomströmningen, det vill säga andel elever 
som tar sin examen inom tre och fyra år. Det sistnämnda för att få med de 
elever som av olika anledningar behöver mer tid på sig att uppnå examen. Det 
inkluderar även de elever som påbörjat sin utbildning på ett 
introduktionsprogram. Två politiska prioriteringar utöver detta är av extra vikt. 
Dessa är insatser mot droger på våra skolor samt insatser för ökad psykisk 
hälsa.   
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Elever som mår bra lär sig mer. Därför är arbetet för en ökad psykisk hälsa 
prioriterat. I verksamheterna pågår mycket bra arbete rörande exempelvis 
stresshantering. Denna typ av arbete ska fortsätta för att ge elever verktyg för 
att hantera såväl stressen som de möter i sin vardag som den stress de kan 
komma att möta i framtiden. Elevernas upplevda oro för skolarbetet har 
minskat och sannolikt har de satsningar och nya arbetsformer skolorna infört 
för att förhindra ohälsa och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 
gett effekt. Trots att vi kan se en positiv utveckling över tid är den psykiska 
ohälsan framför allt i form av att stress över skolarbetet en utmaning på vissa 
program och påverkar elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen. 

Det råder nolltolerans mot droger på Örebro kommuns gymnasieskolor. Likväl 
vet nämnden att det förekommer både droghantering och att elever befinner 
sig i ett drogberoende. Gymnasienämnden kommer under 2021 att arbeta 
vidare enligt den handlingsplan som har beslutats i nämnden. Nämnden 
kommer också att fortsätta det bredare trygghetsarbete som har initierats, 
bland annat omfattande kameraövervakning, belysning och väktare. Ett lyckat 
resultat är dock också beroende av samverkan med andra delar av samhället, 
främst socialtjänsten, polisen och regionen.   

Gymnasienämndens strategiska arbete för en ekonomi i balans visar att 
resultaten går åt rätt håll men utmaningen kvarstår. Att komma till rätta med 
ekonomin kommer att kräva tuffa prioriteringar på såväl nämnd- och 
förvaltningsnivå som i verksamheten samtidigt som alla ska ha fullt fokus på 
grunduppdraget. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan och budget Gymnasienämnden 2021. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Gymnasienämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Programnämnd barn och 
utbildning för kännedom. 

6 Beslut - Tillsynsplan gymnasienämnden 2022 - Plan för 

uppföljning av intern kontroll 

Ärendenummer: Gy 53/2021 
Handläggare: Elisabeth Lindéus, Klockan 09.20-09.25 

Ärendebeskrivning 

Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation, 
system, processer/arbetsflöden och rutiner samt säkerställande av att rutiner 
och arbetssätt tillämpas på avsett sätt och är effektiva för att uppnå 
verksamhetens mål/uppdrag. 
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i 
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verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Viktiga 
beståndsdelar för en god intern kontroll är: 

- Kontrollmiljön 
- Riskanalyser 
- Kontrollaktiviteter 
- Information och kommunikation 
- Tillsyn 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
- Presidiet ingår som en del av processteamet. 

7 Paus 

Handläggare: Nima Poushin, Klockan 09.25-09.45 

8 Beredning - Remisssvar - Brottsförebyggande och 

trygghetsskapande strategi för Örebro kommun 

Ärendenummer: Gy 104/2021 
Handläggare: Mikael Ramnerö, 09.45-09.55 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS, har givit 
säkerhetschefen i uppdrag att ta fram en strategi för det brottsförebyggande 
arbetet i Örebro kommun. Mot denna bakgrund har säkerhetsavdelningen i 
Örebro kommun genom ansvarig strategisk brottsförebyggande samordnare 
sammanställt ett förslag till strategi. Då handlingen berör flertalet nämnder så 
får ni detta förslag som underlag för synpunkter. 

Det är vår ambition att strategin ska vara förankrad i hela kommunen och era 
synpunkter är därför mycket värdefulla för oss. 

Strategin ämnar påvisa riktning för det brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen 2021 - 2026. Strategin ämnar inte 
påvisa hur specifika åtgärder eller insatser ska göras, utan fokuserar på riktning 
och samlar mycket av det arbete som redan görs, och påvisar vad som behöver 
kompletteras och utvecklas. Strategin berör flertalet nämnder inom kommunen 
och vi önskar inspel om de delar som berör er och eventuellt specifika 
verksamheter. 

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutade 2021-02-
02 att remittera förslag till Strategi till brottsförebyggande arbete till samtliga 
nämnder samt att sista datum för nämnderna att inkomma med synpunkter är 
30 april 2021. 

Beslutsunderlag 

Remissversion Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro 
Kommun. Gäller 2021 - 2026. 
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Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, 
2021-02-02, § 11 Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för 
Örebro Kommun – beslut om remittering. 
Remissmissiv Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro 
kommun. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

9 Information - Preliminär antagningsstatistik HT 2021 

Reguljära Gymnasieskolan 

Ärendenummer: Gy 101/2021 
Handläggare: Tina Ottosson, Klockan 09.55-10.15 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får på sammanträdet information preliminär antagningsstatistik för 
HT 2021 reguljära gymnasieskolan. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
- Informationen tas till protokollet. 

10 Information - Preliminär antagningsstatistik HT 2021 

Riksgymnasiet i Örebro 

Ärendenummer: Gy 102/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis, Klockan 10.15-10.20 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får på sammanträdet information om preliminär antagningsstatistik 
för HT 2021 Riksgymnasiet i Örebro. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
- Informationen tas till protokollet. 

11 Information - Preliminär antagningsstatistik HT 2021 

Reguljära Gymnasiesärskolan 

Ärendenummer: Gy 103/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis, Klockan 10.20-10.25 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får på sammanträdet information om preliminär antagningsstatistik 
för HT 2021 reguljära gymnasiesärskolan. 



ÖREBRO Ärendelista  
 

  5 (8) 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
- Informationen tas till protokollet. 

12 Information - Utveckling av Naturbruksprogrammet 

Ärendenummer: Gy 62/2021 
Handläggare: Tina Ottosson, Klockan 10.25-10.45 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får på sammanträdet information om utveckling av 
Naturbruksprogrammet. 

-Söksiffror 

-Uppföljning marknadsföring 

-Upphandling av kontaktgård/ar 

-Fortsatt dialog med LRF 

-Ny rektor 

-Fortsatt planering, tjänster, schema etc 

-Samarbete Karro-Kvinnersta 

Beslutsunderlag 

PowerPoint "Utveckling av Naturbruksprogrammet", lämnas på 
sammanträdet. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

13 Information - Framtiden för Kvinnerstaområdet 

Ärendenummer: Gy 63/2021 
Handläggare: Tina Ottosson, Klockan 10.45-10.55 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får på sammanträdet information om framtiden för 
Kvinnerstaområdet. 

Beslutsunderlag 

PowerPoint "Framtiden för Kvinnerstaområdet", lämnas på sammanträdet. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 
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14 Uppföljning - Begränsad distansundervisning på Örebro 

kommuns gymnasieskolor 

Ärendenummer: Gy 8/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis, Klockan 10.55-11.15 

Ärendebeskrivning 

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

Beslutsunderlag 

PowerPoint "Uppföljning - Begränsad distansundervisning på Örebro 
kommuns gymnasieskolor", lämnas på sammanträdet. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

15 Valärende - Forum för samråd 

Ärendenummer: Gy 128/2021 
Handläggare: Johan Boklund, Klockan 11.15-11.20 

Ärendebeskrivning 

Forum för samråd vid Örebro kommuns gymnasieskolor finns vid samtliga 
Örebro kommuns gymnasieskolor. Dessa är - Karolinska gymnasiet - 
Kvinnerstagymnasiet - Rudbecksgymnasiet - Tullängsgymnasiet  och Virginska 
gymnasiet. 

Med anledning av att kommunfullmäktige entledigat Marcus Fidan (SD) från 
uppdraget som ersättare i Gymnasienämnden samt beslutat välja Jiema 
Makdesi (SD) till ny ersättare i gymnasienämnden behöver gymnasienämnden 
även besluta om fyllnadsval till uppdraget som kontaktpolitiker för 
Tullängsgymnasiets Forum för samråd. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till gymnasienämnden 

- Jiema Makdesi (SD) utses till kontaktpolitiker vid Tullängsgymnasiets Forum 
för samråd efter Marcus Fidan (SD). 

16 Aktuell information 

Ärendenummer: Gy 91/2021 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Nima Poushin, Klockan 11.20-11.25 

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. 

17 Inkomna skrivelser 

Ärendenummer: Gy 126/2021 

Ärendebeskrivning 

- Beslut Kommunfullmäktige 2020-11-17, § 269 Revidering av 
nämndreglemente för Örebro kommun. 

- Statistik över kampanjer inför gymnasieval. 

- Uppföljning - Naturvetenskapsprogrammet, specialisering. Separat utskick. 

- Lärarnas Riksförbund - MBL-förhandling Verksamhetsplan med budget 
Gymnasienämnden 2021. 

- Kommunal - Medskick och yrkanden till VP med budget 2021, 
gymnasienämnden. 

- SACO - Saco,s synpunkter gällande Verksamhetsplan med budget för 
Gymnasienämnden 2021. 

- Skolledarförbundet - Skolledarförbundets yttrande till extra samverkan 
20210304. 

- Lärarförbundet - Synpunkter och yrkanden till Gymnasienämndens 
Verksamhetsplan och budget 2021. 

- Vårdförbundet - Vårdförbundets synpunkter och yrkande till 
Gymnasienämndens Verksamhetsplan med budget 2021. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

18 Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendenummer: Gy 109/2021 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 februari 2021- 28 februari 2021 fattats med stöd av delegation från 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 februari 
2021- 28 februari 2021 fattats med stöd av delegation från Gymnasienämnden. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 


