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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2022-09-19 
Tid: 09:00–11:45 
Plats: Rudbecksgymansiet, sal G 103 
 
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) 
Zlatan Jaranovic (L) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Isabelle Nerelius (S) Ersätter Susanne Andersson (S) §§ 112-

123 
Elisabeth Nilesol (V) Ersätter Mattias Eonsuu (M) 
Kerstin Cederström (L) Ersätter Markus Lokander (M) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef  
Marcus Boljang Rektor 
Anna Nevelius Hallenberg Specialpedagog 
Anders Sallmann Rektor 
Johanna Ballhausen Jonsson Rektor 
Jörel Bergström Rektor 
Ida Lundstedt  Planerare 
Elisabeth Lindéus Planerare  
Tina Ottosson Verksamhetschef 
Mokhtar Bennis Verksamhetschef 
Markus Karlsson Enhetschef 
Nicolas Sandoval  Planerare 
Annika Ramberg Ekonom 
Ingela Eklund HR-strateg  
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Maria Viduss  Nämndsekreterare 
 
Paragraf 112–130 
 
 
 
 
Maria Viduss, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 
 
 
 
 
Pär Ljungvall (V), justerare  
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§ 112 Kallelse och föredragningslista 

§ 113 Protokolljusterare 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Pär Ljungvall (V)  

Förslag till ersättande justerare: Mats-Olof Liljegren (L) 

Protokollet justeras 2022-09-26. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Att jämte ordföranden utse Pär Ljungvall (V) till justerare med Mats-Olof 
Liljegren (L) som ersättare. 

2. Protokollet justeras 2022-09-26. 

§ 114 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

§ 115 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Cederström (L) anmäler en övrig fråga om utbud och efterfrågan på 
gymnasieutbildningarna. 

§ 116 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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§ 117 Verksamhetsinformation -  Rudbecksgymnasiets 
organisation och arbete kring Elevhälsan 
Ärendenummer: Gy 58/2022 
Handläggare: Marcus Boljang, Anna Nevelius Hallenberg, Johanna Ballhausen 
Jonsson, Jörel Bergström, Anders Sallmann 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Rudbecksgymnasiets 
organisation och arbete kring elevhälsan.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Verksamhetsinformation Rudbecksgymnasiets 
organisation och arbete kring elevhälsan daterad 2022-09-19. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 118 Beslut - Avyttring av Herbarium 
Ärendenummer: Gy 304/2022 
Handläggare: Tina Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Karolinska gymnasiet har sedan mycket länge ett bevarat herbarium i sin ägo. 
Under hösten 2020 beslutade Gymnasienämnden att donera en del av 
herbariet, den så kallade ”Hellbom-samlingen” som består av lavar insamlade 
under andra halvan av 1800-talet, till Uppsala universitet/Evolutionsmuseet. 

Resterande herbarium finns idag i Länsmuseets lokaler i Örebro och har i 
praktiken förvaltats av Örebro läns botaniska sällskap. 

På grund av säkerhets- och utrymmesskäl kan herbariet inte längre vara kvar i 
dessa lokaler. Inför en kommande flytt har olika alternativt undersökts. Inga 
lämpliga alternativa lokaler finns att tillgå inom gymnasieskolan och Örebro 
läns botaniska sällskap har inte möjlighet att ta över det formella förvaltandet. 
Utifrån detta har lämpliga mottagare sökts brett.  

Herbarium GB vid Göteborgs universitet har uttryckt intresse för att ta emot 
herbariet, fortsatt förvalta det och också göra det åtkomligt för forskning. 
Herbarium GB är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur med 
placering vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Här förvaras 
torkade växter, svampar, alger, etc för jämförande och evolutionära studier. 
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Samråd har skett med Örebro läns botaniska sällskap som tillstyrker förslaget 
att kommunen donerar samlingen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse ”Avyttring av herbarium”, daterad 2022-09-12. 

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

1. Örebro kommun donerar herbariet till Herbarium GB. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att på lämpligt sätt påvisa herbariets existens, 
kopplingen till Karolinska gymnasiet samt donationen av herbariet till 
Herbarium GB. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslut: 

1. Örebro kommun donerar herbariet till Herbarium GB. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att på lämpligt sätt påvisa herbariets existens, 
kopplingen till Karolinska gymnasiet samt donationen av herbariet till 
Herbarium GB. 

§ 119 Beslut - Justering av Gymnasienämndens 
rambudget 
Ärendenummer: Gy 55/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd barn och utbildning har beslutat om justering av 
gymnasienämndens budgetram. Nedan redovisas justering av budgetramen 
samt förvaltningens förslag på fördelning av justeringarna: 

• Nämndens budgetram minskas med -996 tkr utifrån elevavstämning för 
elever inom reguljära gymnasiet och Riksgymnasiet som gjorts per den 15e 
juni 2022. Justering läggs till den förvaltningsövergripande budgeten. 

• Nämndens budgetram ökas med 5 137 tkr, justeringen utgör 
kompensation för ökade kostnader utifrån årets lönerevision. Justeringen 
fördelas till verksamheten utifrån faktisk kostnadsökning. 

Justering av Gymnasienämndens budgetram uppgår till totalt 4 141tkr och 
nämndens rambudget uppgår efter revidering till 525 318 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

-Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag. 

§ 120 Beslut - Delårsrapport med prognos 2, år 2022 
Ärendenummer: Gy 303/2022 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller 
analys av verksamheten samt ekonomiskt utfall till och med augusti och 
prognos för helår 2022.   

Nämnden arbetar aktivt utifrån grunduppdraget samt de politiska mål och 
uppdrag som finns beskrivna i nämndens verksamhetsplan. Sammantaget är 
bedömningen att verksamheterna bedrivs på ett sätt som till stora delar 
motsvarar uppdragen, men insatser behövs främst på reguljära gymnasiet för 
att nå en ekonomi i balans.   

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar 
under resterande del av året prognostiseras utfallet för året att visa en positiv 
avvikelse mot budget på 7 764 tkr, vilket motsvarar 3 procent av budgetramen. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2, år 2022 daterad 2022-09-16. 

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

1.Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för år 2022.  

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

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1.Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för år 2022.  

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

Pär Ljungvall (V), Elisabeth Nilesol (V), Mats-Olof Liljegren (L), Zlatan 
Jaranovic (L) och Kerstin Cederström (L) deltar inte i beslutet.  
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§ 121 Rapport - Arbetsskador och tillbud 
Ärendenummer: Gy 277/2022 
Handläggare: Ingela Eklund 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnas en rapport angående antal arbetsskador och tillbud 
som har rapporterats under perioden januari 2022 till augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation - Arbetsskador och tillbud delår 2022 Gymnasiet 
daterad 2022-09-19. 

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

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 122 Rapport - Kränkande behandling 
Ärendenummer: Gy 278/2022 
Handläggare: Nicolas Sandoval 

Ärendebeskrivning 
I Gymnasienämndens uppdrag ingår bland annat att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av elever. Enligt Skollagen 6 kap 10 § finns en skyldighet 
att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling när någon 
personal misstänker att kränkning skett. Vid sammanträdet lämnas en rapport 
gällande anmälningar av kränkande behandling.  

Det har totalt skett 8 rapporteringar gällande kränkande behandling under 
perioden januari-augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Rapport Kränkningsanmälningar 2022-09-19. 

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

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 
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- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 123 Rapport - Trygghetsskapande åtgärder för 
gymnasieskolorna i centrala Örebro  
Ärendenummer: Gy 279/2022 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden beslutade november 2019 att en övervakningskamera 
skulle installeras på en del av Karolinska gymnasiets skolgård och att 
ekonomiska konsekvenser av beslutet ska följas upp regelbundet. 

Kameran har varit på plats och i funktion sedan 2020-04-14. I samband att 
övervakningskameran togs i funktion genomfördes extra bevakning under två 
veckor. 

Till och med april 2021 skedde sammanlagt 22 larm från kameran som lett till 
utryckningar från Securitas, varav ett under perioden januari till mars 2021. 
Under perioden april till december 2021 och från januari 2022 till och med juni 
2022 har inga kameralarm som lett till utryckning från Securitas registrerats. 

Tidigare larm har i huvudsak rört aktivitet i ett trapphus till källarvåningen och 
samling av flera personer på skolgården. Vid något tillfälle har polis kontaktats 
av väktare. I övrigt har det inte föranlett någon ytterligare åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12. 

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

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 124 Rapport – Avstängningsärenden  
Ärendenummer: Gy 280/2022 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnas en rapport angående avstängningsärenden. Under 
perioden januari 2022 - juni 2022 har Gymnasienämndens utskott för 
avstängningsärenden behandlat 1 ärende. 
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Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Rapport Avstängning statistik januari - juni 2022. 

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

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 125 Information - Gymnasiets satsning på 
entreprenörskap och företagande 
Ärendenummer: Gy 275/2022 
Handläggare: Markus Karlsson, Ida Lundstedt 

Ärendebeskrivning 
På sammanträdet ges information om Gymnasiets satsning på entreprenörskap 
och företagande. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Gymnasiets satsning på entreprenörskap och 
företagande 2022-09-19. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 126 Information - Elevernas möjlighet till delaktighet och 
inflytande över sin skolgång på Örebro kommuns 
gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 196/2022 
Handläggare: Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Lann (M) inkom med ett ledamotsinitiativ "Öka elevinflytandet och 
den demokratiska processen i gymnasieskolan" och yrkade på att alla 
kommunala gymnasieskolor i Örebro ska erbjudas en elevrådsutbildning med 
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exempelvis Elevernas riksförbund, att kostnaden tas från Gymnasienämndens 
planeringsreserv, att eleverna ges förutsättningar för en hållbar struktur där de 
kan bedriva skoldemokratiskt arbete, att eleverna ges förutsättningar att 
bedriva elevrådsarbete på eget initiativ, att Gymnasienämnden fortlöpande får 
information hur detta arbete fortskrider. 

Gymnasienämnden beslutade 2022-06-13 § 105 att avslå ledamotsinitiativet 
men att förvaltningen vid lämpligt tillfälle informerar nämnden om på vilket 
sätt eleverna ges möjlighet till delaktighet och inflytande över sin skolgång på 
Örebro kommuns gymnasieskolor. 

Förvaltningen informerar på dagens sammanträde om elevernas möjlighet till 
delaktighet och inflytande.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande 
2022-09-19. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Nima Poushin, förvaltningschef, informerar om klagomål och anmälan till 
Skolinspektionen gällande vuxenutbildning Tullängsgymnasiet där 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är huvudman för 
utbildningen. Utredning pågår och åtgärder vidtas. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  11 (13) 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Gymnasienämnden.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Forum för samråd Tullängsgymnasiet 2021-09-10 
Protokoll Forum för samråd Tullängsgymnasiet 2021-12-03 
Protokoll Forum för samråd Tullängsgymnasiet 2022-02-11 
Protokoll Forum för samråd Tullängsgymnasiet 2021-05-20 
Protokollsutdrag Programnämnd Barn och utbildning 2022-04-29 § 67 
Lokalförsörjningsplan 2023-2026 med framåtblick 2027-2030 samt 
investeringsprogram 
Protokollsutdrag Programnämnd Barn och utbildning 2022-06-03 § 100 
Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer halvår 2022 
Protokollsutdrag Programnämnd Barn och utbildning 2022-06-03 § 101 
Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med ersättningsnivåer halvår 
2022 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-05-25 § 87 Fastställt 
Nämndreglemente för Örebro kommun 2023-2026 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-01-13 samt Yttranden Saco och 
Skolledarförbundet 
Protokoll MBL § 11 2022-01-24, Gymnasienämndens budget 2022 - LR 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-02-10 
Protokoll Skyddskommitté FUFA 2022-02-10 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-03-10 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-06-09 
Rapport Sveriges elevkårer och Örebro kommun, Redovisning av verksamhet 
april 2021-mars 2022 

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. 

§ 129 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Gy 27/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 
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Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 juni 2022 till 31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-03-21 - 2022-05-18 
Rudbecksgymnasiet 
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-04-15 - 2022-06- 30 
Virginska gymnasiet  
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-05-05 - 2022-05-20 
Rudbecksgymnasiet 
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-05-06 - 2022-06-07 
Rudbecksgymnasiet 
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-06-17 
Rudbecksgymnasiet 
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-06-20 
Rudbecksgymnasiet 
Protokoll Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden 2022-05-18 
Anmälan av i delegation fattade beslut 2022-06-07 Elisabeth Kallenbergs fond 
Anmälan av i delegation fattade beslut 2022-06-07 Erik Åqvists stipendiefond 
Anmälan av i delegation fattade beslut 2022-06-07 Skolsamfond 
Anmälan av i delegation fattade beslut 2022-06-07 Rudbecksskolans samfond 
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2021-09-14 - 2022-06-15 
Tullängsgymnasiet  
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2022-01-01 - 2022-06-30 
Virginska gymnasiet  
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2021-10-01 - 2021-12-31 
Virginska gymnasiet  
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2022-01-01 - 2022-06-30 
Virginska gymnasiet  
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2022-01-13 - 2022-06-20 
Tullängsgymnasiet 
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2022-02-08 - 2022-05-18 
Gymnasiesärskolan, Tullängsgymnasiet 
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2022-05-18 
Gymnasiesärskolan, Tullängsgymnasiet 
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2021-12-23-2022-05-31 
Rudbecksgymnasiet 
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2022-01-01-2022-06-15 
Rudbecksgymnasiet 
Anmälan av i delegation fattade beslut 2022-05-31 Skolsamfonden 
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-08-16 RG 
Rudbecksgymnasiet 
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-08-
24  Rudbecksgymnasiet 
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-08-
26  Rudbecksgymnasiet 
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Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-08-
28  Rudbecksgymnasiet 
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-08-29 RG 
Rudbecksgymnasiet 

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

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 130 Övrig fråga - Utbud och efterfrågan 
gymnasieutbildningar 
Ärendenummer: Gy 324/2022 
Handläggare: Kerstin Cederström (L) 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Cederström (L) anmäler en övrig fråga "Utbud och efterfrågan 
gymnasieutbildningar". 

Nämndens behandling 
Verksamhetschef gymnasiet svarar på frågan.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet.
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