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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2021-11-08 
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Plats: 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) 
Thony Mossberg (S) 
Maria Landh (KD) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
Fredrik Lann (M) 
Zlatan Jaranovic (L) 
Joakim Sjögren (SD) §§ 127–133 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kasper Avenbrand (KD) Tjänstgör för Joakim Sjögren (SD) §§ 

113-126, ej tjänstgörande ersättare §§ 
127-133 

Ismail Quttineh (S) Tjänstgör för Susanne Andersson (S) 
§§ 117-133 

Isabelle Nerelius (S) Tjänstgör för Roger Andersson (S) 
Xerxes Åkerfeldt (C) Tjänstgör för Susanne Andersson (S) 

§§ 113-116, ej tjänstgörande ersättare 
§§ 117-133 

Kerstin Cederström (L) Tjänstgör för Markus Lokander (M) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Mokhtar Bennis Gymnasiechef 
Tina Ottosson Biträdande gymnasiechef 
Madelene Högberg Klarsson Ekonom 
Torbjörn Jansson Lärare 
Markus Karlsson Enhetschef 
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Elisabeth Lindéus Planerare 
Stefan Sjöbäck Planerare 
Tobias Ander Informationssäkerhetsstrateg 
Jenny Löfdah Strateg 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 113–133 
 
 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
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§ 113 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Gy 18/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

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

2. Fredrik Lann (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 10 november. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

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

2. Fredrik Lann (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 10 november. 

§ 114 Ändringar och tillägg till föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) initierar ledamotsinitiativet "Var årets gymnasiemässa 
ett fiasko?". 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet - "Var årets gymnasiemässa ett fiasko?"." läggs till 
dagordningen. 

§ 115 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) anmäler övriga frågor till Gymnasienämnden - "Elev 
för en dag" och Öppet hus". 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Övriga frågor läggs till dagordningen 

§ 116 Verksamhetsinformation - Tullängsgymnasiet 
Ärendenummer: Gy 397/2021 
Handläggare: Torbjörn Jansson 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet verksamhetsinformation från 
Tullängsgymnasiet. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Verksamhetsinformation - Tullängsgymnasiet". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen läggs till handlingarna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna 

§ 117 Beslut - Justering Gymnasienämndens rambudget 
Ärendenummer: Gy 47/2021 
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson 

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 -10 889tkr utifrån elevavstämning 
för elever inom reguljära gymnasiet och Riksgymnasiet som gjorts per den 15e 
oktober 2021. Justering fördelas enligt gällande resursfördelningsmodell. 

-       Nämndens rambudget ökas med ökas med 760tkr utifrån elevavstämning 
för elever inom Gymnasiesärskolan som gjorts per den 15e oktober. 
Justeringen fördelas enligt gällande resursfördelningsmodell. 

-       Nämndens budgetram ökas med 442tkr utifrån elevavstämning som 
gjorts av elever som placerats på gymnasiet via Perrongen. Medlen läggs till 
budget för Språkintroduktion. 

Justeringen av Gymnasienämndens budgetram uppgår totalt till -9 687tkr och 
nämndens rambudget uppgår efter revidering till 509 799tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Justering Gymnasienämndens rambudget 
2021", daterad 2021-11-03. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag. 

§ 118 Information - Ekonomi i balans och ekonomisk 
uppföljning 
Ärendenummer: Gy 45/2021 
Handläggare: Tina Ottosson, Madelene Högberg Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med ekonomi i balans fortlöper enligt rapporterat vid föregående 
nämnd. Arbetet är omfattande och även avgörande för att nämnden ska kunna 
fortsätta arbetet för att utveckla gymnasieskolans utbildningsorganisation i 
syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och heterogena skolor med hög 
kvalitet där fler elever får plats. Viss effekt av det arbetet som har pågått under 
våren och fortsättning under hösten, med att reducera personalkostnaderna 
bedöms uppnås under året. Vid arbete med personalorganisationen dröjer det 
innan full effekt uppnås. Detta då tidpunkten bland annat avgörs av huruvida 
personal som placeras i omställning hittar ny placering snabbt eller om en 
längre del av omställningsförfarandet behöver fortlöpa. Förvaltningen följer 
löpande hur många personer som är i omställning och hur processen för varje 
enskild individ fortlöper. 

Vid elevavstämningen per den 15 oktober, som påverkar nämndens 
budgetram, blir effekten en större minskning av budgetramen än vad som var 
prognostiserat vid delår 2. Bedömning görs, givet utfallet per september och 
andra kända faktorer, att ingen justering av den senaste prognosen behöver 
göras. Dock kommer elevförändringen att innebära ett fortsatt arbete med att 
se över gymnasienämndens utbildningsorganisation. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Ekonomi i balans Gymnasienämnden 2021", 
daterad 2021-11-04. 
PowerPoint "Ekonomisk uppföljning". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 119 Beslut - Nulägesöversikt för gymnasienämnden 
Ärendenummer: Gy 51/2021 
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Handläggare: Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för den 
myndighetsutövning som enligt skollagen åligger huvudmannen. Det åligger 
Gymnasienämnden att gymnasieskolan i egen regi ger en grund för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasienämnden ska bistå Programnämnd 
barn och utbildning i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och 
ansvarar för driften av Riksgymnasiet och Riksgymnasiesärskolan för döva och 
hörselskadade och den fritidsverksamhet som bedrivs för elever i dessa 
gymnasier. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse ""Nulägesöversikt för Gymnasienämnden". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Nulägesöversikten för Gymnasienämnden fastställs 

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Nulägesöversikten för Gymnasienämnden fastställs 

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess 

§ 120 Beslut - Programstart av programmet Fastighet, 
anläggning och byggnation vid Riksgymnasiesärskolan för 
döva och hörselskadade samt avslut av programmet 
Hantverk och produktion 
Ärendenummer: Gy 411/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade önskar ersätta programmet 
Hantverk och produktion mot programmet Fastighet, anläggning och 
byggnation. Riksgymnasiesärskolan kan se att ett byte av program skulle ge 
bättre förutsättningar för eleverna att få APL-platser. Detta leder till ökade 
erfarenheter, kontakter och möjlighet till arbete efter utbildningen. 
Verksamheten har redan vid rekryteringen av nuvarande lärare för programmet 
Hantverk och produktion säkrat kompetensen för programmets behov. 
Läraren har såväl kompetens inom bygg och anläggning som finsnickeri. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Start av programmet Fastighet, anläggning och 
byggnation samt avslut av programmet Hantverk och produktion på 
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade", daterad 2021-10-05. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation startar upp på 
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade läsåret 2022/2023 och 
ersätter programmet Hantverk och produktion 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation startar upp på 
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade läsåret 2022/2023 och 
ersätter programmet Hantverk och produktion 

§ 121 Beslut - Direktsök till inriktningar på Estetiska 
programmet 
Ärendenummer: Gy 412/2021 
Handläggare: Tina Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Estetiska programmet vid Karolinska gymnasiet har fem inriktningar: Bild och 
formgivning, Dans, Estetik och media, Musik samt Teater. Mängden elever har 
varierat mellan tre och fyra klasser per årskurs, men de tre senaste läsåren har 
endast tre klasser antagits, d v s 96 elever. Vid årets antagning önskade fler 
elever inriktning bild än skolan egentligen har platser för. Dessutom fanns ett 
antal reserver med önskemål bild. Vid reservantagningen fanns elever på kö 
som skulle ha kunnat få en plats på programmet, men som stoppades på grund 
av att det var fullt på bildinriktningen. 

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att i fortsättning tillämpa direktsök 
till inriktningarna vid Estetiska programmet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Direktsök till inriktningar på Estetiska 
programmet", daterad 2021-10-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Från och med antagning inför hösten 2022 tillämpas direktsök till Estetiska 
programmets fem inriktningar 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
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- Från och med antagning inför hösten 2022 tillämpas direktsök till Estetiska 
programmets fem inriktningar 

§ 122 Beredning - Tillsynsrapport gymnasienämnden 2021 
- Uppföljning av intern kontroll 
Ärendenummer: Gy 54/2021 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet 
med tillsynen är att säkerställa att den interna kontrollen är god inom 
verksamhetsområdet. Det innebär att säkerställa att följande mål uppnås: 

 att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
 att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig 
 att lagar, föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs 

Efter genomförd riskanalys beslutade Gymnasienämnden om tre 
tillsynsområden för 2021. 

 Granska om det finns brister i inrapportering gällande ”Misstänkt 
kränkande behandling”. Om ja inventeras eventuella orsaker. 

 Granska om intäkter och kostnader periodiseras 
 Granska om samtal (utvecklings- löne- och avstämningssamtal) 

genomförs utifrån kompetensstyrningsmodellen 
 Granska rutiner vid närvaro och frånvaro. Finns rutiner, är de kända 

och följs rutinerna? 

Inom tillsynsområdet ”Misstänkt kränkande behandling” framkom vissa brister, på 
samma sätt (vissa brister) bedömdes tillsynsområdet gällande ”Granska om 
intäkter och kostnader periodiseras”. Vidare framkom att tillsynsområdet ”Granska 
om samtal genomförs utifrån kompetensstyrningsmodellen” också gavs bedömningen 
vissa brister. För området ”Rutiner vid närvaro och frånvaro” blev bedömningen 
inga brister. De åtgärder som föreslås anses tillräckliga för att komma tillrätta 
med bristerna. Det handlar till stor del om att skapa rutiner och informera 
berörda om dessa. I rapporten redovisas även uppföljning av de åtgärder som 
beslutades i 2020 års tillsynsrapport.   

Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala internkontrollsystemet 
bedöms som tillräckligt. Nämndens interna kontroll som helhet bedöms som 
”hög grad av kontroll”.  Tillsynen leder till nödvändiga förbättringar och 
utveckling av internkontrollen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Tillsynsrapport 2021 – uppföljning av intern 
kontroll". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
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- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 123 Beredning - Tillsynsplan gymnasienämnden 2022 - 
Plan för uppföljning av intern kontroll 
Ärendenummer: Gy 53/2021 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet är 
att säkerställa att den interna kontrollen är god vilket innebär att säkerställa att 
följande mål uppnås: 

 Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
 Att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig 
 Att lagar, föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs 

En riskanalys har genomförts med representanter från gymnasieskolan, 
personalstrateg, ekonom, planerare/processamordnare samt nämndens 
presidium där förslag på tillsynsområden inför 2022 framtagits. 

Tillsynsplan 2022 föreslår följande tillsynsområden: 

 Granska om rutinen för det Systematiska brandskyddsarbetet följs 
enligt föreskrifter och riktlinjer. 

 Granska om kodplan följs enligt instruktion. 
 Granska om det finns brister i kunskap om rutiner för att anmäla 

arbetsskador och tillbud. 

Tillsynsplanens tre områden består av ett för verksamhet, ett ekonomiområde 
och ett personalområde. Föreslagna områden har prioriterats vid genomförd 
riskanalys. Totalt fanns fem förslag, ett område inom personal får kvarstå för 
ny bedömning nästa år. Ett område inom ekonomi valdes bort på grund av att 
det lämpar sig bättre med en annan typ av genomgång. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Tillsynsplan 2022 - Plan för uppföljning av 
intern kontroll". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  10 (16) 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 124 Beslut - Sammanträdesschema för 
Gymnasienämnden år 2022 
Ärendenummer: Gy 61/2021 
Handläggare: Johan Boklund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 
gymnasienämnden för år 2022. 

Det har tagits hänsyn för ekonomiärenden som delårsrapporter och 
årsredovisning. Detta medför att under vissa månader ligger förslag till 
mötesveckor med antingen tätare eller glesare intervall än de vanliga fyra 
veckorna som utgör riktmärke i planeringen. 

Nämnderna fattar sina egna beslut om sammanträdesdatum och behöver inte 
förlägga sammanträden samtliga veckor som presenteras i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Nämnderna bör ta veckorna 8, 15 och 
44 i särskilt beaktande då dessa är lovveckor. 

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar driftsnämnderna att under år 
2022 förlägga sina sammanträden till veckorna 3, 7, 11, 16, 20, 34, 38, 42, 45 
och 49. Driftsnämnderna rekommenderas även att under år 2022 undvika att 
förlägga mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges sammanträden samt undvika att förlägga mötestider på 
onsdagar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse ”Sammanträdestider för gymnasienämnden år 
2022”, daterad 2021-11-01. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till gymnasienämnden 

- Gymnasienämnden förlägger under år 2022 sina sammanträden till måndagar. 
Den 17 januari, 14 februari, 14 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni, 19 september, 17 
oktober, 7 november och 5 december. Sammanträdena hålls klockan 09.00-
12.00. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Gymnasienämnden förlägger under år 2022 sina sammanträden till måndagar. 
Den 17 januari, 14 februari, 14 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni, 19 september, 17 
oktober, 7 november och 5 december. Sammanträdena hålls klockan 09.00-
12.00. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  11 (16) 

§ 125 Beredning - Remiss - Fordonsriktlinjer för Örebro 
kommunkoncern 
Ärendenummer: Gy 409/2021 
Handläggare: Stefan Sjöbäck 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har skickat ut förslag -
 Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern till berörda nämnder och bolag 
på remiss. Riktlinjerna ska ersätta nuvarande Fordonspolicy med riktlinjer som 
antogs 2013. 

De fordon som Örebro kommunkoncern äger, leasar, hyr eller upphandlar ska 
ha låg miljöpåverkan, hög trafiksäkerhet, god ekonomi och stödja möjligheten 
att nå mål i andra kommunala styrdokument. 

Dessa riktlinjer ska styra vilken typ av fordon Örebro kommunkoncern 
införskaffar för egen verksamhet, vilka tekniska krav fordonen ska leva upp till, 
vilken utrustning fordonen ska ha, samt vilka krav som ska ställas på fordon i 
entreprenader och servicetjänster. Att samtliga fordonskategorier nu omfattas, 
samt att entreprenader inkluderas är nytt för denna version. 

Riktlinjerna gäller Örebro kommuns samtliga förvaltningar och bolag. Fordon 
som omfattas är de som ägs av kommunkoncernen, vissa upphandlade fordon 
i entreprenader och servicetjänster, samt andra fordon som används av 
anställda inom koncernen såsom hyrbilar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Svar på remiss från Kommunstyrelsens utskott 
för hållbar utveckling om Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern (Ks 
1030/2020)", separat utskick. 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 2021-09-14 
§ 39, Remissbeslut - Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern.  
Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern, förslag till remissversion 
Följebrev för remiss med sändlista 
 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 
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§ 126 Paus 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras för paus. 

Sammanträdet återupptas. 

§ 127 Information - Distansundervisning som särskilt stöd 
Ärendenummer: Gy 443/2021 
Handläggare: Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Gymnasieskolans primära uppdrag är att ge eleverna en likvärdig möjlighet att 
nå utbildningens mål, en examen. För att lyckas med detta måste skolan 
kompensera för elevernas olika förutsättningar, skolans så kallade 
kompensatoriska uppdrag. Detta kan bland annat göras genom att rektor fattar 
beslut om särskilt stöd. 

Från och med sommaren 2021 har skollagen förändrats så att gymnasieskolor 
nu ges möjlighet att tillgodose när elever har behov av att läsa på distans. Detta 
genom att tillåta distansundervisning som särskilt stöd under vissa 
förutsättningar. För möjlighet att erbjuda distansundervisning som särskilt stöd 
måste huvudmannen söka tillstånd hos Skolinspektionen för den utbildning 
huvudmannen vill erbjuda på distans. 

Att ha möjligheten att erbjuda distansundervisning som särskilt stöd kan stärka 
vissa elevers möjligheter att nå utbildningens mål. Det ger också 
gymnasieskolorna ytterligare verktyg för hur man kan möta elever som är i 
behov av särskilt stöd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Distansundervisning som särskilt stöd", 
daterad 2021-10-29. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till handlingarna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till handlingarna 

§ 128 Beredning - Revidering av Gymnasienämndens 
delegationsordning 
Ärendenummer: Gy 444/2021 
Handläggare: Johan Boklund 
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Ärendebeskrivning 
En översyn pågår där Gymnasienämndens delegationsordning ses över. Det är 
viktigt att delegationsordningen är uppdaterad för att främja ett effektivt arbete 
inom nämnd och förvaltning. 

Förvaltningen föreslår att delegationsordningens del 4,7 Elever och 
undervisning utökas med en ny punkt 4.7.11 Ansökan om distansundervisning 
som särskilt stöd. Som delegat föreslås Verksamhetschef gymnasiet och som 
ersättare föreslås Förvaltningschef. 

 I bifogat beslutsunderlag framgår de ändringar som föreslås, se gulmarkerad 
text som är text som föreslås läggas till. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens Tjänsteskrivelse - "Revidering av Gymnasienämndens 
delegationsordning", daterad 2021-11-01. 
Gymnasienämndens delegationsordning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 129 Information - Säker informationshantering för 
nämnder 
Ärendenummer: Gy 406/2021 
Handläggare: Tobias Ander 

Ärendebeskrivning 
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör. 
Det kan till exempel vara information om vår personal, våra tjänster, vår 
ekonomi och det omgivande samhället med kommuninvånare, företag, 
föreningar etc. Information är därför i sig en av kommunens viktigaste 
tillgångar. För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste informationen hanteras 
på rätt sätt. Hög kvalitet innebär att om vi enkelt kan få tillgång till korrekt och 
säker information, så har vi bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet 
och kvaliteten på våra tjänster, myndighetsutövningen och bemötandet av 
invånarna. 

En kortare utbildning i form av ett föredrag hos respektive nämnd är 
framtagen tillsammans med ett informations och stödmaterial. 

Beslutsunderlag 
Handbok – säker informationshantering för nämnder (Ks 1055/2021) 
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Förvaltningens tjänsteskrivelse "Säker informationshantering för nämnder", 
daterad 2021-09-21. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Gymnasienämnden har tagit del av informationen 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Gymnasienämnden har tagit del av informationen 

§ 130 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 
Förvaltningschefen informerar om hyresavtal med Medborgarskolan. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 131 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gy 419/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 oktober 2021- 31 oktober 2021 fattats med stöd av delegation från 
Gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
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- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 132 Övrig fråga - Elev för en dag och Öppet hus? 
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L) 

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

- Hur ser den övergripande strategin ut för "Elev för en dag" med exempelvis 
tids-plan? 

- Görs det någon samplanering med de fristående gymnasieskolorna, hur ser 
den ut i så fall? 

- Samma frågor ställer vi även om "Öppet hus". 

Nämndens behandling 
Förvaltningschef och gymnasiechef svarar på frågorna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 133 Ledamotsinitiativ - Var årets gymnasiemässa ett 
fiasko? 
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L) 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna genom Mats-Olof Liljegren (L) initierar ärendet "Var årets 
gymnasiemässa ett fiasko?". Liberalerna förslår följande: 

Att förvaltningen säkerställer att kommande digitala gymnasiemässor och andra 
digitala informationsmöten sker utan krav på specifika programvaror mer än 
dator och webbläsare. 

Att förvaltningen utreder behovet av en kompletterande gymnasiemässa för de 
elever som inte kunde delta på grund av tekniska krav. 

Att en kompletterande gymnasiemässa eller andra aktiviteter genomförs om 
utredningen visar behov av det. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, Liberalerna, Var årets gymnasiemässa ett fiasko?. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) yrkar att ledamotsinitiativet ska avslås. 

Mattias Eonsuu (M) och Fredrik Lann (M) yrkar att ledamotsinitiativet ska 
bifallas. 
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Proposition 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga liberalernas förslag till beslut med bifallsyrkande av Mattias 
Eonsuu (M) och Fredrik Lann (M) och Elisabeth Malmqvists (C) 
avslagsyrkande. 

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns. 

Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att gymnasienämnden beslutar att ledamotsinitiativet avslås. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet avslås 

Reservation 
Mats-Olof Liljegren (L), Zlatan Jaranovic (L), Kerstin Cederström (L), Mattias 
Eonsuu (M) och Fredrik Lann (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Örebro måndag 8 november 2021 

Övrig fråga till Gymnasienämnden

Fråga angående ”Elev för en dag” och Öppet hus” 

”Elev för en dag” är en av de viktiga pusselbitarna för att hjälpa kommande gymnasie-
elever med sina val. I kombination med ”Öppet hus” ger det varje deltagande elev en 
god möjlighet att bilda sig en uppfattning om lämpligt vägval för sin egen framtid. 

De fristående gymnasieskolorna har redan startat med både Öppet hus och Elev för en 

dag medan de kommunala, t ex Rudbecksgymnasiet startar med detta först i januari. Då är 

det mindre än en månad kvar tills de sökande eleverna ska bestämma sig. 

Alla elever ska kunna välja skola efter välgrundade och övertänkta val och vi vill veta hur 

den övergripande strategin ser ut för att de sökande, i tid, får information. Speciellt viktigt 

blir detta nu då gymnasiemässan inte fungerat för alla som ska söka till gymnasiet. 

DÄRFÖR STÄLLER VI FÖLJANDE FRÅGOR TILL DE  
STYRANDE PARTIERNA: 

• Hur ser den övergripande strategin ut för ”Elev för en dag” med exempelvis tids-

plan? 
• Görs det någon samplanering med de fristående gymnasieskolorna, hur ser den ut i 

så fall? 
• Samma frågor ställer vi även om ”Öppet hus”. 

För Liberalerna 

Mats-Olof Liljegren                      Zlatan Jaranovic                      Kerstin Cederström

Digitalt singerat



Örebro måndag 8 november 2021 

Ledamotsinitiativ

Var årets gymnasiemässa ett fiasko?  

Enligt vad vi erfarit skapade årets digitala gymnasiemässa frustration hos en del av de 
elever som ska söka till gymnasiet. Det gäller elever som inte har tillgång till och som 
saknar konto i programvaran Teams. De kommunala gymnasieskolor krävde just denna 
specifika programvara för att komma åt deras innehåll. 

Hur är det möjligt att planera en digital mässa som per automatik utestänger deltagande 

på grundval av teknisk plattform? Gymnasiemässan måste vara tillgänglig för alla sökande 

och det är med oro vi tagit del av främst elevers men också studie- och yrkesvägledares be-

rättelser och upplevelser av den digitala mässan. Hur många elever väljer skolor de inte kan 

nå? 

Varför mässan bara genomfördes digitalt är vi också frågande inför. På andra håll i landet 

har fysiska gymnasiemässor genomförts och det borde vi kunnat göra också. De fristående 

gymnasieskolor vi varit i kontakt med har varit väldigt frågande inför att det bara skulle vara 

en digital mässa i år. Dock har många av dem förvaltat uppdraget betydlig bättre än Örebro 

kommun med upplägg som varit åtkomliga för alla sökande. 

Så här får det inte vara och vi vill säkerställa dels att det inte upprepas men också att årets 

digitala gymnasiemässa följs upp med eventuella ytterligare aktiviteter. 

Med anledning av detta lägger vi följande förslag till gymnasienämnden att besluta: 

• Att förvaltningen säkerställer att kommande digitala gymnasiemässor och andra digi-

tala informationsmöten sker utan krav på specifika programvaror mer än dator och 

webbläsare. 

• Att förvaltningen utreder behovet av en kompletterande gymnasiemässa för de ele-

ver som inte kunde delta på grund av tekniska krav. 

• Att en kompletterande gymnasiemässa eller andra aktiviteter genomförs om utred-

ningen visar behov av det. 

För Liberalerna 

Mats-Olof Liljegren                      Zlatan Jaranovic                      Kerstin Cederström
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