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Paragraf 149–166

Johan Boklund, sekreterare
Digitalt justerat protokoll

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Mats-Olof Liljegren (L), justerare
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§ 149 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 510/2020
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Pär Ljungvall (V) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras fredagen den 18 december.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Pär Ljungvall (V) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras fredagen den 18 december.

§ 150 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) anmäler övrig fråga till Gymnasienämnden - Anställs
obehöriga på tillsvidaretjänster?.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Övrig fråga läggs till dagordningen

§ 151 Justering Gymnasienämndens rambudget
Ärendenummer: Gy 223/2020
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning har beslutat om justering av
Gymnasienämndens budgetram.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Justering Gymnasienämndens rambudget
2020", daterad 2020-12-08.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.

§ 152 Ekonomisk uppföljning per 2020-11-30
Ärendenummer: Gy 110/2020
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet en översiktlig uppföljning av ekonomiskt
resultat per november år 2020.
Beslutsunderlag

PowerPoint "Ekonomisk uppföljning januari-november 2020", daterad 202012-11.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-november 2020 godkänns och
läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-november 2020 godkänns och
läggs till handlingarna.

§ 153 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 376/2020
Handläggare: Mokhtar Bennis, Annika Ramberg
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden har en grundläggande utmaning i att nå en ekonomi i
balans. Störst är problematiken inom den reguljära gymnasieskolan. För att nå
en ekonomi i balans har Gymnasienämnden vidtagit åtgärder och redovisat
dessa både tidigare år samt tidigare under 2020. Inför 2020 åtog sig nämnden
att fortsätta arbetet bland annat genom ett antal åtgärder som beskrevs i
verksamhetsplanen. Arbete med dessa åtgärder pågår och på sammanträdet
redovisas hur arbetet går.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Ekonomi i balans", daterad 2020-12-11.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet

§ 154 Begränsad distansundervisning på Örebro kommuns
gymnasieskolor under vårterminen 2021
Ärendenummer: Gy 539/2020
Handläggare: Mokhtar Bennis, Markus Karlsson
Ärendebeskrivning

2020-08-12 (Gy340/2020) beslutade Gymnasienämnden att en kombination av
när- och distansundervisning för årskurs två och tre får bedrivas på
kommunens gymnasieskolor. Detta gav förutsättningar att följa
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för covid-19 för att
minska trängsel i kollektivtrafiken, där gymnasieungdomar utgör en stor del av
resenärerna under rusningstid.
Nytt beslut om att en kombination av när- och distansundervisning för årskurs
två och tre får bedrivas togs 2020-09-21 (Gy377/2020) och gäller under
höstterminen 2020.
2020-11-06 (Gy485/2020) beslutade Gymnasienämnden att en kombination av
när- och distansundervisning även får bedrivas för elever i årskurs ett under
höstterminen. Under höstterminen har nämnden också varit tvungen att under
fem dagar tillfälligt stänga Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet med
anledning av omfattande personalbrist på grund av det virus som orsakar
covid-19.
Tidigare har huvudman på en gymnasieskola endast fått tillämpa distansstudier
om det behövs på grund av att:
lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler
därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer, eller har följt,
föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
som avser sjukdomen covid-19, eller
för att skapa förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd för covid-19 för att minska trängsel i kollektivtrafiken.
Sedan den 23 november finns även möjligheten för huvudman på en
gymnasieskola att tillämpa distansstudier om antalet elever som är samtidigt
närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska
kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Begränsad distansundervisning på Örebro
kommuns gymnasieskolor under vårterminen 2021".
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PowerPoint Distansundervisning på Örebro kommuns gymnasieskolor under
vårterminen.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. En kombination av när- och distansundervisning får bedrivas under
vårterminen 2021.
2. När distansundervisning blir aktuell ska undervisningens kvalitet och
elevernas måluppfyllelse prioriteras. Maximalt bör en tredjedel av
elevernas undervisningstid omfattas av distansstudier.
3. Elever som behöver stöd eller har hemförhållanden som gör det svårt
att ta del av undervisning på distans ska vara närvarande i skolans
lokaler för att få sin utbildning.
4. Elever som går på program där utbildningen innehåller moment som
inte lämpar sig för distansstudier ska genomföra dessa moment i
skolans lokaler.
5. Elever som läser på distans ska erbjudas skolmat i form av matlådor.
6. Erbjudande om matlådor till elever som läser på distans gäller under
den period Gymnasienämnden beslutat om att en kombination av näroch distansundervisning får bedrivas.
7. Måltidsenheten får i uppdrag att på ändamålsenligt sätt erbjuda
matlådor till de elever som läser distans utifrån ett smittskydds-,
livsmedelssäkerhets- och elevperspektiv.
8. Vid behov ska lärare ges stöd, t ex i form av kompetensutveckling eller
teknisk assistans, för möjlighet att bedriva distansundervisning.
Nämndens behandling

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.
Sammanträdet återupptas.
Yrkande

Mats-Olof Liljegren (L) och Mattias Eonsuu (M) yrkar att beslutspunkt
nummer 8 avslås till förmån för eget yrkande att beslutspunkt nummer 8 ska
lyda: Lärare som behöver utbildning och/eller teknisk assistans för att kunna
bedriva fjärr- och distansundervisning med hög kvalitet ska omedelbart få det
stöd som krävs för att kunna bedriva undervisningen. Skriftligt yrkande bifogas
protokollet.

Proposition

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns ett förslag till beslut
gällande beslutspunkterna 1-7, det vill säga förvaltningens förslag och finner att
Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag för beslutspunkterna
1-7.
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Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner därefter att det finns två förslag
till beslut gällande beslutspunkt nummer 8. Det vill säga förvaltningens förslag
till beslut och Liberalerna och Moderaternas avslagsyrkande till förmån för eget
yrkande att beslutspunkt nummer 8 ska lyda: Lärare som behöver utbildning
och/eller teknisk assistans för att kunna bedriva fjärr- och distansundervisning
med hög kvalitet ska omedelbart få det stöd som krävs för att kunna bedriva
undervisningen.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut gällande beslutspunkt nummer
8 under proposition och finner att gymnasienämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. En kombination av när- och distansundervisning får bedrivas under
vårterminen 2021.
2. När distansundervisning blir aktuell ska undervisningens kvalitet och
elevernas måluppfyllelse prioriteras. Maximalt bör en tredjedel av
elevernas undervisningstid omfattas av distansstudier.
3. Elever som behöver stöd eller har hemförhållanden som gör det svårt
att ta del av undervisning på distans ska vara närvarande i skolans
lokaler för att få sin utbildning.
4. Elever som går på program där utbildningen innehåller moment som
inte lämpar sig för distansstudier ska genomföra dessa moment i
skolans lokaler.
5. Elever som läser på distans ska erbjudas skolmat i form av matlådor.
6. Erbjudande om matlådor till elever som läser på distans gäller under
den period Gymnasienämnden beslutat om att en kombination av näroch distansundervisning får bedrivas.
7. Måltidsenheten får i uppdrag att på ändamålsenligt sätt erbjuda
matlådor till de elever som läser distans utifrån ett smittskydds-,
livsmedelssäkerhets- och elevperspektiv.
8. Vid behov ska lärare ges stöd, t ex i form av kompetensutveckling eller
teknisk assistans, för möjlighet att bedriva distansundervisning.
Reservation

Mats-Olof Liljegren (L), Zlatan Jaranovic (L), Mattias Eonsuu (M), Markus
Lokander (M) och Fredrik Lann (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande. Skriftlig reservation bifogas protokollet.

§ 155 Life Science Naturvetenskapsprogrammet
Rudbecksgymnasiet
Ärendenummer: Gy 419/2020
Handläggare: Mokhtar Bennis
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Ärendebeskrivning

Hösten 2016 startade spetsutbildningen Life Science (LS) inom
Naturvetenskapsprogrammet. Detta efter ett ansökningsförfarande till
Skolverket. Det hade tidigare funnits en programfördjupning som liknande LS.
Denna programfördjupning valde eleverna till årskurs 3 och var populär hos
eleverna.
Eleverna väljer LS i årskurs 9. Det har varit ett svalt intresse för utbildningen
och därmed ett sjunkande elevantal de senaste två åren. Det gör att
programmet blir dyrt. Det finns ett samarbete med Örebro universitet (vilket är
ett krav för en spetsutbildning) vilket eleverna besöker under 3 veckor under
sina tre år på Rudbecksgymnasiet.
I dialogmöten med elever från LS har det framkommit att ju längre eleven går
på skolan och på LS tycker eleverna att utbildningen med laborationerna och
tiden på universitetet är bra men att det tar upp för mycket tid från de andra
kurserna och inte värt att prioritera. Därför väljer många elever att droppa av
under årskurs 2 när universitetsveckorna börjar och när ”vanliga” kurserna
börjar bli lite svårare. Eleverna som väljer att byta tidigt under årskurs 1 känner
att de inte visste om förutsättningarna för LS från början och att den är för
omfattande för att prioritera från andra kurser. Betygen och meritpoängen är
avgörande och eleverna väljer att hoppa av LS.
Att utveckla en programfördjupning som heter Naturvetenskapsspecialisering i
årskurs 3. En koppling till universitetet önskas men inte i samma utsträckning
som tidigare. Att vi kan marknadsföra programfördjupningen under tiden
eleverna går här gör att eleverna vet vad de väljer, vilket nu visar att de flesta av
eleverna på LS inte gör i årskurs 9. Det ger också eleverna mer möjlighet att
delta i utformningen av kursen vilket ger ett ökat elevinflytande och
förhoppningsvis många nöjda elever som blir ännu bättre förberedda inför
framtida studier.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Life Science Naturvetenskapsprogrammet
Rudbecksgymnasiet", daterad 2020-09-25.
PowerPoint - Statistik Life Science, daterad 2020-10-25.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Lägga ner Life Science.
Yrkande

Sven-Erik Sahlén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Lägga ner Life Science.
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§ 156 Tillsynsrapport gymnasienämnden 2020 - Uppföljning
av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 436/2020
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 2019.




Stöd och support IT-verktyg
Följer chefer och har de kännedom om rutin för budgetansvar?
Genomförs APT (arbetsplatsträffar) i enlighet med samverkansavtalet?

Inom tillsynsområdet Stöd och support av IT-verktyg framkom vissa brister, på
samma sätt (vissa brister) bedömdes tillsynsområdet gällande ”Följer chefer och
har de kännedom om rutin för budgetansvar”. Vidare framkom att tillsynsområdet
Genomförs APT (arbetsplatsträffar) i enlighet med samverkansavtalet? var
tillfredsställande men med ett fåtal 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 2019 års tillsynsrapport.
Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala internkontrollsystemet
bedöms som tillräckligt. Nämndens interna kontroll som helhet bedöms som
”god intern kontroll”. Tillsynen leder till nödvändiga förbättringar och
utveckling av internkontrollen.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern
kontroll".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa och följa upp de i Tillsynsrapport
2020, föreslagna åtgärderna.
2. Nämnden godkänner Tillsynsrapport 2020 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
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1. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa och följa upp de i Tillsynsrapport
2020, föreslagna åtgärderna.
2. Nämnden godkänner Tillsynsrapport 2020 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

§ 157 Tillsynsplan gymnasienämnden 2021 - Plan för
uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 437/2020
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/processledare samt nämndens presidium
där förslag på tillsynsområden inför 2021 framtagits.
Tillsynsplan 2021 föreslår följande tillsynsområden:




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 för närvaro och frånvaro. Finns rutiner, är de kända och följs
rutinerna?
Tillsynsplanens tre områden består av ett för verksamhet, ett ekonomiområde
och två personalområden. Föreslagna områden har prioriterats vid genomförd
riskanalys. Totalt fanns sex st förslag, ett område inom verksamhet får kvarstå
för ny bedömning nästa år alternativt om det ska hanteras på annat sätt än som
tillsynsområde. Ett område inom ekonomi valdes bort på grund av för lågt
riskvärde. Inom personalområdets prioriterades två områden.
Riskanalysen genomfördes vid ett tillfälle den 30 september 2020. (se bilaga)
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Tillsynsplan 2021 - Plan för uppföljning av
intern kontroll" inklusive riskanalys 2020.
Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar
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1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsyn i enlighet med Tillsynsplan
2021
2. Nämnden antar Tillsynsplan 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen
och Stadsrevisionen
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsyn i enlighet med Tillsynsplan
2021
2. Nämnden antar Tillsynsplan 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen
och Stadsrevisionen

§ 158 Ledamotsinitiativ, Liberalerna - Ökad säkerhet för
gymnasielärare
Ärendenummer: Gy 499/2020
Handläggare: Mokhtar Bennis, Markus Karlsson
Ärendebeskrivning

Liberalerna förslår 1. Att lärare som hamnar i en otrygg situation ska ha bättre
möjlighet att snabbt larma närmaste kollegor och vid behov ha extra
medarbetare i klassrummet. 2. Att vi installerar fler kameror i områden på
skolorna som upplevs otrygga för att öka tryggheten. 3. Att vi ska ha en
kontinuerlig kontakt med polis och socialtjänst via den strategiska
samordningsfunktion för våldsbejakande extremism, så kända individer i
riskzonen kan möta sina lärare på ett säkert sätt.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Svar på ledamotsinitiativ från Liberalerna,
Ökad säkerhet för gymnasielärare", separat utskick 2020-12-10.
Liberalernas ledamotsinitiativ "Ökad säkerhet för gymnasielärare", daterat
2020-11-09.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ledamotsinitiativet anses besvarat
Nämndens behandling

Zlatan Jaranovic (L) begär att följande ska noteras till protokollet: Det finns ett
behov av en uppföljning av olika tillbud där hot om våld gentemot lärare ingår.
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) ställer frågan om Zlatan Jaranovic (L)
ska få begärd mening noterad till protokollet, vilket nämnden godkänner.
Yrkande

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

11 (17)

Digitalt justerat protokoll
ÖREBRO

Protokoll

Helena Eklund (SD) yrkar att ledamotsinitiativet ska bifallas.
Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Proposition

Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag till beslut att ledamotsinitiativet anses
besvarat och Liberalernas och Sverigedemokraternas yrkande att
ledamotsinitiativet ska bifallas.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet anses besvarat
Reservation

Mats-Olof Liljegren (L) och Zlatan Jaranovic (L), reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

§ 159 Rutin - Redovisning av ärenden från
gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 43/2020
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

I dialog med Stadsrevisionen framkom förslaget att införa redovisning av
stickprov från Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden i syfte att
säkerställa kvaliteten. Ärendet är berett av Gymnasienämndens utskott för
avstängningsärenden.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Rutin för redovisning av stickprovsärenden
från Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden", daterad 2020-1123.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Anta rutin för redovisning av stickprovsärenden från Gymnasienämndens
utskott för avstängningsärenden.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
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- Anta rutin för redovisning av stickprovsärenden från Gymnasienämndens
utskott för avstängningsärenden.

§ 160 Information - Utveckling av Naturbruksprogrammet
Ärendenummer: Gy 252/2019
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om utvecklingen av
Naturbruksprogrammet.
Beslutsunderlag

PowerPoint "Utveckling av Naturbruksprogrammet".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 161 Information - Åtgärder för att förebygga
arbetsskador och tillbud vid gymnasiesärskolan
Ärendenummer: Gy 523/2020
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information åtgärder för att förebygga
arbetsskador och tillbud vid gymnasiesärskolan.
Beslutsunderlag

PowerPoint "Åtgärder för att förebygga arbetsskador och tillbud vid
gymnasiesärskolan".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

13 (17)

Digitalt justerat protokoll
ÖREBRO

Protokoll

§ 162 Valärende - Forum för samråd
Ärendenummer: Gy 165/2020
Handläggare: Johan Boklund
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 Lisbeth Estrada Perez (S)
från uppdraget som ledamot i Gymnasienämnden samt beslutat utse Susanne
Andersson (S) (tidigare ersättare) till ledamot i Gymnasienämnden efter
Lisbeth Estrada Perez (S) och vidare beslutat att utse Isabelle Nerelius (S) till
ny ersättare i Gymnasienämnden efter Susanne Andersson (S) behöver
gymnasienämnden även besluta om fyllnadsval till uppdraget som
kontaktpolitiker till Virginska gymnasiets forum för samråd efter Lisbeth
Estrada Perez (S).
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Isabelle Nerelius (S) utses till kontaktpolitiker Virginska gymnasiets forum för
samråd efter Lisbeth Estrada Perez (S).
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Isabelle Nerelius (S) utses till kontaktpolitiker Virginska gymnasiets forum för
samråd efter Lisbeth Estrada Perez (S).

§ 163 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Mokhtar Bennis, Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

Ordförande och verksamhetschef 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

Verksamhetschefen informerar om branden på Virginska gymnasiet, externa
lokaler och distansundervisningen.
Tillförordnad förvaltningschef informerar om nästa steg i överenskommelsen
om samverkan i Örebro kommun.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 164 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 511/2020
Ärendebeskrivning

Beslut, Miljönämnden, Beslut om avgift för uppföljande kontroll - Virginska
Gymnasiet Livsmedelsbutik, Tågmästaren 24, Fabriksgatan 46 i Örebro
kommun 2020-11-17.
Beslut, Fritidsnämnden, Ordförandebeslut om förändrad verksamhet för
Biblioteken, med anledning av covid- 19 2020-11-24.
Beslut, Fritidsnämnden, Ordförandebeslut om förändrad verksamhet för
Kulturskolan, med anledning av covid- 19 2020-11-24.
Beslut, Fritidsnämnden, Ordförandebeslut om förändrad verksamhet för
Allmänkultur, med anledning av covid-19 2020-11-24.
Beslut, Fritidsnämnden, Ordförandebeslut om förändrad verksamhet för Fritid
ungdom, med anledning av covid- 19 2020-11-24.
Beslut, Fritidsnämnden, Ordförandebeslut om förändrad verksamhet för
Wadköping och Karlslund, med anledning av covid-19 2020-11-24.
Beslut, Fritidsnämnden, Ordförandebeslut om förändrad verksamhet för
Fritid, med anledning av covid-19 2020-11-24.
Mötesanteckningar, Forum för samråd Karolinska gymnasiet 2020-11-23.
Kvalitetsrapport för Barn- och fritidsprogrammet på Virginska gymnasiet
2019/2020.
Kvalitetsrapport för Hotell- och turismprogrammet på Virginska gymnasiet
2019/2020.
Kvalitetsrapport för Hantverksprogrammet på Virginska gymnasiet
2019/2020.
Kvalitetsrapport för Naturbruksprogrammet på Kvinnerstagymnasiet
2019/2020.
Kvalitetsrapport för Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbecksgymnasiet
2019/2020.
Kvalitetsrapport för Samhällsvetenskapsprogrammet på Virginska gymnasiet
2019/2020.
Kvalitetsrapport för Vård- & omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet
2019/2020.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 165 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 535/2020
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 november 2020- 9 december 2020 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 november
2020- 9 december 2020 fattats med stöd av delegation från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 166 Övrig fråga - Anställs obehöriga på
tillsvidaretjänster?
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L)
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) ställer övrig fråga till Gymnasienämnden - Anställs
obehöriga på tillsvidaretjänster?. Mats-Olof Liljegren (L) ställer följande frågor.
- Finns det obehöriga lärare som tillsvidareanställs inom Örebro kommuns
gymnasieskola? Hur många är de i så fall?
- Finns någon plan för att nå 100 procent behöriga lärare inom Örebro
kommuns gymnasieskolor och hur sen den ut i så fall?
Nämndens behandling

Verksamhetschefen svarar på frågorna.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- informationen tas till protokollet.
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Liberalerna

Ärendenummer: Gy 539/2020
Yrkande

Begränsad distansundervisning på Örebro kommuns
gymnasieskolor under vårterminen 2021
Liberalerna och Moderaterna vill säkerställa att rätt stöd finns och ges
till lärare under de nya förhållanden som gäller på grund av pandemin.
I de sju beslutspunkterna som föreslås gymnasienämnden finns inte ett ord
om den situation vi sätter lärarna i, på grund av de beslut nämnden fattar uti
från de krav pandemin ställer. Vi ser det som en allvarlig brist.
Lärarna ställs inför många krav normalt och ännu fler nu under pandemin
då elever kan befinna sig både på plats och på distans. Det utökade ansvar och
de arbetsuppgifter detta medför kan kräva både utbildning och stöd. För att
säkerställa att vi ger det stöd som krävs yrkar vi att ytterligare en punkt läggs
till de övriga enligt nedan.

Om yrkandet avslås är detta tillika en reservation till förmån för egetför
slag.

YRKANDE

8.

Lärare som behöver utbildning och/eller teknisk assistans för att
kunna bedriva fjärr- och distansundervisning med hög kvalitet ska
omedelbart få det stöd som krävs för att kunna bedriva undervis
ningen.

För Liberalerna

J;,14~
Mats-Olof LilJegren

För Moderaterna

Mattias Eonsuu
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Övrig fråga till Gymnasienämnden

Anställs obehöriga på tillsvidaretjänster?
Kompetensförsörjning inom gymnasieskolan är av största vikt för att vi
skall kunna lyfta vår måluppfyllelse så att fler når kunskapsmålen och en
gymnasieexamen.
Att ”komma ut” ur gymnasiet med godkända betyg är avgörande för individens framtid. Den största garanten för att så sker är läraren. Liberalerna kan
aldrig acceptera att obehöriga lärare anställs på tillsvidaretjänster inom Örebro
kommuns gymnasieskola.
Därför oroar Lärarnas Riksförbund anklagelser att Örebro kommun systematiskt anställer obehöriga lärare före behöriga för att spara pengar. Liberalerna vill säkerställa att detta inte stämmer och att ni i den styrande minoriteten
tar ansvar för era budgetprioriteringar på annat sätt än att minska kompetensen.
Att Lärarnas Riksförbund har en divergerande åsikt i denna fråga mot förvaltningen inom grundskolan är mycket oroande.
MED ANLEDNING AV OVANSTÅENDE VILL JAG DÄRFÖR FRÅGA:

• Finns det obehöriga lärare som tillsvidareanställts inom Örebro kommuns
gymnasieskola? Hur många är de i så fall?
• Finns någon plan för att nå 100 procent behöriga lärare inom Örebro kommuns gymnasieskolor och hur ser den ut i så fall?

För Liberalerna

Mats-Olof Liljegren
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