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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2021-03-15 
Tid: 09:00–11:20 
Plats: Microsoft Teams/Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Kent Vallén (S) 
Mats-Olof Liljegren (L) 
Roger Andersson (S) 
Thony Mossberg (S) 
Maria Landh (KD) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
Markus Lokander (M) §§ 31-44 
Fredrik Lann (M) §§ 26-37 
Zlatan Jaranovic (L) 
Helena Eklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ismail Quttineh (S) Tjänstgör för Inger Murstam (S) 
Anna-Karin Skantz (S) Tjänstgör för Susanne Andersson (S) 
Kerstin Cederström (L) Tjänstgör för Markus Lokander (M) 26  

-30, Fredrik Lann (M) §§ 38-44, ej 
tjänstgörande ersättare §§ 31-37. 

 
Närvarande ersättare 
Isabelle Nerelius (S) 
Magnus Lagergren (KD) 
Elisabeth Nilesol (V) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Mokhtar Bennis Gymnasiechef 
Markus Karlsson Verksamhetsutvecklare 
Tina Ottosson Gymnasiestrateg 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Mikael Ramnerö Förvaltningens samordnare 
Unni Thorstensson Verksamhetschef 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
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Paragraf 26–44 
 
 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
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Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattias Eonsuu (M), justerare 
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§ 26 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. Kerstin Cederström (L) utses till ersättare att justera protokollet §§ 26-30, 
Markus Lokander (M) utses till ersättare att justera protokollet §§ 31-44. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 17 mars. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

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

2. Kerstin Cederström (L) utses till ersättare att justera protokollet §§ 26-30, 
Markus Lokander (M) utses till ersättare att justera protokollet §§ 31-44. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 17 mars. 

§ 27 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) anmäler övrig fråga till Gymnasienämnden - Är 
undervisningen säker för de med skyddad identitet? 

Mats-Olof Liljegren (L) anmäler övrig fråga till Gymnasienämnden - Hur 
hanterar nämnden brev ställda till nämnden? 

Pär Ljungvall (V) anmäler övrig fråga till gymnasienämnden - Uppdatering om 
matlådor till elever som studerar på distans? 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Övriga frågor läggs till dagordningen 

§ 28 Beslut - Verksamhetsplan och budget 
Gymnasienämnden 2021 
Ärendenummer: Gy 440/2020 
Handläggare: Nima Poushin, Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden kommer under 2021 att prioritera arbetet med 
måluppfyllelse med betoning på genomströmningen, det vill säga andel elever 
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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.   

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. 

Yrkande 
Elisabeth Malmqvist (C) och Kent Vallén (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
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Mats-Olof Liljegren (L) yrkar avslag till de styrandes underfinansierade budget 
till förmån för egna reviderade ramar och prioriteringar för gymnasieskolan i 
Örebro kommun. 

Mattias Eonsuu (M) yrkar att avslå punkterna 1 och 2 samt att ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsplan med utgångspunkt i Moderaternas 
budget för Örebro kommun 2021. 

Pär Ljungvall (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för 
Vänsterpartiets lagda budget i Kommunfullmäktige. 

Helena Eklund (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för 
Sverigedemokraternas budget i Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns fem förslag till beslut. 
Det vill säga förvaltningens förslag till beslut med bifallsyrkanden av Elisabeth 
Malmqvist (C) och Kent Vallén (S), Liberalernas förslag till beslut, 
Moderaternas förslag till beslut, Vänsterpartiets förslag till beslut och 
Sverigedemokraternas förslag till beslut. 

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 

1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Gymnasienämnden fastställs. 

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

Reservation 
Mats-Olof Liljegren (L), Zlatan Jaranovic (L) och Kerstin Cederström (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation 
bifogas protokollet. 

Mattias Eonsuu (M) och Fredrik Lann (M)  reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 

Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Skriftlig reservation bifogas protokollet. 

Helena Eklund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

§ 29 Beslut - Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljarden 
Ärendenummer: Gy 138/2021 
Handläggare: Nima Poushin, Markus Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de 
har rätt till, trots pandemin. Varje enskild kommun bestämmer själv hur 
pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. 

Tilldelningen är baserat på antal barn och unga i åldern 6–19 år i kommunerna. 
För Örebro kommun innebär det ett tillskott på 15 324 300 kronor. Stödet 
betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari 
och den andra hälften betalas ut i juni. Örebro kommun har fått den första 
utbetalningen som uppgick till 7 632 150 kronor. 

Medlen från den första utbetalningen riktas till huvudmän inom förskola, 
grundskola och då årskurserna 7–9 samt gymnasieskola. Fördelningen baseras 
på antalet barn och elever per den 15 februari 2021. 

För Örebros kommunala gymnasieskolor innebär det ett extra resurstillskott på 
2 809 000 kronor för första fördelningstillfället.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljarden", daterad 2021-03-05. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fördela resurserna för första 
fördelningstillfället till att: 

 Stärka måluppfyllelsen 
 Stärka lärarnas kompetenser att använda digitala verktyg för att öka 

elevernas lärande. 
 Stärka elevhälsans kompetenser och förutsättningar att använda digitala 

verktyg för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
 Stärka arbetsmiljön för alla medarbetare, chefer och elever. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att protokollet från Programnämnd barn 
och utbildnings sammanträde 2021-03-05 justeras. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
med följande ändringsyrkanden. Punkt 1 ska ha lydelsen: Förvaltningen får i 
uppdrag att utifrån bedömning och analys fördela resurserna för första 
fördelningstillfället till att: - Stärka måluppfyllelsen - Stärka lärarnas 
kompetenser att använda digitala verktyg för att öka elevernas lärande. - Stärka 
elevhälsans kompetenser och förutsättningar att använda digitala verktyg för att 
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. - Stärka arbetsmiljön för alla 
medarbetare, chefer och elever. 
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Punkt 2: Hanteringen av dessa pengar ska redovisas för nämnden inom ramen 
för ärendet "Begränsad distansundervisning på Örebro kommuns 
gymnasieskolor". 

Kent Vallén (S) och Sven-Erik Sahlén (KD) yrkar bifall till majoritetens förslag. 

Mats-Olof Liljegren (L) yrkar att 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fördela resurserna för första 
fördelningstillfället till att: - Skyndsamt, tillsammans med rektorer, 
elevhälsoteam och om det krävs externa krafter, utreda vilka insatser som 
behövs för att fånga upp elever som drabbats av oro eller ohälsa på grund av 
covid-19.  - Återkomma till april-nämnden med rapport om vilka åtgärder som 
krävs för att säkerställa dessa elevers möjligheter att lyckas med sin skolgång.  - 
Säkerställa att de åtgärder rapporten visar genomförs.  - Eventuellt överskott 
används till andra utvärderingsbara åtgärder med avsikt att öka måluppfyllelsen 
där de spåras till orsaker pandemin gett upphov till. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att protokollet från Programnämnd barn 
och utbildnings sammanträde 2021-03-05 justeras. Skriftligt yrkande bifogas 
protokollet. 

Mattias Eonsuu (M), Helena Eklund (SD) och Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till 
Liberalernas förslag. 

Proposition 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga majoritetens förslag till beslut med bifallsyrkande av Elisabeth 
Malmqvist (C), Kent Vallén (S) och Sven-Erik Sahlén (KD) och Liberalernas 
förslag till beslut med bifallsyrkanden av Mats-Olof Liljegren (L), Mattias 
Eonsuu (M), Helena Eklund (SD) och Pär Ljungvall (V). 

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns. 

Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att gymnasienämnden beslutar enligt majoritetens förslag. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utifrån bedömning och analys fördela 
resurserna för första fördelningstillfället till att 

 Stärka måluppfyllelsen 
 Stärka lärarnas kompetenser att använda digitala verktyg för att öka 

elevernas lärande. 
 Stärka elevhälsans kompetenser och förutsättningar att använda digitala 

verktyg för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
 Stärka arbetsmiljön för alla medarbetare, chefer och elever. 
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2. Hanteringen av dessa pengar ska redovisas för nämnden inom ramen för 
ärendet "Begränsad distansundervisning på Örebro kommuns 
gymnasieskolor". 

3. Beslutet gäller under förutsättning att protokollet från Programnämnd barn 
och utbildnings sammanträde 2021-03-05 justeras. 

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

Mattias Eonsuu (M), Helena Eklund (SD) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig 
mot beslutet. 

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

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 
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. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Presidiet ingår som en del av processteamet. 

§ 31 Beredning - Remisssvar - Brottsförebyggande och 
trygghetsskapande strategi för Örebro kommun 
Ärendenummer: Gy 104/2021 
Handläggare: Mikael Ramnerö 
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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. 
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. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 32 Information - Preliminär antagningsstatistik HT 2021 
Reguljära Gymnasieskolan 
Ärendenummer: Gy 101/2021 
Handläggare: Tina Ottosson 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information preliminär antagningsstatistik för 
HT 2021 reguljära gymnasieskolan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 33 Information - Preliminär antagningsstatistik HT 2021 
Riksgymnasiet i Örebro 
Ärendenummer: Gy 102/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

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. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 34 Information - Preliminär antagningsstatistik HT 2021 
Reguljära Gymnasiesärskolan 
Ärendenummer: Gy 103/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

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

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Informationen tas till protokollet. 
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§ 35 Information - Utveckling av Naturbruksprogrammet 
Ärendenummer: Gy 62/2021 
Handläggare: Tina Ottosson 

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". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 36 Information - Framtiden för Kvinnerstaområdet 
Ärendenummer: Gy 63/2021 
Handläggare: Tina Ottosson 

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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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 37 Uppföljning - Begränsad distansundervisning på 
Örebro kommuns gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 8/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

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

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Uppföljning - Begränsad distansundervisning på Örebro 
kommuns gymnasieskolor". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 38 Valärende - Forum för samråd 
Ärendenummer: Gy 128/2021 
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 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). 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

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

§ 39 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 
Ordföranden informerar om de ordförandebeslut som ordföranden fattat 
sedan nämndens sammanträde i februari år 2021. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 40 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. 
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- 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 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

§ 41 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. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 42 Övrig fråga - Är undervisningen säker för de med 
skyddad identitet? 
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L) 

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

- Hur säkerställs att elever med skyddad identitet inte röjs vid distansstudier? 

- Vilken beredskap finns om skyddsnätet skulle brista och en skyddad identitet 
går förlorad? 
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Nämndens behandling 
Förvaltningschefen svarar på frågorna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 43 Övrig fråga  - Hur hanterar nämnden brev ställda till 
nämnden? 
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L) 

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

- Vad har nämnden för rutiner att hantera till den ställda brev? 

- När behandlas innehållet i brevet? 

- När lämnar nämnden ett svar till skribenterna? 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen svarar på frågorna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 44 Övrig fråga - Uppdatering om matlådor till elever som 
studerar på distans? 
Handläggare: Pär Ljungvall (V) 

Ärendebeskrivning 
Pär Ljungvall (V) ställer följande övriga fråga till Gymnasienämnden - 
Uppdatering om matlådor till elever som studerar på distans? 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen svarar på frågan. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet
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Yrkande  

                 

   Ärende 5                Gymnasienämnden 

Ärendenummer: Gy 440/2020                Örebro kommun  

”Beslut – Verksamhetsplan och budget   2021-03-15 

Gymnasienämnden 2021”      

 

En bra och fungerande gymnasieskola är ett av kommunens huvuduppdrag 

Moderaterna i Örebro har höga förväntningar på att gymnasieskolan ska lyckas. Med 

utgångspunkten att varje skola, rektor, lärare och elev kan lyckas, vill vi styra 

utbildningsverksamheten i Örebro. Skattebetalare i Örebro ska kunna lita på att Örebros 

gymnasieskolor klarar sitt uppdrag. 

Varje gymnasieskola ska av respektive skolledning organiseras efter egna förutsättningar och 

med förväntningen att hålla en hög kvalité, klara sitt kunskapsuppdrag och hålla en god 

ekonomi. 

Alla elever ska ges förutsättningar att klara sin gymnasieexamen och nå som lägst godkända 

betyg i alla ämnen. Skolorna ska vara tydliga med vad som förväntas av eleven för att komma 

vidare i sina studier och vad som krävs för att eleven ska lyckas med sitt vägval. 

Tryggheten för elever på gymnasiet är lika viktigt som i grundskolan men extra väsentligt är 

att se till att skolorna tillsammans med det narkotikateam som vi moderater föreslår, jobbar 

för en drogfri skola och miljö för ungdomar i gymnasiet. Därför ska gymnasieskolorna i 

kommunen fördjupa sitt samarbete i trygghetsfrågor då eleverna ofta förflyttar sig mellan 

olika skolor och klassrum. 

Örebros gymnasieskolor ska ta lärdom av vad skolor gör som lyckas i stället för att uppfinna 

hjulet om och om igen i olika ”Örebromodeller”. Ett gott samarbete mellan gymnasieskolorna 

i Örebro kommun främjar utbildningen för eleverna och det vardagliga arbetet för lärarna. 

Därför ska kommunens gymnasieskolor samarbeta gällande effektivisering. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att  avslå punkterna 1 och 2 samt  

att  ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsplan med utgångspunkt 

i Moderaternas budget för Örebro kommun 2021.  

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 

För Moderaternas grupp i Gymnasienämnden 

 

Mattias Eonsuu (M) 
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Reservation  

 

 

 

§5 VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2021 

GYMNASIENÄMNDEN 
 

Skolområdet brottas med flera stora utmaningar idag och alldeles för 

många av de verksamheterna är till för, eleverna, når inte de mål vi ställt 

upp för dem. Många problem på skolområdet kan vi på kommunal nivå 

tyvärr inte göra så mycket åt. Vi ser hur effekterna av marknadsskolan 

och privatiseringarna allt mer segregerar vår stad och delar upp eleverna 

efter vilka förutsättningar de fötts med. Därför är det extra viktigt att vi i 

kommunen gör allt vi kan för att ändå skapa så rättvisa förutsättningar 

som möjligt, för alla förskole- och skolelever i kommunen. 
 

Vi i Vänsterpartiet sparar inte på kommunens äldre, sjuka, utsatta och 

unga. Förskola och skola är avgörande verksamheter för att vårt samhälle 

ska fungera idag och framöver och nedskärningar straffar sig alltid i 

längden med större kostnader för både individerna och samhället som 

konsekvens. Därför prioriterar vi i vårt budgetalternativ Ett Örebro för alla 

2021 annorlunda än vad styret gör och kan freda dessa grupper från stora 

aviserade nedskärningar. 
 

Corona-pandemin har också försvårat arbetet i kommunen liksom på 

skolområdet. En osäker framtid för verksamheterna och ekonomi gör att vi 

inte kan genomföra alla de satsningar vi hade kunnat göra annars. Vi har 

därför valt att prioritera personalen och arbetsmiljön, för vi vet att en 

robust kommunal skolorganisation med en trygg personalstyrka som kan 

arbeta utan hot om nedskärningar, är avgörande för en bra och 

professionell verksamhet, liksom en bra hantering av Corona-pandemin. 
 

I Vänsterpartiets budgetförslag gör vi en rejäl satsning på att höja ramen 

till barn- och utbildningsområdet, med 74 MKR (okt 2020) mer än i styrets 

budgetalternativ. Vi gör också specifika satsningar på områden vi tror 

behöver stärkas apropå Corona-pandemin. Vi vet att utsattheten i 

hemmen har ökat, liksom våld i nära relationer. Därför krävs mer 

utbildningsinsatser och jämställdhetsarbete i skolan, utvecklad sex- och 

samlevnadsundervisning, feministiskt självförsvar och förstärkt elevhälsa. 

 

Vi vill också specifik reservera oss emot skrivningen i styrets 

verksamhetsplan att nämnden ska fortsätta arbetet med ”omfattande 

kameraövervakning”. Vi i Vänsterpartiet anser att utvecklingen emot mer 

övervakning och mindre integritet, måste göras mycket varsamt. 

Dessutom så borde kameraövervakning inte beröra Gymnasienämndens 

område och ekonomi över huvud taget. 

 

Med hänvisning till detta reserverar jag mig emot beslutet. 

 

För Vänsterpartiet 

Pär Ljungvall 
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Yrkande/Reservation

Verksamhetsplan och budget  
Gymnasienämnden 2021 
Ärendenummer: Gy 440/2020

Gymnasieskolans syfte är att ge varje individ maximalt inflytande 
över sin egen framtid. Detta når vi genom att varje elev förbereds inför 
högre studier eller arbetsliv. coachar varje individ att hela tiden öka sina 
ambitioner och mål. 

I Liberalernas budget har vi byggt verksamheten genom att vända på pyrami-

den. Vilka är vi till för? Det är den breda basen som i vår uppochnedvända pyramid 

hamnar överst. Det är dit resurserna ska allokeras och det är där professionella rektorer kan 

tillsammans med övriga professioner göra adekvata bedömningar om hur resurserna an-

vänds på bästa sätt.  

Liberalerna prioriterar gymnasiet. I programnämnden skjuter vi till 9 miljoner mot de sty-

randes 5. Vi undantar dessutom elevpengen nedskärningar och vi satsar på elevhälsa,  stu-

die- och yrkesvägledning och skolmat. Dessutom satsar vi på god löneutveckling och rekry-

tering då det är avgörande för elevens resultat vilka lärare som arbetar inom skolan. Vi vill 

också se fler yrkeskategorier i gymnasieskolan, till exempel lärarassistenter och administrativ 

personal.  

I Liberalernas gymnasieskola finns både bredd och spets och alla utbildningar håller hög 

kvalitet och levererar elever redo för nästa steg i livet. Individuellt synsätt präglar både lära-

re och organisation.  

Gymnasiets lärare ska ha förutsättningar att kunna möta varje elev där den är. Det råder 

tydlighet om elevens eget ansvar att lära sig det som krävs för godkända betyg och med 

bättre villkor för lärarna kommer fler elever att lyckas. Målet är att alla elever går ut gymna-

siet med minst godkända betyg samt att varje elev stimuleras att nå så långt den vill och 

kan. 

Vi lägger mer resurser direkt till rektor och inte under central förvaltning. Genom att till-

föra rektorerna mer resurser kan beslut tas snabbare om till exempel särskilt stöd. Med ett 

tydligt ledarskap underlättas för läraren att se till att varje elev tillägnar sig kunskap och 

förståelse. 

Liberalerna yrkar avslag till de styrandes underfinansierade budget till förmån för egna 
reviderade ramar och prioriteringar för gymnasieskolan i Örebro kommun.  

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget 

budgetförslag.  

För Liberalerna i Örebro kommun  
Mats-Olof Liljegren
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Örebro måndag 15 mars 2021 

Yrkande - Skolmiljarden 
Gy 138/2021

Liberalerna vill rikta skolmiljarden till elevhälsan 
Gymnasieelevernas hälsa riskerar att drabbas dubbelt upp under och efter covid-19-
pandemin. Det finns en stor oro nationellt för vad denna tid med distansundervisning 
och bitvis nedstängt samhälle ska leda till för våra ungdomar. Det handlar inte bara om 
ett kunskapstapp, där tappert kämpande lärare gör vad de kan för att förhindra att det 
inte blir för djupt, utan det handlar också om ungdomar som tappar fotfästet och som 
riskerar att gå visionslösa fram i livet. 

Folkhälsomyndigheten talar om ”en traumatiserad generation” och staten skjuter till ex-

tra medel till skolan för att möta pandemins effekter. Vi i Liberalerna vill att Gymnasienämn-

den ska vara tydlig med hur dessa nya ekonomiska tillskott ska användas. Dels ser vi akuta 

problem som måste avhjälpas och dels är det önskvärt med en tydlighet, inte minst för att 

kunna utvärdera insatserna. Vårt förslag nedan är inte ett misstroende mot förvaltningens 

förmåga att göra rätt saker för gymnasieungdomarna i Örebro kommun utan är vårt inspel i 

vår strävan mot ett tydligt och ansvarsfullt politiskt ledarskap. 

Uppdraget för gymnasiet är primärt att få ungdomarna genom utbildningen med god-

kända betyg. Omhuldandet av måluppfyllelsen behöver vidgas under en period till att om-

fatta att också fånga upp ungdomar, många nya och hittills okända för elevhälsan, som på 

grund av covid-19 mår dåligt eller saknar hopp och tro på framtiden. Liberalerna tror att 

extra insatser från elevhälsan är avgörande i detta och något skolmiljarden syftar till att av-

hjälpa. Det är bråttom och vi marker detta genom att kräva rapport redan till nästa nämnd. 

Därför yrkar Liberalerna Gymnasienämnden att anta följande förslag till beslut.: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fördela resurserna för första fördelningstillfället till att: 

Skyndsamt, tillsammans med rektorer, elevhälsoteam och om det krävs externa 

krafter, utreda vilka insatser som behövs för att fånga upp elever som drabbats av 

oro eller ohälsa på grund av covid-19.  

Återkomma till april-nämnden med rapport om vilka åtgärder som krävs för att 

säkerställa dessa elevers möjligheter att lyckas med sin skolgång. 

Säkerställa att de åtgärder rapporten visar genomförs. 

Eventuellt överskott används till andra utvärderingsbara åtgärder med avsikt att 

öka måluppfyllelsen där de spåras till orsaker pandemin gett upphov till. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att protokollet från Programnämnd barn och utbild-

nings sammanträde 2021-03-05 justeras. 

För Liberalerna 

Mats-Olof Liljegren
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Övrig fråga till Gymnasienämnden

Är undervisningen säker för de med skyddad identitet? 
Under covid-19-pandemin bedrivs en hel del distansstudier vid de kommunala gymna-
sieskolorna i Örebro kommun via olika digitala verktyg där Microsoft Teams troligen är 
det mest använda.  

Vid digitalt överförda lektioner öppnas upp för nya risker för elever med skyddad identi-

tet. Till exempel kan allt spelas in av de som deltar vilket skulle kunna leda till ökade risker 

för att en skyddad identitet röjs. 

För att säkerställa att alla elever i behov av skyddad identitet ska kunna upprätthålla 

skyddet även under distansundervisning vill Liberalerna veta vilka åtgärder som görs. Endast 

ett fullständigt skydd är gott nog för de elever som lever under hot av olika slag. 

Med anledning av vår oro vill vi därför ha svar på följande frågor: 

• Hur säkerställs att elever med skyddad identitet inte röjs vid distansstudier? 

• Vilken beredskap finns om skyddsnätet skulle brista och en skyddad identitet går för-

lorad? 

För Liberalerna 

Mats-Olof Liljegren
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Övrig fråga till Gymnasienämnden

Hur hanterar nämnden brev ställda till nämnden? 
Från Karolinska gymnasiet har några lärare författat ett brev som beskriver deras fruk-
tan för hur de hårda besparingskraven riskerar påverka utbildningen. 

MED ANLEDNING AV DET INSÄNDA BREVET VILL VI HA SVAR PÅ FÖLJANDE FRÅGOR: 

• Vad har nämnden för rutiner att hantera till den ställda brev? 

• När behandlas innehållet i brevet? 

• När lämnar nämnden ett svar till skribenterna? 

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Press- och medieansvarig • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se
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