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Johan Boklund, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Helena Eklund (SD), justerare
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§ 127 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 425/2020
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Helena Eklund (SD) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 11 november.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Helena Eklund (SD) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 11 november.

§ 128 Ändringar och tillägg till föredragningslistan
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) initierar ledamotsinitiativet "Ökad säkerhet för
gymnasielärare"
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Mats-Olof Liljegrens (L) ledamotsinitiativ "Ökad säkerhet för
gymnasielärare" läggs till dagordningen.

§ 129 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".
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.

§ 130 Ekonomisk uppföljning per 2020-10-31
Ärendenummer: Gy 110/2020
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning

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

PowerPoint "Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2020".
Förslag till beslut

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

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

§ 131 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 nedan redovisas hur
arbetet går.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Ekonomi i balans", daterad 2020-10-30.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
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- Informationen tas till protokollet
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet

§ 132 Nulägesöversikt för Gymnasienämnden
Ärendenummer: Gy 439/2020
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.
Mats-Olof Liljegren (L), Kerstin Cedergren (L), Mattias Eonsuu (M), Markus
Lokander (M) och Fredrik Lann (M) avstår från att delta i beslutet.

§ 133 Verksamhetsplan och budget Gymnasienämnden
2021
Ärendenummer: Gy 440/2020
Handläggare: Markus Karlsson, Mokhtar Bennis
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Ärendebeskrivning

Nämnden ska i verksamhetsplan med budget redovisa vad som ska
åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling
inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål.
Gymnasienämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom
någon av följande varianter:
• Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån
Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd
utveckling (ett eller flera åtaganden)
• Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete
med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
• Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.
Beslutsunderlag

Förslag till Verksamhetsplan med budget år 2021 Gymnasienämnden.
Presentation Verksamhetsplan med budget 2021 Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 134 Uppföljning distansstudier
Ärendenummer: Gy 462/2020
Handläggare: Markus Karlsson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om elevutvärderingen –delvis
distansstudier.
Beslutsunderlag

Elevutvärdering –delvis distansstudier.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna
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§ 135 Begränsad distansundervisning på Örebro kommuns
gymnasieskolor under höstterminen
Ärendenummer: Gy 485/2020
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.
Smittspridningen av covid-19 inom Örebro län har under de senaste veckorna
ökat kraftigt. För att stärka huvudmannens förutsättningar att bidra till
minskad trängsel i kollektivtrafiken och möjlighet att följa
Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för att förhindra smittspridning
behöver också möjligheten att bedriva en kombination av när- och
distansundervisning för elever i årskurs ett finnas.
Elever i årskurs ett har inte omfattats av distansundervisning och har sedan
läsårets början haft all sin undervisning i skolan lokaler. Anledningen till det är
att elever som är nya på gymnasiet har behövt vara på skolan för att lära känna
varandra och sin utbildning på plats. Förvaltningens bedömning är nu att även
elever i årskurs ett har förutsättningar att tillgodogöra sig en kombination näroch distansundervisning.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Begränsad distansundervisning på Örebro
kommuns gymnasieskolor under höstterminen", daterad 2020-11-06.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Även för elever i årskurs ett får en kombination av när- och
distansundervisning bedrivas under höstterminen.
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.
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Yrkande

Mats-Olof Liljegren (L) och Mattias Eonsuu (M) yrkar att ärendet avslås till
förmån för eget yrkande att distansstudier upphör efter jullovet efter tidigare
beslut fattade i gymnasienämnden. Skriftligt yrkande bifogas protokollet.
Proposition

Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag till beslut och Liberalerna och Moderaternas
avslagsyrkande till förmån för eget yrkande att distansstudier upphör efter
jullovet efter tidigare beslut fattade i gymnasienämnden.
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. Även för elever i årskurs ett får en kombination av när- och
distansundervisning bedrivas under höstterminen.
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.
Reservation

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

§ 136 Örebro kommuns Lavherbarie
Ärendenummer: Gy 372/2020
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Lavherbariet består i stort sett av lavar samlade av Pehr Johan Hellbom under
andra halvan av 1800-talet, och därför brukar lavherbariet i Örebro benämnas
”Hellbom-samlingen”. Efter Hellboms död fördelades hans herbarium så att
största delen hamnade på Karolinska läroverket i Örebro (där Hellbom var
student) medan andra delar hamnade i de offentliga herbarierna i Göteborg,
Stockholm, Uppsala och Lund.
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Hellbom gjorde stora insatser för utforskningen av Sveriges lavar och beskrev
dessutom ett antal arter som nya för vetenskapen. Hans samling är därför
vetenskapligt betydelsefull. Det är anledningen till Uppsala universitet genom
Evolutionsmuseet vill ta över Hellbom-samlingen.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse ” Lavherbariet - Örebro kommuns
lavherbarium”, daterad 2020-11-02.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Örebro kommun donerar Lavherbariet, den s.k. Hellbomska samlingen, till
Uppsala universitet
2. Förvaltningen ges i uppdrag att på lämpligt sätt påvisa herbariets existens,
kopplingen till Karolinska gymnasiet samt donationen av lavherbariet till
Uppsala universitet
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Örebro kommun donerar Lavherbariet, den s.k. Hellbomska samlingen, till
Uppsala universitet
2. Förvaltningen ges i uppdrag att på lämpligt sätt påvisa herbariets existens,
kopplingen till Karolinska gymnasiet samt donationen av lavherbariet till
Uppsala universitet

§ 137 Remiss - Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
Ärendenummer: Gy 383/2020
Handläggare: Markus Karlsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun är remissinstans för betygsutredningen, Bygga, bedöma,
betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper. I betänkandet
redovisar Betygsutredningen 2018 uppdraget att utreda och föreslå hur
ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I uppdraget
ingick även att utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla
skolformer.
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 3
december 2020. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
Beslutsunderlag

Remiss Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, 2020-09-03,
U2020/04429/GV.
SOU 2020:43, Betänkande av Betygsutredningen 2018, Bygga, bedöma,
betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper.
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Förvaltningens tjänsteskrivelse "Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre
motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)", daterad 2020-10-05.
PowerPoint Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar
elevernas kunskaper (SOU 2020:43).
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Tillstyrka betänkandets förslag som helhet vilket innebär:
-

Ämnesbetyg i gymnasieskolan.

-

Kompensatorisk betygssättning.

-

Ytterligare ett underkänt betygssteg.

-

En allsidig bedömning ska göras av elevens kunskaper.

Yrkande

Mattias Eonsuu (M) yrkar att avslå förvaltningens förslag till yttrande samt att
anta Moderaternas förslag till yttrande. Skriftligt yrkande bifogas protokollet.
Mats-Olof Liljegren (L) och Helena Eklund (SD) yrkar bifall till Mattias
Eonsuus (M) yrkande.
Per Ljungvall (V) yrkar att ärendet avslås.
Proposition

Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag, Moderaternas förslag genom Mattias
Eonsuus (M) yrkande med bifallsyrkande av Mats-Olof Liljegren (L) och
Helena Eklund (SD) och avslagsyrkande från Vänsterpartiet. Ordföranden
redovisar förslag till propositionsordning som gymnasienämnden godkänner
där förvaltningens förslag är huvudförslag.
Ordföranden ställer Moderaternas förslag mot Vänsterpartiet förslag i en
kontraproposition och finner att gymnasienämnden beslutar att Moderaternas
förslag ska utgöra motförslag till huvudförslag.
Slutligen ställer ordföranden förvaltningens förslag mot Moderaternas förslag
och finner att gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Tillstyrka betänkandets förslag som helhet vilket innebär:
-

Ämnesbetyg i gymnasieskolan.

-

Kompensatorisk betygssättning.

-

Ytterligare ett underkänt betygssteg.

-

En allsidig bedömning ska göras av elevens kunskaper.
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Reservation

Mattias Eonsuu (M), Markus Lokander (M) och Fredrik Lann (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Mattias Eonsuus (M) yrkande. Skriftlig
reservation bifogas protokollet.
Mats-Olof Liljegren (L) och Helena Eklund (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 138 Life Science Naturvetenskapsprogrammet
Rudbecksgymnasiet
Ärendenummer: Gy 419/2020
Handläggare: Marcus Boljang, Mokhtar Bennis
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.
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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
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 139 Sammanträdesschema år 2021
Ärendenummer: Gy 438/2020
Handläggare: Johan Boklund
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för
gymnasienämnden för år 2021.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Sammanträdestider för gymnasienämnden år
2021".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Sammanträdestider för gymnasienämnden år 2021 antas.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Sammanträdestider för gymnasienämnden år 2021 antas.

§ 140 Beslut om nytt datum för sammanträde med
gymnasienämnden i december
Handläggare: Johan Boklund
Ärendebeskrivning

Då Programnämnd barn- och utbildning enligt plan fattar beslut om
Programplan med budget för år 2021 först den 4 december år 2020 behöver
Gymnasienämnden byta dag för nämndens sammanträde i december år 2020.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
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- Gymnasienämndens ordinarie sammanträde den 7 december klockan 09.0012.00 flyttas till den 16 december med start klockan 09.00.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Gymnasienämndens ordinarie sammanträde den 7 december klockan 09.0012.00 flyttas till den 16 december med start klockan 09.00.

§ 141 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".
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Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 142 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.
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Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 143 Revidering av delegationsordningen
Ärendenummer: Gy 441/2020
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning

Delegationsordningen uppdateras så att delegation sker inom den egna
förvaltningen och inte till stödpersoner inom kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Revidering av delegationsordningen", daterad
2020-10-27.
Förslag till reviderad delegationsordning för Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
Gymnasienämndens delegationsordning revideras enligt följande:
1. Följande punkt stryks
Nr 3,2
Ärende: Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare
samt behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar
under året.
Delegat: Ekonom vid Kommunstyrelseförvaltningen
Anmärkning: Nämnden beslutar om attestanter inför varje nytt år.
2. Ny punkt 3,2 läggs till
Nr 3,2
Ärende: Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare
samt behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar
under året.
Delegat: Ansvarig chef
Ersättare: Förvaltningschef
Anmärkning: Nämnden beslutar om attestanter inför varje nytt år.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämndens delegationsordning revideras enligt följande:
1. Följande punkt stryks
Nr 3,2
Ärende: Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare
samt behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar
under året.
Delegat: Ekonom vid Kommunstyrelseförvaltningen
Anmärkning: Nämnden beslutar om attestanter inför varje nytt år.
2. Ny punkt 3,2 läggs till
Nr 3,2
Ärende: Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare
samt behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar
under året.
Delegat: Ansvarig chef
Ersättare: Förvaltningschef
Anmärkning: Nämnden beslutar om attestanter inför varje nytt år.

§ 144 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 Kalle Räisänen (V) från
uppdraget som ersättare i Gymnasienämnden samt beslutat välja Elisabeth
Nilesol (V) till ny ersättare i gymnasienämnden behöver gymnasienämnden
även besluta om fyllnadsval till uppdraget som kontaktpolitiker Karolinska
gymnasiets forum för samråd.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Elisabeth Nilesol (V) utses till kontaktpolitiker vid Karolinska gymnasiets
forum för samråd efter Kalle Räisänen (V).
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Elisabeth Nilesol (V) utses till kontaktpolitiker vid Karolinska gymnasiets
forum för samråd efter Kalle Räisänen (V).

§ 145 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Mokhtar Bennis
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 konsekvenser av de lokala allmänna råden i Örebro kommun.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 146 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 426/2020
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag, Programnämnd barn och utbildning 2020-10-01, § 186
Delårsrapport med prognos 2 för 2020 för Programnämnd barn och utbildning
- beslut.
Protokoll. Samverkansgrupp FUFA 2020-05-28.
Protokoll, Forum för samråd, Tullängsgymnasiet 2020-09-11.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
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§ 147 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 461/2020
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 oktober 2020- 31 oktober 2020 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 oktober
2020- 31 oktober 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.

§ 148 Ledamotsinitiativ - Ökad säkerhet för
gymnasielärare
Ärendenummer: Gy 499/2020
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L)
Ärendebeskrivning

Liberalerna genom Mats-Olof Liljegren (L) initierar ärendet "Ökad säkerhet för
gymnasielärare".
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

Liberalernas ledamotsinitiativ "Ökad säkerhet för gymnasielärare", daterat
2020-11-09.
Yrkande

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) yrkar att ledamotsinitiativet skickas på
beredning till gymnasienämndens presidium.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet skickas på beredning till gymnasienämndens presidium
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Örebro måndag 9 november 2020

Yrkande

Begränsad distansundervisning på Örebro kommuns
gymnasieskolor under höstterminen
Ärendenummer: Gy 485/2020
Att begränsa elevernas rätt till utbildning utifrån lokaltrafikens behov är fullt
möjligt - men det ska enligt vad lagtexter och rekommendationer säger, först
då alla andra alternativ för att hjälpa lokaltrafiken uteslutits. Lokaltrafiken ska
inte styra skoldagens upplägg. Däremot kan skoldagen förläggas på så vis att
trängsel undviks utan att det behöver föranleda distansstudier.
Att använda lokaltrafikens behov för att eventuellt dölja den egna bristen i
att finna lösningar för att minska trängseln på skolorna är inte förenligt med
förordningen. Här behöver vi som huvudman göra ett mycket bättre arbete. Vi
behöver vara lyhörda mot våra medarbetare ute på skolorna och finna lösningar. Det ska inte ske godtyckligt utan efter rekommendationer och konsultationer med den lokal smittskyddsläkaren.
Därför yrkar vi avslag till förmån för eget förslag.
Faller vårt förslag är detta tillika en reservation till förmån för eget förslag.
YRKANDE:

1. Distansstudier upphör efter jullovet efter tidigare beslut fattade i gymnasienämnden.
För Liberalerna:
Mats-Olof Liljegren

Kerstin Cederström

För Moderaterna:

Mattias Eonsuu

Markus Lokander

Fredrik Lann

Magnus Johansson
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Yrkande
Ärende 14
Ärendenummer: Gy 383/2020
”Remiss – Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)”

Gymnasienämnden
Örebro kommun
2020-11-09

Remissvar Betygsutredningen 2018
Moderaterna ställer sig bakom förslagen i utredningen SOU2020:43 i alla delar förutom
att införa ytterligare ett underkänt betygssteg.
Därför yrkar vi att svaret till Utbildningsdepartementet ska lyda:
Örebro kommun ställer sig positiva till förslagen i utredningen SOU2020:43 i alla delar
förutom till förslaget om att införa ytterligare ett underkänt betygssteg.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå förvaltningens förslag till yttrande.

att

anta Moderaternas förslag till yttrandet.

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

För Moderaternas grupp i nämnden
Mattias Eonsuu (M)
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Ledamotsinitiativ

Ökad säkerhet för gymnasielärare
I en tid när extremism, från olika inriktningar, är närvarande och ökar i vårt samhälle behöver gymnasienämnden göra allt den kan för att skydda både elever och lärare samt övriga
medarbetare inom den kommunala gymnasieskolan.
Örebro har en sorglig historia som den stad som levererade flest extremister i Sverige till IS. Det
finns signaler om att ungdomar fortfarande indoktrineras och rekryteras till extremistiska organisationer. De risker radikalisering innebär måste tas på allvar.
I arbetet mot våldsbejakande extremism har gymnasieförvaltningen fått i uppdrag att utveckla
verksamheten med elevstödjare och att också se över möjligheterna till att få in flerspråkiga personer med kulturkompetens. Fler elevstödjare, gärna kvinnliga lyfts i Örebro kommuns ”Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism”. Det arbetet syftar till att finna och rehabilitera
ungdomar i riskzon att radikaliseras. Men det räcker inte!
Liberalerna menar att läget är allvarligt och att vi måste se över ytterligare förebyggande insatser. Hot mot lärare är aldrig något som får ses lätt på. Vi menar att upplevelsen av hot är tillräcklig
för åtgärder. Det vore förödande för fler än den som drabbas om något allvarligt skulle ske i Örebro
kommun.
Lärarfacken har gemensamt går ut i denna fråga och sagt: ”Vi känner inte samhällets stöd”. Det
behöver vi möta och vårt lokala svar från oss politiker i gymnasienämnden måste vara glasklart:
Gymnasielärare i Örebro har vårt stöd! Allt annat är för mig otänkbart. Detta behöver bli tydligt och
föranleda insatser.
Liberalerna förslår därför:

•
•
•

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.
Att vi installerar fler kameror i områden på skolorna som upplevs otrygga för att öka
tryggheten.
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.

För Liberalerna

Mats-Olof Liljegren

