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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2022-11-07 
Tid: 09:00–11:00 
Plats: Karolinska gymnasiet, sal 1149 (Huvudbyggnaden på 

bottenvåningen), Olaigatan 25 
 
Närvarande ledamöter 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Kent Vallén (S) 
Mats-Olof Liljegren (L) 
Roger Andersson (S) 
Maria Landh (KD) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Markus Lokander (M) 
Fredrik Lann (M) 
Zlatan Jaranovic (L) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kasper Avenbrand (KD) Ersätter Thony Mossberg (S) 
Xerxes Åkerfeldt (C) Ersätter Inger Murstam (S) 
Elisabeth Nilesol (V) Ersätter Susanne Andersson (S) 
Katarina Odell (M) Ersätter Mattias Eonsuu (M) 
 
Närvarande ersättare 
Kerstin Cederström (L) 
 
Övriga 
Maria Viduss Nämndsekreterare 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Markus Karlsson Enhetschef  
Mokhtar Bennis Verksamhetschef 
Annika Ramberg Ekonom 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Anton Öhrn Strateg 
Ida Lundstedt Planerare 
Tina Ottosson Verksamhetschef 
Linnéa Gerlström Rektor 
Anneli Hedström Planerare 
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Paragraf 145–157 
 
 
 
 
Maria Viduss, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 
 
 
 
 
Zlatan Jaranovic (L), justerare  
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§ 145 Kallelse och föredragningslista 

§ 146 Protokolljusterare 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Zlatan Jaranovic (L) 

Förslag till ersättande justerare: Joakim Sjögren (SD) 

Protokollet justeras 2022-11-14. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Att jämte ordföranden utse Zlatan Jaranovic (L) till justerare med Joakim 
Sjögren (SD) som ersättare. 

2. Protokollet justeras 2022-11-14. 

§ 147 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv.  

§ 148 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Pär Ljungvall (V) anmäler ledamotsinitiativ "Hur har kamerabevakning på 
Karolinska gymnasiet skapat mer trygghet för dess elever och personal?".  

§ 149 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

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

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  4 (9) 

§ 150 Verksamhetsinformation - Karolinska 
gymnasieskolan - Naturbruksprogrammet 
Ärendenummer: Gy 58/2022 
Handläggare: Linnéa Gerlström, Tina Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Naturbruksprogrammet.  

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 151 Beredning - Tillsynsrapport Gymnasienämnden 2022 
Uppföljning av intern kontroll 
Ärendenummer: Gy 344/2022 
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 2022. 

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

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

arbetsskador och tillbud. 

Inom tillsynsområdet ” Granska om rutinen för det Systematiska brandskyddsarbetet 
följs enligt föreskrifter och riktlinjer” framkom vissa brister, på samma sätt (vissa 
brister) bedömdes tillsynsområdet gällande ” Granska om kodplan följs enligt 
instruktion”. Vidare framkom att tillsynsområdet ”Granska om det finns 
brister i kunskap om rutiner för att anmäla arbetsskador och tillbud ” också gavs 
bedömningen vissa brister. De åtgärder som föreslås anses tillräckliga för att 
komma tillrätta med bristerna. Det handlar till stor del om att informera, 
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utforma dokumentation och följa upp. I rapporten redovisas även uppföljning 
av de åtgärder som beslutades i 2021 års tillsynsrapport.  

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

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport Gymnasienämnden 2022 - uppföljning av intern kontroll 

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

- Ärendet är berett på dagens sammanträde.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ärendet är berett på dagens sammanträde.  

§ 152 Beredning -  Utvärdering och förlängning av 
kostnadsfria mensskydd på gymnasieskolorna  
Ärendenummer: Gy 350/2022 
Handläggare: Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
2022-01-17 beslutade Gymnasienämnden att erbjuda kostnadsfria mensskydd 
på Örebro kommuns gymnasieskolor under 2022. Kostnaden för detta är cirka 
165 tkr per år och ligger inom gränsen för direktupphandling, där avtal får 
ingås utan krav på anbud i särskild form. För att erbjuda kostnadsfria 
mensskydd har Gymnasienämnden idag ett avtal på en abonnemangstjänst. 
Abonnemanget löper från 15 februari 2022 till 31 december 2022.  

I utvärderingen har förvaltningen inhämtat både elevers och skolsköterskors 
upplevelser och synpunkter på satsningen. 

Förvaltningen gör bedömningen att det gått för kort tid och inte finns 
tillräckligt med underlag för att göra en djupare utvärdering eller en långsiktig 
bedömning av förbrukningen och behovet av alternativa mensskydd till 
tamponger. Med det som bakgrund föreslår förvaltningen att nuvarande avtal 
förlängs med ett år för att få tid till en mer ändamålsenlig utvärdering inför 
beslut om en permanent satsning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utvärdering och förlängning av kostnadsfria mensskydd på 
gymnasieskolorna daterad 2022-10-31 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Ärendet är berett på dagens sammanträde.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ärendet är berett på dagens sammanträde.  

§ 153 Information - Lokalförsörjningsplan  Programnämnd 
barn- och utbildning 2023-2026 
Ärendenummer: Gy 184/2022 
Handläggare: Anneli Hedström 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om antagen Lokalförsörjningsplan 
Programnämnd barn- och utbildning 2023-2026.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Programnämnd barn och utbildning 2022-09-02 § 115 - 
Reviderad Lokalförsörjningsplan 2023-2026 samt investeringsprogram 2022-
2025 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 154 Aktuell information 
Ärendenummer: Gy 25/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Nima Poushin, Maria Viduss, Markus 
Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information inför ny nämndorganisation 2023, 
inbjudan gemensam avslutningslunch för gymnasienämnden i samband med 
nämndsammanträdet i december samt information om utbildning i PDV 
(pågående dödligt våld) på gymnasieskolorna. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Gymnasienämnden.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-09-15 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-10-13 
Miljökontoret kontrollrapport -Livsmedelskontroll Virginska Gymnasiet Bageri 

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

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

§ 156 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Gy 27/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 oktober 2022 till 31 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden 2022-10-03 
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2022-09-27 Rubecksgymnasiet 
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2022-08-03 
Rudbecksgymnasiet 
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2022-06-29-2022-10-20 
Rudbecksgymnasiet 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 157 Ledamotsinitiativ - Hur har kamerabevakning på 
Karolinska gymnasiet skapat mer trygghet för dess elever 
och personal? 
Ärendenummer: Gy 361/2022 
Handläggare: Pär Ljungvall (V) 

Ärendebeskrivning 
Pär Ljungvall (V) initierar ärendet "Hur har kamerabevakning på Karolinska 
gymnasiet skapat mer trygghet för dess elever och personal?" vid 
Gymnasienämndens sammanträde 2022-11-07. I Ledamotsinitiativet föreslås 
följande:  

-att nämnden får i uppdrag att utreda om och hur elever och personal på 
Karolinska gymnasiet har blivit tryggare sedan kamerabevakningen 
installerades?  

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ (V) - Hur har kamerabevakning på Karolinska gymnasiet 
skapat mer trygghet för dess elever och personal? daterat 2022-11-07   

Yrkande 
Pär Ljungvall (V) yrkar att ledamotsinitiativet ska bifallas.  

Elisabeth Malmqvist (C), Kent Vallén (S), Fredrik Lann (M), Mats-Olof 
Liljegren (L) och Sven-Erik Sahlén (KD) yrkar att ledamotsinitiativet ska 
avslås. 

Proposition 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Pär 
Ljungvalls (V) yrkande om att bifalla ledamotsinitiativet samt Elisabeth 
Malmqvist (C), Kent Vallén (S), Fredrik Lann (M), Mats-Olof Liljegren (L) och 
Sven-Erik Sahlén (KD) yrkande om att avslå ledamotsinitiativet. Ordförande 
ställer dessa mot varandra och finner att Gymnasienämnden beslutar att avslå 
ledamotsinitiativet.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Ledamotsinitiativet avslås. 
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Reservation 
Pär Ljungvall (V) och Elisabeth Nilesol (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Pär Ljungvalls (V) yrkande om att bifalla ledamotsinitiativet. 
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Datum: 2022-11-07 Ledamotsinitiativ 
Gymnasienämnden  

 
Hur har kamerabevakning på Karolinska 
gymnasiet skapat mer trygghet för dess 
elever och personal? 
 
Vänsterpartiet är generellt kritiska till kamerabevakning då vi inte 
anser att det är främsta tillvägagångssättet för att skapa trygghet 
men också för att vi värnar om den personliga integriteten.  
 
Gymnasienämnden beslutade november 2019 att en 
övervakningskamera skulle installeras på en del av Karolinska 
gymnasiets skolgård och att ekonomiska konsekvenser av beslutet 
ska följas upp regelbundet. Kameran har varit på plats och i funktion 
sedan 2020-04-14. I samband att övervakningskameran togs i 
funktion genomfördes extra bevakning under två veckor. 
 
Vid nämndsammanträdet 2022-09-19 rapporterades det om resultat 
av trygghetsskapande åtgärder för gymnasieskolorna i centrala 
Örebro, med särskild fokus på kamerabevakning på Karolinska 
gymnasiets skolgård. Till och med april 2021 skedde sammanlagt 22 
larm från kameran som lett till utryckningar från Securitas, varav ett 
under perioden januari till mars 2021. Under perioden april till 
december 2021 och från januari 2022 till och med juni 2022 har inga 
kameralarm som lett till utryckning från Securitas registrerats.  
 
Tidigare larm har i huvudsak rört aktivitet i ett trapphus till 
källarvåningen och samling av flera personer på skolgården. Vid 
något tillfälle har polis kontaktats av väktare. I övrigt har det inte 
föranlett någon ytterligare åtgärd. 
 
Utöver att vi är kritiska till att ekonomiska resurser som ska gå till 
skolverksamheten används för detta ändamål så rör detta agerande 
trygghet. Vänsterpartiet anser inte att denna rapport svarar på själva 
trygghetsfrågan. I rapporten saknar vi belägg för att personal och 
elever känner sig tryggare och vill därför få svar på om och framför 
allt hur kamerabevakningen har gjort skillnad ur ett 
trygghetsperspektiv. Vi från Vänsterpartiet har lyft denna 
frågeställning muntligt ett flertal gånger tidigare, utan att få gehör 
och därför lämnar vi in detta ledamotsinitiativ för att markera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datum: 2022-11-07 Ledamotsinitiativ 
Gymnasienämnden  

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 
 
Att nämnden får i uppdrag att utreda om och hur elever och 

personal på Karolinska gymnasiet har blivit tryggare 
sedan kamerabevakningen installerades?  

 
För Vänsterpartiet 

 
________________ 
Pär Ljungvall  
 
Elisabeth Nilesol 
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