
   
 

  

 
 

  
  

      
 

 
  

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

 
  

       
       
       

 
  

 
 

     
      

    
     

     
     

     
     

      
     

     
     

     
    

 
  

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Gy 89/2022 

Gymnasienämnden 

Datum: 2022-05-16 
Tid: 09:00–11:00 
Plats: Virginska gymnasiet, Aulan/samlingssalen, Fabriksgatan 46-52

Örebro 

Närvarande ledamöter 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Kent Vallén (S)
Mats-Olof Liljegren (L) 
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S) 
Susanne Andersson (S)
Maria Landh (KD) 
Pär Ljungvall (V)
Fredrik Lann (M) 
Joakim Sjögren (SD) 

Tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Skantz (S) Ersätter Thony Mossberg (S) 
Isabelle Nerelius (S) Ersätter Sven-Erik Sahlén (KD) 
Kerstin Cederström (L) Ersätter Zlatan Jaranovic (L) 

Närvarande ersättare 

Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Anki Lindell Rektor 
Helena Langeville Gymnasielärare 
Tina Ottosson Verksamhetschef 
Mokhtar Bennis Verksamhetschef 
Markus Karlsson Enhetschef 
Annika Ramberg Ekonom 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Nicolas Sandoval Planerare 
Mathias Boberg Planerare 
Ida Lundstedt Planerare 
Maria Viduss Nämndsekreterare 

Paragraf 75–93 
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Maria Viduss, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 

Fredrik Lann (M), justerare 
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§ 75 Kallelse och föredragningslista 

§ 76 Protokolljusterare 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Beslutsunderlag 
Förslag till ordinarie justerare: Fredrik Lann (M) 
Förslag till ersättande justerare: Joakim Sjögren (SD)
Protokollet justeras 2022-05-24. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Att jämte ordföranden utse Fredrik Lann (M) till justerare med Joakim 
Sjögren (SD) som ersättare. 

2. Protokollet justeras 2022-05-24. 

§ 77 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 78 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Lann (M) initierar ledamotsinitiativet "Ge politiken en naturlig plats i 
skolan". 

Fredrik Lann (M) initierar ledamotsinitiativet "Öka elevinflytandet och den 
demokratiska processen i gymnasieskolan". 

Mats-Olof Liljegren (L) anmäler övrig fråga "Politikernas brev". 

§ 79 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. 
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§ 80 Verksamhetsinformation - Virginska gymnasiet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med 
högfungerande autism (SA HA) 
Ärendenummer: Gy 58/2022 
Handläggare: Anki Lindell, Helena Langeville 

Ärendebeskrivning 
Rektor Anki Lindell och gymnasielärare Helena Langeville ger information om
Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med högfungerande autism (SA 
HA). 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 81 Ledamotsinitiativ - Ge politiken en naturlig plats i 
skolan 
Ärendenummer: Gy 195/2022 
Handläggare: Fredrik Lann (M) 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Lann (M) initierar ledamotsinitiativet "Ge politiken en naturlig plats i 
skolan". 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativet "Ge politiken en naturlig plats i skolan". 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Ledamotsinitiativet "Ge politiken en naturlig plats i skolan" skickas för
beredning och och tas upp för beslut vid Gymnasienämndens sammanträde 
när ärendet är berett. 

§ 82 Ledamotsinitiativ - Öka elevinflytandet och den 
demokratiska processen i gymnasieskolan 
Ärendenummer: Gy 196/2022 
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Handläggare: Fredrik Lann (M) 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Lann (M) initierar ledamotsinitiativet "Öka elevinflytandet och den 
demokratiska processen i gymnasieskolan". 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - Öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 
gymnasieskolan. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Ledamotsinitiativet "Öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 
gymnasieskolan" skickas för beredning och och tas upp för beslut vid
Gymnasienämndens sammanträde när ärendet är berett. 

§ 83 Övrig fråga - Politikernas brev till gymnasiets elever 
Ärendenummer: Gy 197/2022
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L) 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) anmäler övrig fråga "Politikernas brev". 

Beslutsunderlag 
Övrig fråga - Politikernas brev. 

Nämndens behandling 
Nämnden kommer överens om att detta inte är en gymnasienämndsfråga utan 
något som politikerna får ta ställning till som enskilda politiska företrädare i
gymnasienämnden. Brevet kommer därför skickas till politikerna. Politikerna 
får tillsammans formulera om brevet samt, om de kommer överens om 
formuleringen, skicka ut brevet till gymnasiets elever. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet. 

§ 84 Aktuell information 
Ärendenummer: Gy 25/2022
Handläggare: Elisabeth Malmqvist och Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Ingen aktuell information. 
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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. 

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

Ärendebeskrivning 
Inkomna skrivelser till Gymnasienämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Forum för samråd på Rudbecksgymnasiet 2022-02-11 
Protokoll Forum för samråd på Rudbecksgymnasiet 2022-04-07
Miljökontoret Kontrollrapport livsmedelsanläggning Wasahus Elevkollektiv 
2022-04-20 

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. 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 april 2022 till 30 april 2022 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Inga delegationsbeslut anmäls. 
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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. 

§ 87 Beslut - Justering av Gymnasienämndens rambudget 
Ärendenummer: Gy 55/2022
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd barn och utbildning har beslutat om justering av
gymnasienämndens budgetram. Nedan redovisas justering av budgetramen 
samt förvaltningens förslag på fördelning av justeringarna. 

• Nämndens budgetram ökas med 1 200 tkr i syfte att förstärka studie- och 
yrkesvägledningen. 

• Nämndens budgetram ökas med 623 tkr i syfte att skapa förutsättningar 
för att möta regeringens beslut om reviderade läroplaner som nu
innehåller både helt nya formulering och en del omformuleringar. När det 
gäller kunskapsområdet sex- och samlevnad så är detta stärkt och byter
namn till sexualitet, samtycke och relationer. 

Justeringarna av nämndens budgetram uppgår till 1 823tkr och nämndens
rambudget uppgår efter justering till 521 177tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av Gymnasienämndens rambudget daterad 2022-05-
09. 

Förslag till beslut 
Förvaltnings förslag till Gymnasienämnden: 

-Förvaltningen får i uppdrag att förvalta och fördela erhållna medel om 1
200tkr + 623 tkr för att genomföra insatser för att förstärka studie- och 
yrkesvägledning samt skapa förutsättningar för implementering av de nya
läroplanerna inom ramen för de underlag i programnämnd Barn och 
utbildnings handling enligt bilaga 1. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Förvaltningen får i uppdrag att förvalta och fördela erhållna medel om 1
200tkr + 623 tkr för att genomföra insatser för att förstärka studie- och 
yrkesvägledning samt skapa förutsättningar för implementering av de nya 
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läroplanerna inom ramen för de underlag i programnämnd Barn och
utbildnings handling enligt bilaga 1. 

§ 88 Beslut - Delårsrapport med prognos 1, år 2022 
Ärendenummer: Gy 162/2022
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller 
analys av ekonomiskt utfall till och med april samt prognos för helår 2022 för 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport med prognos 1, 2022". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare 
hantering. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare 
hantering. 

Mats-Olof Liljegren (L) och Kerstin Cederström (L) deltar inte i beslutet. 

§ 89 Information- Antagning 2022 
Ärendenummer: Gy 72/2022 
Handläggare: Tina Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Information om preliminär antagningsstatistik inför höstterminen 2022 till
Örebro kommuns gymnasieskolor. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 90 Beredning - Revidering av handlingsplan mot droger 
Ärendenummer: Gy 136/2022
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljön i Örebro kommuns gymnasieskola ska vara trygg och trivsam.
Det är en av flera viktiga faktorer som skapar förutsättningar för pedagogerna 
att utföra sitt uppdrag och för eleverna att nå bästa möjliga resultat. 

För att arbetsmiljön ska vara trygg och trivsam ska gymnasieskolan vara
drogfri. Med drogfri menar Örebro kommun att gymnasieskolan ska vara fri
från alkohol, narkotika och dopningsmedel. Det är inte tillåtet, vare sig för elev 
eller personal, att vara påverkad under skoltid. 

Enligt Örebro kommuns Strategi med fokus på förebyggande arbete mot 
alkohol, narkotika, dopning och tobak utgör insatser för att skydda barn och
unga mot eget och andras skadliga bruk av droger grunden för det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet. I det arbetet ingår bland annat
insatser för minskad tillgång och efterfrågan. Handlingsplanen bygger på ett 
kunskaps- och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 

Gymnasienämnden och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete 
(FUFA) ansvarar för innehållet i handlingsplanen. Handlingsplanen ses över
och justeras kontinuerligt för att säkerställa att den är aktuell och anpassad 
efter gällande lagar och förordningar, övriga riktlinjer och gymnasieskolans
behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse revidering handlingsplan mot droger i gymnasieskolan. 
Reviderad Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 91 Årsrapport Riksgymnasiet för döva och 
hörselskadade 2021 
Ärendenummer: Gy 117/2022 
Handläggare: Mokhtar Bennis, Mathias Boberg 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med 10 kap. 1 § gymnasieförordningen och det avtal som staten
tecknat med Örebro kommun anordnas riksrekryterande gymnasieutbildning 

9 (12) 



   

   

           
     

           

            
           

        
             
   

            
      

               
      

             
          

 
       

   
    

 
     

 
   

 
     

       
   

   
     

 
         

         
        

        
 

        
       

          
   

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

för ungdomar med dövhet eller dövblindhet samt för vissa ungdomar med
hörselnedsättning eller språkstörning i Örebro. 

Örebro kommun får i sin gymnasieskola anordna utbildning för elever som: 

1. är döva och hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö, 
2. är hörselskadade och trots användningen av tekniska hjälpmedel och andra

stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan, 
3. har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva, eller 
4. är dövblinda 

I Riksgymnasiets uppdrag ingår att verksamheten, så långt det är möjligt, ska
integreras med motsvarande utbildning i gymnasieskolan. 

För elever som vill och har behov av det ska Örebro kommun anvisa kost och 
logi, 10 kap. 11 § gymnasieförordningen. 

Syftet med utbildningen är att eleverna ska ges förutsättningar att nå målen för
utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller studier. 

Beslutsunderlag 
Årsrapport 2021 Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 92 Årsrapport Riksgymnasiesärskolan för döva och 
hörselskadade 2021 
Ärendenummer: Gy 118/2022
Handläggare: Mokhtar Bennis, Mathias Boberg 

Ärendebeskrivning 
Enligt avtal mellan staten och Örebro kommun genomför kommunen
riksrekryterande gymnasiesärskola för döva och hörselskadade elever som är 
beroende av en teckenspråkig miljö och/eller tekniska hjälpmedel. 

Verksamheten finansieras av ett statligt verksamhetsstöd samt interkommunala 
ersättningar. 

Verksamheten ingår i Tullängsgymnasiets organisation och omfattar all 
verksamhet under elevernas fyra gymnasieår såsom utbildning,
elevhemsboende, resor till och från hemmen vartannat veckoslut och alla 
skollov samt fritidsaktiviteter. 
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Undervisningen bygger på teckenspråk, talad svenska samt tekniska
hjälpmedel. Tydliggörande pedagogik genomsyrar arbetet med eleverna på 
såväl skola som elevhem. Syftet med utbildningen är att eleverna ska ges
förutsättningar att nå kunskapsmålen för utbildningen och vara väl förberedda 
för framtida arbete/sysselsättning. 

Beslutsunderlag 
Årsrapport 2021 Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 93 Information - Resultat Elevenkät 2022 
Ärendenummer: Gy 180/2022 
Handläggare: Nicolas Sandoval 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får information om den elevenkät som Origo Group har genomfört
på uppdrag av Örebro kommun under våren 2022 utifrån de prioriterade
områdena i verksamhetsplanen. Enkätundersökningen har genomförts i 
förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskolan och särskolan för att få en
bild av elevers och vårdnadshavares uppfattning om verksamhetens kvalitet. 

I presentationen för nämnden ingår samtliga elever i gymnasieskolan. Eleverna
besvarade en webbenkät under lektionstid genom att logga in på enkäten med 
unika användaruppgifter. Påståendena är framtagna utifrån de mål och riktlinjer 
som finns i läroplanen. Inga resultat redovisas i grupper där färre än fem har 
svarat eller där resultaten på annat sätt riskerar elevernas anonymitet. 

Beslutsunderlag 
Sammanslagen rapport för Örebro kommun - Elever i gymnasium. 
Presentation elevenkät gymnasienämnd 2022. 
Tjänsteskrivelse Information elevenkät 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 
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- Informationen tas till protokollet 
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Ledamotsinitiativ Gymnasienämnden 

Örebro kommun 

2022-05-16 

Ge politiken en naturlig plats i skolan 

Vi har nyligen firat att det är 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till 

riksdagen och en nationell kraftsamling har gjorts för att lyfte fram vår demokrati. 

I vår parlamentariska demokrati har de politiska partierna ett stort ansvar för att bilda opinion, föra ut sina 

idéer, värderingar och sin politik. Partierna ska också rekrytera och utbilda medlemmar som kan tänka sig 

att ta ett politiskt förtroendeuppdrag, ta ansvar för våra gemensamma angelägenheter, och göra en viktig 

insats för demokratin. För att demokratin ska vara levande krävs engagemang från medborgarna, att både 

unga och vuxna förstår vikten av dessa värden och är beredda att försvara demokratin. 

I arbetet för att nå unga människor har de politiska ungdomsförbunden ett särskilt stort ansvar och en stor 

uppgift. Oftast är det lättare för ungdomar att prata och diskutera med ungdomar. Ungdomsförbunden har 

också ofta en bred och bra verksamhet, som gör att man når många ungdomar. 

I skollagens inledning under syftet med utbildningen inom skolväsendet i 4 § första stycket står det 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” 

Vi känner också till 5a § som ger Rektor rätt att besluta om vilka partier som skall bjudas in för att 

medverka i utbildningen. 

Skolan och då framförallt gymnasieskolan är en naturlig mötesplats för ungdomsförbunden att verka på. 

Där kan de på ett naturligt sätt möta ungdomar på raster, i korridoren eller på skolgården. 

Ungdomsförbunden kan och bör också vara en tillgång i skolundervisningen. 

Genom att låta just ungdomsförbunden redogöra för varför dom valt att engagera sig politiskt, så skapas 

en nyfikenhet och en god arena för diskussion om politik. Genom att låta engagerade ungdomar berätta 

om demokratins viktiga värden skapas en god grund för att fler ungdomar väljer att engagera sig politiskt. 

Vår demokrati är beroende av att människor vill engagera sig och då måste politiken bli en del av vår 

vardag där medborgarna känner engagemang och förtroende för vår demokrati. Förutom 

ungdomsförbundens verksamhet borde skolan och politiken samarbeta mer för att stärka det demokratiska 

arbetet. 

Med detta som bakgrund föreslår Moderaterna i Gymnasienämnden att: 

- Gymnasienämnden uttalar vikten av att gymnasieskolorna bjuder in och är positiva till besök och 

medverkan från politiska partier och ungdomsförbund. 

- Gymnasienämnden tar fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information och demokratisk 

delaktighet. Detta i syfte att engagera våra ungdomar i demokrati. 

För Moderaternas grupp i Gymnasienämnden 

Fredrik Lann (M) 



                                                                                                                           

   
                                                                                           
    

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

   

  

  

 

 

  

    

 

   

   

  

 

 

   

 

 

 

  

 

     

 

   

  

   

   

 

   

    

Ledamotsinitiativ Gymnasienämnden 

Örebro kommun 

2022-05-16 

Öka elevinflytandet och den demokratiska processen i gymnasieskolan 

I dagens svenska skola betonas ofta elevinflytandet som en viktig beståndsdel för en lyckad 

skolgång. 

I Skollagen (2010:800) 4 kap. 9 § står det: ”Barn och elever ska ges inflytande över 

utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem” 

Det sker säkert också runt om i landet med olika resultat. Men alltför ofta inskränks inflytandet 

till att handla om vilka stolar eleverna ska ha eller vilken mat som skolan ska servera. Dessa 

frågor är inte oviktiga för att eleverna ska uppleva en god skolmiljö men elevers inflytande får 

inte begränsas till endast detta. 

Demokrati är inte alltid lätt och det är i huvudsak undervisning i olika ämnen som lärarna ska 

ägna sig åt. Därför föreslår vi att skolorna kan ta hjälp av professionella organisationer som 

utbildar såväl lärare som elever i hur man exempelvis bedriver klassråd/elevråd. Det handlar om 

att eleverna ska få ett reellt inflytande. 

Reellt inflytande handlar om att det demokratiska arbetet ska ske på elevernas initiativ och då 

krävs en fungerande struktur på skolan. Strukturen ska möjliggöra för elever att hålla 

regelbundna möten med egen agenda och en elevvald styrelse som har ett övergripande ansvar. 

Det är dock inget som skapas av sig självt utan det krävs förutsättningar i form av en utbildning 

som inspirerar och utvecklar eleverna vad gäller demokrati och samhällsfrågor. Detta skulle 

gynna kommunen, landet och demokratin! 

En organisation som arbetar med detta är Elevernas riksförbund (f.d. Sveriges elevråd – SVEA). 

Förbundet arbetar för en demokratisk skola och är av och för elever, och medlemmar är elevråd, 

elevkårer på övre grundskolan och gymnasiet. Expertområdena är demokrati i skolan samt fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö. De tillhandahåller både fysiska och digitala utbildningar. Det finns 

också utbildning för lärare eller annan skolpersonal för att nå ett lyckat resultat. 

Med detta som bakgrund föreslår Moderaterna i Gymnasienämnden att: 

- alla kommunala gymnasieskolor i Örebro ska erbjudas en elevrådsutbildning med exempelvis 

Elevernas riksförbund, 

- kostnaden tas från Gymnasienämndens planeringsreserv, 

- eleverna ges förutsättningar för en hållbar struktur där de kan bedriva skoldemokratiskt arbete, 

- eleverna ges förutsättningar att bedriva elevrådsarbete på eget initiativ, 

- Gymnasienämnden fortlöpande får information hur detta arbete fortskrider. 

För Moderaternas grupp i Gymnasienämnden 

Fredrik Lann (M) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 
Örebro måndag 16 maj 2022

Övrig fråga till Gymnasienämnden 

Politikernas brev till gymnasiets elever:
Gymnasiets avslutning ska vara rolig även veckan efter alla fester. 
I stadens parker samlas elever till fest. Uppladdningen inför ”studenten” är som vanligt stor och det 
ligger förväntan i luften. Tyvärr för det med sig en del oönskade effekter som exempelvis nedskräp-
ning, krossat glas, fylla med stök och i värsta fall våld. Det är inte ett acceptabelt beteende och ned-
skräpning är olagligt med ett straffvärde upp till ett års fängelse. 

Enligt uppgift cirkulerar det också uppgifter om att bästa sättet att fira en ”student” är att överfalla den-

ne och sedan dränka ner personen med exempelvis mjöl, filmjölk, senap, färg, pulversläckare, champagne 

med mera. 

Hur var och en vill fira är en ensak men sker det på offentlig mark gäller kommunens ordningsstadga. 

Jag tycker vi som nämnd ska reagera, agera och markera att det finns gränser för vad som är tillåtet enligt 

lag men också vad som kan bli konsekvensen av ett agerande som utsätter andra för något de inte vill. 

Jag har därför skrivit ihop något som skulle kunna vara från oss alla politiker i gymnasienämnden. Jag är 

öppen för förslag till ändringar i texten men vi behöver agera snabbt, skolavslutningarna är snart här. 

Det är vi politiker som skriver och förvaltningen får hjälpa oss att få ut texten. Förslag till text: 

TILL DIG SOM ÄR ELEV VID ÖREBRO KOMMUNS GYMNASIESKOLA 
Snart är det sommarlov och skolavslutning. För en del elever är det sista gången innan livet tar en ny vänd-

ning. 

Vi som skriver till dig idag är de politiker som ansvarar för dina gymnasiestudier till den dag du tar ”stu-

denten”. En alldeles egen härlig dag som ska firas och minnas för resten av ditt liv. 

Att du får detta brev beror på att det tyvärr förekommer en del festande som är både olämpligt och 

olagligt. Vi vill därför uppmana dig och dina vänner att festa klokt och att det är rent och snyggt när du 

lämnar området, om du festar på offentliga platser som en park eller liknande. Nedskräpning är olagligt 

överallt, alkohol är tillåtet på vissa platser. Googla så du vet. 

Behandla varandra respektfullt och utsätt inte någon för något den personen inte vill. En del rykten säger 

att man ska göra både det ena och det andra med den som tar studenten, och det kan låta kul. Men tänk 

på att det som verkar roligt idag också ska vara roligt i morgon, för alla inblandade. 

Till dig som avslutar dina gymnasiestudier vill vi önska lycka till och till dig som kommer åter till hösten 

önskar vi välkommen tillbaka efter en skön sommar. 

(Undertecknat med alla våra namn i nämnden) 

Idé och text av Mats-Olof Liljegren, Liberalerna 
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