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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2021-10-11 
Tid: 09:00–11:00 
Plats: 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) 
Fredrik Lann (M) 
Zlatan Jaranovic (L) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Isabelle Nerelius (S) Tjänstgör för Inger Murstam (S) 
Xerxes Åkerfeldt (C) Tjänstgör för Susanne Andersson (S) 
Kerstin Cederström (L) Tjänstgör för Markus Lokander (M) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Mokhtar Bennis Gymnasiechef 
Tina Ottosson Biträdande gymnasiechef 
Markus Karlsson Enhetschef 
Nicolas Sandoval Planerare 
Jenny Löfdahl Strateg 
Madelene Högberg Klarsson Ekonom 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Johanna Ballhausen Jonsson Rektor 
Anita Norelius Lärare 
Maria Hjertqvist Rektor 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 99–112 
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Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 
 
 
 
Pär Ljungvall (V), justerare  
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§ 99 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Gy 17/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Pär Ljungvall (V) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Mattias Eonsuu (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 13 oktober. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Pär Ljungvall (V) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Mattias Eonsuu (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 13 oktober. 

§ 100 Verksamhetsinformation - Rudbecksgymnasiet 
Ärendenummer: Gy 397/2021 
Handläggare: Johanna Ballhausen Jonsson, Anita Norelius 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet verksamhetsinformation från 
Rudbecksgymnasiet. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Verksamhetsinformation - Rudbecksgymnasiet". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen läggs till handlingarna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna 

§ 101 Beslut - Yttrande - Revisionsrapport - Psykisk ohälsa 
bland gymnasieelever 
Ärendenummer: Gy 314/2021 
Handläggare: Nicolas Sandoval 
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Ärendebeskrivning 
PwC har genomfört en granskning av kommunens arbete med 
gymnasieungdomar som lider av psykisk ohälsa. Den revisionella bedömningen 
är att nämnderna inte helt säkerställt en ändamålsenlig styrning och en 
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med psykisk ohälsa bland 
gymnasieungdomar. Psykisk ohälsa är en viktig fråga för verksamheterna inom 
ramen för nämnden. Därför föreslås att det initieras ett kvalitetshöjande arbete 
utifrån var och en av revisionsrapportens rekommendationer med fokus på 
samverkan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse - Yttrande med anledning av revisionsrapport 
”Psykisk ohälsa bland gymnasieelever”, daterad 2021-10-01. 
Yttrande med anledning av revisionsrapport ”Psykisk ohälsa bland 
gymnasieelever”, daterad 2021-10-01. 
Revisionsrapport - Psykisk ohälsa bland gymnasieelever. 
Missiv - Revisionsrapport - Psykisk ohälsa bland gymnasieelever. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande 

2. Yttrandet överlämnas till Stadsrevisionen 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande 

2. Yttrandet överlämnas till Stadsrevisionen 

§ 102 Beslut - Yttrande - Revisionsrapport - Psykiskt arbete 
med orosanmälningar gällande barn och unga 
Ärendenummer: Gy 315/2021 
Handläggare: Nicolas Sandoval 

Ärendebeskrivning 
PwC har genomfört en granskning av kommunens arbete med 
orosanmälningar gällande barn och unga.  Den revisionella bedömningen är att 
nämndens styrning av arbetet med orosanmälningar inte är helt ändamålsenligt. 
Förvaltningen delar revisionens problembild. Därför föreslår förvaltningen ett 
arbete som syftar till att kvalitetssäkra processen med orosanmälningar ute på 
skolenheterna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Yttrande med anledning av revisionsrapport - 
Psykiskt arbete med orosanmälningar gällande barn och unga", daterad 2021-
10-01. 
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Yttrande med anledning av revisionsrapport - Psykiskt arbete med 
orosanmälningar gällande barn och unga, daterad 
Revisionsrapport - Psykiskt arbete med orosanmälningar gällande barn och 
unga GY 315/2021. 
Missiv - Revisionsrapport - Psykiskt arbete med orosanmälningar gällande barn 
och unga GY 315/2021. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande 

2. Yttrandet överlämnas till Stadsrevisionen 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande 

2. Yttrandet överlämnas till Stadsrevisionen 

§ 103 Beslut - Fördelning av medel för satsningar inom 
ramen för Topp 25 2025 
Ärendenummer: Gy 410/2021 
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson, Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Det övergripande syftet med Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025 är att 
skapa samling, struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där barn 
och elevens lärande står i centrum och målet är att öka barn och elevers 
kunskaper och stärka skolresultaten i Örebro kommun. 

Det finns behov av utbildningsinsatser inom neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar ger personalen bättre förutsättningar att utforma en 
mer tillgänglig lärmiljö. Med medel från Topp 25 skapas möjligheter för våra 
förskolor och skolor att få fortbildning inom området. Huvudmännen 
identifierar själva sina behov av utbildningsinsatser inom ovan utpekat område. 
Medlen kan användas till exempelvis kostnader för utbildningar, 
vikariekostnader när någon deltar på utbildning eller utbildningsmaterial. 

Medlen ska fördelas proportionellt baserat på antalet barn och elever per den 
15 februari 2021 och användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet 
i skolväsendet. För Örebros kommunala gymnasieskolor innebär detta ett 
resurstillskott till Gymnasienämnden på 357 tkr. Gymnasienämnden ska i 
Årsberättelsen för 2021 redovisa hur medlen har använts. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Fördelning av medel för satsning inom ramen 
för Topp 25 2025", daterad 2021-10-04. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fördela erhållna medel uppgående till 357 tkr 
för att genomföra utbildningsinsatser inom ramen för neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, (NPF). 

2. Förvaltningen får i uppdrag redovisa hur medlen har använts senast till 
nämndens ordinarie sammanträde i mars år 2022. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) yrkar att beslutssats nummer 1 ska ha 
följande lydelse: Förvaltningen får i uppdrag att fördela erhållna medel 
uppgående till 357 tkr för att genomföra utbildningsinsatser samt inköp av 
hjälpmedel inom ramen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, (NPF). 

Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut 
avseende beslutssats nummer 1, det vill säga förvaltningens förslag till beslut 
med bifallsyrkande av Pär Ljungvall (V) och Elisabeth Malmqvists (C) 
ändringsyrkande. 

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns. 

Ordföranden börjar med att ställa respektive förslag till beslut avseende 
beslutssats nummer 1 under proposition och finner att gymnasienämnden 
beslutar enligt ordförandens ändringsyrkande. 

Slutligen finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut avseende 
beslutssats nummer 2, det vill säga förvaltningens förslag till beslut och 
ordföranden finner att gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
till beslut avseende beslutssats nummer 2. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fördela erhållna medel uppgående till 357 tkr 
för att genomföra utbildningsinsatser samt inköp av hjälpmedel inom ramen 
för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, (NPF). 

2. Förvaltningen får i uppdrag redovisa hur medlen har använts senast till 
nämndens ordinarie sammanträde i mars år 2022. 

Reservation 
Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 104 Paus 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras för paus. 

Sammanträdet återupptas. 

§ 105 Beredning - Programstart av programmet Fasighet, 
anläggning och byggnation vid Riksgymnasiesärskolan för 
döva och hörselskadade samt avslut av programmet 
Hantverk och produktion 
Ärendenummer: Gy 411/2021 
Handläggare: Maria Hjertqvist, Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen kommer på sammanträdet i samband med beredningen av 
ärendet att informera om förslaget att starta programmet Fasighet, anläggning 
och byggnation vid Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade samt 
förslaget att avsluta av programmet Hantverk och produktion vid 
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Start av programmet Fastighet, anläggning och 
byggnation samt avslut av programmet Hantverk och produktion på 
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade", daterad 2021-10-05. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 106 Beredning - Direktsök till inriktningar på Estetiska 
programmet 
Ärendenummer: Gy 412/2021 
Handläggare: Tina Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Estetiska programmet vid Karolinska gymnasiet har fem inriktningar: Bild och 
formgivning, Dans, Estetik och media, Musik samt Teater. Mängden elever har 
varierat mellan tre och fyra klasser per årskurs, men de tre senaste läsåren har 
endast tre klasser antagits, d v s 96 elever. Vid årets antagning önskade fler 
elever inriktning bild än skolan egentligen har platser för. Dessutom fanns ett 
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antal reserver med önskemål bild. Vid reservantagningen fanns elever på kö 
som skulle ha kunnat få en plats på programmet, men som stoppades på grund 
av att det var fullt på bildinriktningen. 

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att i fortsättning tillämpa direktsök 
till inriktningarna vid Estetiska programmet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Direktsök till inriktningar på Estetiska 
programmet", daterad 2021-10-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 107 Beredning  - Nulägesöversikt för gymnasienämnden 
år 2022 
Ärendenummer: Gy 51/2021 
Handläggare: Nicolas Sandoval 

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", 
daterad 2021-10-08. 
  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
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- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 108 Information - Ekonomi i balans 
Ärendenummer: Gy 45/2021 
Handläggare: Tina Ottosson, Madelene Högberg Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med ekonomi i balans fortlöper enligt rapporterat vid föregående 
nämnd. Arbetet är omfattande och även avgörande för att nämnden ska kunna 
fortsätta arbetet för att utveckla gymnasieskolans utbildningsorganisation i 
syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och heterogena skolor med hög 
kvalitet där fler elever får plats. Viss effekt av det arbetet som har pågått under 
våren och fortsättning under hösten, med att reducera personalkostnaderna 
bedöms uppnås under året. Vid arbete med personalorganisationen dröjer det 
innan full effekt uppnås. Detta då tidpunkten bland annat avgörs av huruvida 
personal som placeras i omställning hittar ny placering snabbt eller om en 
längre del av omställningsförfarandet behöver fortlöpa. Förvaltningen följer 
löpande hur många personer som är i omställning och hur processen för varje 
enskild individ fortlöper. 

Vid analys av utfall till och med september syns resultat av det arbete som 
gjorts på flera håll för att anpassa organisationen utifrån aktuellt elevantal. Den 
största minskningen av utfallet finns inom Språkintroduktion som såg en 
kraftig elevminskning under 2020 och har gjort ett stort jobb med att anpassa 
organisationen utifrån detta. 

I analysen av utfall till och med september kan också konstateras att arbetet 
som pågått för att minska kapitalkostnaderna tycks ha nått ett nytt normalläge 
då både utfall för perioden och prognos för helår ligger i linje med föregående 
år. Sett över några års sikt är det ett omfattande arbete som gjorts och 
kostnadsnivån har markant förändrats till nuvarande nivå. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Ekonomi i balans Gymnasienämnden 2021", 
daterad 2021-10-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 109 Valärende - Forum för samråd 
Ärendenummer: Gy 128/2021 
Handläggare: Johan Boklund 
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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 Helena Eklund (SD) från 
uppdraget som ledamot i Gymnasienämnden samt beslutat välja Joakim 
Sjögren (SD) till ny ledamot i gymnasienämnden behöver gymnasienämnden 
även besluta om fyllnadsval till uppdraget som kontaktpolitiker för Virginska 
gymnasiets Forum för samråd. 

Med anledning av att kommunfullmäktige entledigat Magnus Lagergren (KD) 
från uppdraget som ersättare i Gymnasienämnden samt beslutat välja Kasper 
Avenbrand (KD) 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 

- Joakim Sjögren (SD) utses till kontaktpolitiker vid Virginska gymnasiets 
Forum för samråd efter Helena Eklund (SD). 

- Kasper Avenbrand (KD) utses till kontaktpolitiker vid Tullängsgymnasiets 
Forum för samråd efter Magnus Lagergren (KD). 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Joakim Sjögren (SD) utses till kontaktpolitiker vid Virginska gymnasiets 
Forum för samråd efter Helena Eklund (SD). 

- Kasper Avenbrand (KD) utses till kontaktpolitiker vid Tullängsgymnasiets 
Forum för samråd efter Magnus Lagergren (KD). 

§ 110 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. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
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- Informationen tas till protokollet. 

§ 111 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 338/2021 

Ärendebeskrivning 
Beslut - Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Örebro i Örebro kommun. 

Beslut - Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Thoren Innovation School Örebro i Örebro kommun. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

§ 112 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gy 401/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 september 2021- 30 september 2021 fattats med stöd av delegation från 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 september 
2021- 30 september 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.
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