
   
 

  

 
 

  
  

    
 

  
   

   
   

   
   

     
   

   
   

   
   

 
  

        
      

 
        

        
        

        
 

  
   
      

 
 

   
   

    
    
   

   
    
   

   
   

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Gy 16/2021 

Gymnasienämnden 

Datum: 2021-09-20 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Microsoft Teams/Sessionssalen, Rådhuset 

Närvarande ledamöter 
Elisabeth Malmqvist (C)
Kent Vallén (S) 
Mats-Olof Liljegren (L)
Inger Murstam (S) 
Roger Andersson (S)
Susanne Andersson (S) 
Maria Landh (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V)
Mattias Eonsuu (M) 
Markus Lokander (M) 

§§ 81-98 

Tjänstgörande ersättare
Ismail Quttineh (S) Tjänstgör för Susanne Andersson (S) 

§§ 78-80, ej tjänstgörande ersättare §§
81-98 

Anna-Karin Skantz (S) 
Xerxes Åkerfeldt (C) 
Elisabeth Nilesol (V) 
Kerstin Cederström (L) 

Tjänstgör för Thony Mossberg (S) 
Tjänstgör för Fredrik Lann (M) 
Tjänstgör för Helena Eklund (SD) 
Tjänstgör för Zlatan Jaranovic (L) 

Närvarande ersättare 
Isabelle Nerelius (S)
Magnus Lagergren (KD) §§ 83-98 

Övriga 
Nima Poushin 
Mokhtar Bennis 
Tina Ottosson 
Stefan Ask 
Jenny Löfdahl 
Nicolas Sandoval 

Förvaltningschef 
Gymnasiechef 
Biträdande gymnasiechef 
Biträdande förvaltningschef 
Strateg 
Planerare 

Anna Ragnarsson Preinert 
Håkan Ågren 
Anki Lindell 

Rektor 
Rektor 
Rektor 

Elisabeth Lindéus Planerare 
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Ingela Eklund HR-strateg 
Madelene Högberg Klarsson Ekonom 
Johan Boklund Nämndsekreterare 

Paragraf 78–98 

Johan Boklund, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 

Mats-Olof Liljegren (L), justerare 
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§ 78 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Gy 16/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Pär Ljungvall (V) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 22 september. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Pär Ljungvall (V) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 22 september. 

§ 79 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Pär Ljungvall (V) anmäler övrig fråga till Gymnasienämnden - Forum för 
samråd. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Övrig fråga läggs till dagordningen 

§ 80 Verksamhetsinformation - Virginska gymnasiet 
Ärendenummer: Gy 397/2021
Handläggare: Anki Lindell, Anna Ragnarsson Preinert, Håkan Ågren 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet verksamhetsinformation från Virginska 
gymnasiet. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Språkintroduktion (SPRI) och Idrottsgymnasiet - nuläge och 
utvecklingsprocesser". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 81 Beslut - Justering Gymnasienämndens rambudget 
2021 
Ärendenummer: Gy 47/2021
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson 

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

- Nämndens budgetram ökas med +7 925kr hänförligt till årlig lönerevision 
2021. Medlen fördelas till respektive rektorsområde baserat på faktiskt utfall av
lönerevisionen. 

- Nämnden budgetram minskas med -607tkr utifrån elevavstämningen till
och med juni. Justeringen av budgetram görs mot förvaltningens 
fördelningspott. 

Justeringen av gymnasienämndens budgetram uppgår totalt till +7 318tkr och 
nämndens budgetram uppgår efter justering till 519 486tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Justering Gymnasienämndens rambudget
2021", daterad 2021-09-01. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag. 

§ 82 Beslut - Delårsrapport och prognos 2 2021 
Gymnasienämnden 
Ärendenummer: Gy 373/2021
Handläggare: Nima Poushin, Madelene Högberg Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller
analys av verksamheten samt ekonomiskt utfall till och med augusti och 
prognos för helår 2021 för gymnasienämnden. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport med prognos 2, 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för år 2021. 

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

Yrkande 
Mattias Eonsuu (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Mattias Eonsuu (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns ett förslag till beslut. 
Det vill säga förvaltningens förslag till beslut med bifallsyrkanden av Mattias
Eonsuu (M) och finner att Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Slutligen ställer ordföranden Mattias Eonsuus (M) yrkande att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Gymnasienämnden beslutar bifalla yrkandet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för år 2021. 

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

3. Mattias Eonsuu (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Mats-Olof Liljegren (L) och Kerstin Cederström (L) avstår från att delta i 
beslutet avseende beslutspunkt 1. 

§ 83 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. Den delårsrapport som presenteras på denna nämnd innehåller
prognos för 2021 baserat på nu kända faktorer. I rapporten redogörs för det 
arbete som pågår för att anpassa organisationen till elevantalen på de olika
enheterna samt beskrivning av vilka ekonomiska effekter som arbetet kan antas 
få under 2021 samt kommande år. Arbetet är omfattande och även avgörande
för att nämnden ska kunna fortsätta arbetet för att utveckla gymnasieskolans 
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utbildningsorganisation i syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och
heterogena skolor med hög kvalitet där fler elever får plats. Liten effekt av det 
arbetet som har pågått under våren med att reducera personalkostnaderna
återspeglas i prognosen. Dock dröjer det fortfarande innan full effekt av de 
åtgärder gällande personalorganisationen 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. 

I delårsrapporten analyseras det ekonomiska utfallet till och med augusti och 
jämförs med utfall för motsvarande period. Vid denna analys 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 augusti 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 2021-09-09. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 84 Beslut - Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljarden del 3 
Ärendenummer: Gy 138/2021 
Handläggare: Tina Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Skolverket har beslutat om ytterligare medel för en utökad satsning avseende 
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 på 250 000 000 
kronor. Tilldelningen är baserat på antal barn och unga i åldern 6–19 år i 
kommunerna. För Örebro kommun innebär det ett tillskott på 3 795 533 
kronor. Medlens syfte är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
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säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-
pandemin. 

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska för-
delas. Medlen får riktas till samtliga skolformer inom skolväsendet, förskola, 
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Skolverket kommer inte följa
upp hur medlen används. 

Medlen från den tredje utbetalningen av Skolmiljarden riktas till huvudmän
inom förskola, grundskolan och gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljarden", daterad 2021-06-03. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Förvaltningen får i uppdrag att fördela resurserna för andra
fördelningstillfället för att möta programnämndens medskick att värna och 
stärka 

- Måluppfyllelse 

- Arbetsmiljö för elever och personal 

- Elevhälsa 

Yrkande 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Mats-Olof Liljegren (L) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att fördela 
resurserna för tredje fördelningstillfället till att - Utreda hur elevhälsan kan 
stöttas så alla elever inom gymnasieskolan nås innan årsskiftet med en 
personlig kontakt med syfte att kartlägga och planera för eventuella
stödinsatser efter insjuknande eller oro berodde på covid-19. - Utreda hur vi 
ytterligare underlättar samt stärker arbetet för att få fler gymnasieelever att vilja
vaccinera sig. Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Mattias Eonsuu (M) yrkar att de 732 752 kr som Örebro kommun får extra
från Skolverket avsätts till en utbildning för gymnasielärare och rektorer om
NPF i enlighet med intentionen ovan samt att i Årsberättelsen för 2021 ska
driftsnämnderna redovisa hur medel från Skolmiljarden har använts i 
verksamheten. Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till Mattias Eonsuus (M) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns tre förslag till beslut, 
det vill säga förvaltningens förslag till beslut med bifallsyrkande av Elisabeth
Malmqvist (C), Mats-Olof Liljegrens (L) förslag till beslut och Mattias Eonsuus 
(M) förslag till beslut med bifallsyrkanden av Pär Ljungvall (V). 
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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 

- Förvaltningen får i uppdrag att fördela resurserna för andra 
fördelningstillfället för att möta programnämndens medskick att värna och
stärka 

- Måluppfyllelse 

- Arbetsmiljö för elever och personal 

- Elevhälsa 

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

Mattias Eonsuu (M) och Markus Lokander (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Mattias Eonsuus (M) yrkande. Skriftlig reservation bifogas
protokollet. 

Pär Ljungvall (V) och Elisabeth Nilesol (V) reserverar sig mot beslutet. 

§ 85 Paus 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras för paus. 

Sammanträdet återupptas. 

§ 86 Beredning - Yttrande - Revisionsrapport - Psykisk 
ohälsa bland gymnasieelever 
Ärendenummer: Gy 314/2021
Handläggare: Nicolas Sandoval 

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. 

Sista dag för nämnden att avge yttrande är 2021-10-28. 
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Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Psykisk ohälsa bland gymnasieelever. 
Missiv - Revisionsrapport - Psykisk ohälsa bland gymnasieelever. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 87 Beredning - 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. 

Sista dag för nämnden att avge yttrande är 2021-10-28. 

Beslutsunderlag 
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 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 88 Redovisning- Främja psykisk hälsa och förebygga
psykisk ohälsa och suicid i Örebro kommuns 
gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 169/2021 
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Handläggare: Nicolas Sandoval 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av att den psykiska ohälsan upplevs öka bland unga så fick
förvaltningen, av gymnasienämnden, uppdraget att ta fram ett stödmaterial för 
psykisk hälsa och suicidprevention. Stödmaterialet är färdigt för att användas
och syftar till att fungera som ett komplement till skolornas ordinarie 
strukturer och elevhälsoarbete. Materialet kan användas i sin helhet eller som 
en bank där elevhälsoteamen väljer enskilda avsnitt att inkorporera i sina lokala 
planer och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Stödmaterial för suicidprevention 2021. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Redovisning - Främja psykisk hälsa och
förebygga psykisk ohälsa och suicid i Örebro kommuns gymnasieskolor", 
daterad 2021-09-13. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 89 Uppföljning - Begränsad distansundervisning på
Örebro kommuns gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 8/2021 
Handläggare: Tina Ottosson 

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 
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§ 90 Information - Antagningsstatistik HT 2021 Örebro 
kommuns Gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 101/2021
Handläggare: Tina Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om slutlig antagningsstatistik för
höstterminen år 2021 för Örebro kommuns gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint " Ansökningar gymnasiet Örebro ht 2021, slutlig antagning",
daterad 2021-09-13. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 91 Rapport - Arbetsskador och tillbud 2021 
Ärendenummer: Gy 40/2021 
Handläggare: Ingela Eklund 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnas en rapport angående antal arbetsskador eller tillbud 
som har rapporterats i verksamhetssystemet Stella under perioden januari 2021
till augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Sammanställning statistik på arbetsskador, tillbud och
hot och våld. Gymnasiet januari 2021 – augsuti 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 92 Rapport - Kränkande behandling 2021 
Ärendenummer: Gy 41/2021 
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Handläggare: Nicolas Sandoval 

Ärendebeskrivning 
I Gymnasienämndens uppdrag ingår bland annat att förebygga och förhindra
kränkande behandling av elever. Enligt Skollagen 6 kap 10 § finns en skyldighet 
att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling när någon
personal misstänker att kränkning skett. 

Enligt nämndens delegationsordning ska anmälda kränkningsärenden
rapporteras kvartalsvis. Under perioden januari 2021 till mars 2021 har det 
inkommit 4 anmälningar om misstänkt kränkande behandling från kommunens
gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation "Kränkande behandling Örebros gymnasieskolor
april – augusti 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 93 Rapport - Avstängningsärenden 2021 
Ärendenummer: Gy 42/2021
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående avstängningsärenden. 
Under perioden april 2021 - augusti 2021 har Gymnasienämndens utskott för
avstängningsärenden behandlat 7 ärenden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning antal avstängningsärenden april 2021 - augusti 
2021. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 94 Rapport - Trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i centrala Örebro 2021 
Ärendenummer: Gy 43/2021
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnas en rapport angående trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i centrala Örebro. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i centrala Örebro". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 95 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 
Förvaltningschefen informerar om omorganisationen. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 96 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 338/2021 
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ÖREBRO Protokoll 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete 
2021-06-01, § Antagande av Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
strategi för Örebro kommun. 

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande strategi för Örebro kommun. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

§ 97 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gy 384/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 maj 2021- 31 augusti 2021 fattats med stöd av delegation från 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 maj 2021- 31
augusti 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. 

§ 98 Övrig fråga - Forum för samråd 
Handläggare: Pär Ljungvall (V) 

Ärendebeskrivning 
Pär Ljungvall (V) ställer övrig fråga - Forum för samråd. 

Nämndens behandling 
Biträdande gymnasiechef besvarar frågan. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 
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Särskilt yttrande 

Ärende 7 Gymnasienämnden 

Ärendenummer: Gy 373/2021 Örebro kommun 

”Delårsrapport och prognos 2 för 2021 – beslut” 20 september 2021 

Örebros gymnasieskolor behöver klara ekonomin! 

Gymnasienämnden prognosticerar ett underskott på 2 miljoner kronor för året gällande 

gymnasiet vilket är en signal om att de styrande partierna misslyckas. 

Moderaterna oroas över att verksamheten inte klarar av att få kostnaderna under kontroll. Det 

pressade läge som skolverksamheten har varit i Corona-pandemin blir inte bättre av att 

skolorna redan innan haft en ansträngd ekonomi då de styrande partierna år efter år gör fel 

prioriteringar med Örebroarnas skattepengar. 

Moderaternas budget för 2021 innehåller andra prioriteringar med fokus på kunskap, lugn och 

studiero till eleverna och en god arbetsmiljö för våra lärare. Men, delårsrapporten visar 

utfallet och beräknad prognos för året och vi väljer därför att bifalla förslagen till beslut. 

För Moderaternas grupp i Gymnasienämnden 

Mattias Eonsuu (M) 
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Örebro måndag 20 september 2021

Yrkande - Skolmiljarden 

Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 - Skolmiljarden del 3
Ärendenummer: Gy 138/2021 
Så kommer del 3 av skolmiljarden. Dessa medel är avsedda att hjälpa till för att mot-
verka de negativa konsekvenser Covid-19 medfört för de olika skolformerna inom Öre-
bro kommun. 

Liberalerna anser att de extra medel som anslås till Gymnasienämnden också ska använ-

das till extra viktiga åtgärder för de elever vi ansvarar över. De resurser som utgår ska kunna 

följas och redovisas. Måluppfyllelsen är alltid i vårt fokus men för att nå målen krävs att ele-

verna mår bra, något vi vet att extra många inte gör just nu. Dels pågår pandemin fortfa-

rande och dels har nästan två års studier bedrivits delvis på distans. Distansstudier och iso-

lering kan ocks ha påverkat hälsan negativt likväl som insjuknande i covid-19 kunnat och kan 

fortsätta att göra. 

Därför vill vi rikta denna tredje resursförstärkning till två tydligt kopplade covid-19-pro-

jekt. Dels elevhälsan men också ytterligare stöd till att få fler gymnasieelever att vilja vacci-

nera sig. 

Vi tror att vi genom ett extra arbete inom elevhälsan kan fånga upp och få möjlighet att 

hjälpa fler elever som mår dåligt men som inte på eget initiativ tar kontakt med elevhälsa 

eller mentor. Det är viktigt att vi kan nå alla ungdomar, involvera dem så de förstår hur de 

mår samt vilken hjälp de kan behöva. 

Något vi också ser som angeläget och som definitivt påverkar elevens möjligheter att nå 

målen är att fler vaccinerar sig. Ansvaret att genomföra vaccination ligger intet hos oss utan 

hos regionen men vi tror att vi kan göra ytterligare kampanjer för att få fler gymnasieelever 

att vilja vaccinera sig och och att vi också i samråd med regionen kan underlätta detta. 

LIBERALERNA FÖRSLAG TILL BESLUT 
Förvaltningen får i uppdrag att fördela resurserna för tredje fördelningstillfället till att 

• Utreda hur elevhälsan kan stöttas så alla elever inom gymnasieskolan nås innan års-

skiftet med en personlig kontakt med syfte att kartlägga och planera för eventuella 

stödinsatser efter insjuknande eller oro berodde på covid-19. 

• Utreda hur vi ytterligare underlättar samt stärker arbetet för att få fler gymnasieelever 

att vilja vaccinera sig 

Om resurserna räcker till mer än ovanstående ser vi gärna satsningar på arbetsmiljö för ele-

ver och personal enligt förvaltningens eget förslag. 

För Liberalerna, Mats-Olof Liljegren 
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Yrkande 

Ärende 9 Gymnasienämnden 

Ärendenummer: Gy 138/2021 Örebro kommun 

”Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 20 september 2021 

skolväsendet 2021 – ”Skolmiljarden del 3” - beslut” 

Mer kunskap behövs för att barn och elever med NPF ska få en kunskapsresa 

Personalen i Örebros gymnasieskolor har behov av att lära mer om hur de ska bemöta och agera för 

att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få en bra skolgång. 

Därför föreslår vi att de extra pengar, 732 752 kr, som Örebro kommun får av skolmiljarden avsätts 

för att finansiera en utbildning för gymnasielärare och rektorer i Örebro om NPF. 

Viktigt är att utbildningen ger kunskap om hur elever med dessa funktionsnedsättningar fungerar 

och ska bemötas för att få den kunskapsresa de har rätt till. Dessutom behöver utbildningen skapa en 

förståelse för att varje ungdom behöver en individuell plan/strategi som utgår från den egna 

funktionsnedsättningen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att de 732 752 kr som Örebro kommun får extra från Skolverket avsätts till en utbildning 

för gymnasielärare och rektorer om NPF i enlighet med intentionen ovan 

att i Årsberättelsen för 2021 ska driftsnämnderna redovisa hur medel från Skolmiljarden 

har använts i verksamheten. 

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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