I

Protokoll

Gy 2/2020

ÖREBRO

Gymnasienämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2020-01-20
09:00–11:30
Kvinnerstagymnasiet, sal A1
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Roger Andersson (S)
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Markus Lokander (M)
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Helena Eklund (SD)
Tjänstgörande ersättare
Xerxes Åkerfeldt (C)
Ellen Ejdeklint (M)
Zlatan Jaranovic (L)

§§ 1-9

Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Pär Ljungvall (V)
Tjänstgör för Sven-Erik Sahlén (KD)

Närvarande ersättare
Övriga
Nima Poushin
Unni Thorstensson
Mokhtar Bennis
Mikael Ramnerö
Markus Karlsson
Elisabeth Lindéus
Stafan Ask
Johan Mindelius
Claudia Kraft
Maja Söderlund
Tina Ottosson
Bo Andersson
Johan Boklund

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningens samordnare §§ 3-13
Verksamhetsutvecklare §§ 3-13
Planerare
Verksamhetsutvecklingschef §§ 3-13
Ekonom §§ 3-13
Rektor § 3
Verksamhetsutvecklare §§ 3-13
Gymnasiestrateg
Enhetschef § 10
Nämndsekreterare

Paragraf 1–13
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Johan Boklund, sekreterare

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Mats-Olof Liljegren (L), justerare
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§ 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 2/2020
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 fredag den 24 januari
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Magnus Johansson (M) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras fredag den 24 januari

§ 2 Sekretess - Redovisning av stickprovsärende från
Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 11/2020
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Handlingarna lämnas på sammanträdet.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 3 Verksamhetsinformation från Kvinnerstagymnasiet
Ärendenummer: Gy 12/2020
Handläggare: Claudia Kraft
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet verksamhetsinformation från
Kvinnerstagymnasiet.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 4 Verksamhetsplan med budget 2020
Ärendenummer: Gy 370/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att
säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett
av Kommunfullmäktiges mål. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal
inriktningar formulerats i ÖSB, som är insatser som ska genomföras under det
kommande året.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2020 - Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2020 överlämnas till programnämnd barn och
utbildning för kännedom.
Yrkande

Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Helena Eklund (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Sverigedemokraternas budget i Kommunfullmäktige.
Magnus Johansson (M) yrkar att avslå punkterna 1 och 2 samt att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsplan och nya direktiv
med utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro kommun 2020.
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar på den, av Liberalerna i kommunfullmäktige 2122 oktober, lagda behovsanpassade rambudgeten för 2020 med vision till 2030.
Proposition

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns fyra förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag till beslut, Sverigedemokraternas förslag till
beslut, Moderaternas förslag till beslut och Liberalernas förslag till beslut.
Ordföranden ställer vart och ett av de fyra föreliggande förslagen:
förvaltningens förslag, Sverigedemokraternas förslag, Moderaternas förslag och
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Liberalernas förslag under proposition och finner att Gymnasienämnden
beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2020 överlämnas till programnämnd barn och
utbildning för kännedom.
Reservation

Helena Eklund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Magnus Johansson (M), Markus Lokander (M), Fredrik Lann (M) och Ellen
Ejdeklint (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Johanssons
(M) yrkande. Skriftlig reservation bifogas protokollet.
Mats-Olof Liljegren (L), Kerstin Cederström (L) och Zlatan Jaranovic (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats-Olof Liljegrens (L) yrkande.
Skriftlig reservation bifogas protokollet.

§ 5 Nulägesöversikt - Gymnasienämnden
Ärendenummer: Gy 371/2019
Handläggare: Nima Poushin
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 - Gymnasienämnden".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämnden antar nulägesöversikten och överlämnar den till
Programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
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- Gymnasienämnden antar nulägesöversikten och överlämnar den till
Programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering.

§ 6 Programstart av fordonsvård och godshantering
Ärendenummer: Gy 14/2020
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade har elever från hela Sverige.
I dagsläget erbjuds det individuella programmet och två nationella program:
hantverk och produktion samt samhälle, natur och språk. Vår strävan är att
Riksgymnasiesärskolan ska, i likvärdighet med övriga gymnasieskolan, kunna
erbjuda eleverna ett flertal program så de kan välja utifrån intresse och framtida
yrkesval. Vi vill ge eleverna möjlighet att gå en utbildning som ger större
förutsättningar till arbete efter examen samt bättre förutsättningar till
arbetsplatsförlagt lärande under studietiden.
De program som Riksgymnasiesärskolan erbjuder har visat sig vara extra svåra
när det gäller att tillgodose 22 veckors arbetsförlagt lärande kopplat till deras
karaktärsämnen. Riksgymnasiesärskolan har med anledning av det påbörjat ett
samarbete med gymnasiesärskolan att starta programmet fordonsvård och
godshantering. Programmet är redan sökbart på gymnasiesärskolan och
eftersom även Riksgymnasiesärskolan finns på Tullängsgymnasiet finns det
stora förutsättningar att starta programmet tillsammans. Genom att erbjuda
fler program kommer Riksgymnasiesärskolan även kunna attrahera fler elever.
En kontakt har redan tagits med Skolverket som har meddelat att
Riksgymnasiesärskolan kan starta programmet under förutsättning att alla
sökande elever till de nationella programmen blir informerade att även
programmet fordonsvård och godshantering blir sökbart.
Riksgymnasiesärskolan beräknar att det nya programmet ger en ökad
kostnad med en lärartjänst på 50 % vilket ryms inom befintlig budgetram.
Efter nämndbeslut avser Riksgymnasiesärskolan kunna starta upp programmet
fordonsvård och godshantering redan till höstterminen 2020 eftersom det
redan finns intresserade elever.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Programstart av fordonsvård och
godshantering", daterad 2019-12-18.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
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§ 7 Remiss - förslag till Avfallsplan 2020 för Örebro
kommun
Ärendenummer: Gy 335/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en avfallsplan, beslutad av
kommunfullmäktige, med syfte att minska avfallets mängd och farlighet.
Planen hanterar såväl det geografiska perspektivet med hushållsavfall och
nedskräpning som det organisatoriska med avfall från kommunala
verksamheter. Det finns två åtgärder (nr 5 och 6) som berör samtliga
kommunala nämnder. Utöver att minska nedskräpning och återvinna befintligt
avfall läggs nu mycket fokus på hur avfall kan undvikas genom delning, hyrning,
byten och återbruk. Förslaget till avfallsplan har tagits fram med hjälp av fyra
arbetsgrupper, tre mindre medborgar-/föreningsdialoger och vissa enskilda
avstämningar med verksamheter som berörs av enskilda åtgärder. Nu vill
Kommunstyrelsen ha synpunkter på förslag till avfallsplan.
Gymnasienämnden ges möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttrandet ska vara
Kommunstyrelsen tillhanda senast 31 januari 2020.
Beslutsunderlag

Preliminär avfallsplan daterad 2019-08-28.
Förvaltningens tjänsteskrivelse med förslag på synpunkter, daterad 2019-11-29.
Beslut - Gymnasienämnden 2019-12-13, § 155, Remiss - förslag till Avfallsplan
2020 för Örebro kommun.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden tillstyrker förvaltningens förslag till remissyttrande över
förslag till Avfallsplan för Örebro kommun
2. Nämndens yttrande överlämnas till Kommunstyrelsen
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämnden tillstyrker förvaltningens förslag till remissyttrande över
förslag till Avfallsplan för Örebro kommun.
2. Nämndens yttrande överlämnas till Kommunstyrelsen.

§ 8 Samråd om förslag till Riktlinjer för friyta i förskola och
skola
Ärendenummer: Gy 317/2019
Handläggare: Tina Ottosson

7 (12)

ÖREBRO

Protokoll

Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för
friytor i förskola och skola i Örebro kommun. Dessa riktlinjer gällande friytor
ska vara vägledande i planering samt bygglovsprövning av nya skolor och
förskolor och ska utgå från Boverkets allmänna råd om friyta (BFS 2015:1 FRI
1). Arbetet med skolor och förskolors friytor har pågått under många års tid i
kommunen. Under år 2017 initierades arbetet med framtagande av dessa
riktlinjer och under våren 2019 har materialet reviderats till det nuvarande
samrådsförslaget.
Programnämnd barn och utbildning, Förskolenämnden, Grundskolenämnden
och Gymnasienämnden är separata remissinstanser. Underlaget från
tjänsteorganisationen till de fyra nämnderna kommer dock att vara detsamma.
Tjänstepersoner inom programområde Barn och utbildning har genom ett
gemensamt arbete under perioden oktober-november tagit fram ett förslag till
gemensamt samrådssvar. Underlaget kommer att hanteras i respektive nämnd
med beredning och beslut så att alla nämnder ges en reell möjlighet att
inkomma med synpunkter. Arbetsgruppen som tagit fram förslaget har bestått
av representant från Kommunstyrelseförvaltningen som representerar
Programnämnd barn och utbildning, tjänsteperson från förvaltningen Förskola
och skola, tjänsteperson från Förvaltningen för utbildning, försörjning och
arbete samt representanter från Lokalförsörjningsenheten.
För att få in synpunkter från berörda nämnder, bolag och myndigheter (se
sändlista) gällande detta förslag hålls samråd under perioden oktober 2019januari 2020. Bifogat återfinns samrådshandlingarna i form av förslaget till
riktlinjer med tillhörande bilagor.
Synpunkter på samrådsdokumenten ska inkomma senast den 31 januari 2020
till Stadsbyggnad
Beslutsunderlag

Riktlinjer friyta, dnr Sam 264/2019
Missiv - Följebrev: Samråd om Riktlinjer för friytor i förskola och skola,
Örebro kommun, daterad 2019-10-10.
Beslut - Programnämnd samhällsbyggnad 2019-10-03, § 89 Samrådsbeslut om
Riktlinjer för friyta i förskola och skola.
Riktlinjer för friyta i förskola och skola - samrådsversion
Bilaga 1: Utemiljövärde, version 1 - Förskola och grundskola F–6
Bilaga 2: Utemiljövärde, version 2 - grundskola 7–9 och gymnasieskolor
Programnämnd Barn och utbildnings synpunkter på samrådsförslag, daterat
2019-11-21 Bou 3804/2019 (Samtliga ändringar utifrån tidigare utskickad version är
markerade med gult (tillägg) eller rött + överstrykning där vi tagit bort)
Beslut - Gymnasienämnden 2019-12-13, § 157 Samråd om förslag till Riktlinjer
för friyta i förskola och skola.
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Samråd om förslag för friyta i förskola och
skola - Sam 264/2019", daterad 2019-11-25.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden ställer sig bakom Programnämnd barn och utbildnings
synpunkter på samrådsförslag Riktlinjer friyta, dnr Sam 264/2019
2. Förslaget till synpunkter överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämnden ställer sig bakom Programnämnd barn och utbildnings
synpunkter på samrådsförslag Riktlinjer friyta, dnr Sam 264/2019
2. Förslaget till synpunkter överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad

§ 9 Information - Trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i centrala Örebro, kameraövervakning
Ärendenummer: Gy 15/2020
Handläggare: Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i centrala Örebro, kameraövervakning.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 10 Information - Det kommunala aktivitetsansvaret 2019
(KAA)
Ärendenummer: Gy 16/2020
Handläggare: Bo Andersson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) för 2019.
Beslutsunderlag

PowerPoint presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 11 Aktuell information
Ärendenummer: Gy 17/2020
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

Ordföranden informerar om Ung Företagsamhet i Örebro.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 12 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 6/2020
Ärendebeskrivning

Protokoll. Forum för samråd, Rudbecksgymnasiet. 191121
Julhälsning med påminnelse om datum inför 16 kommuners nätverk 2020
Information gällande ersättning för förlorad pensionsförmån pga. politiskt
uppdrag som fritidspolitiker.
Revisionsrapport och Missiv - Granskning av kommunens arbete för att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och
förtroendevalda (Gymnasienämnden har beviljats anstånd med svar till den
16/3).
Samråd - Planprogram för Brickebackenområdet
Programnämnd barn och utbildning 191204, § 247 Resursfördelningsmodell
för gymnasiesärskolan med ersättningsnivåer 2020 - beslut.
Programnämnd barn och utbildning 191204, § 240 Programplan med budget
2020.
Programnämnd barn och utbildning 191204, § 246 Resursfördelningsmodell
för gymnasieskolan med ersättningsnivåer 2020.
Ärende M-2019-5242 - Kontrollrapport Virginska gymnasiet Storkök Metod.
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Kontrollrapport - Virginska Gymnasiet Storkök Hrs.
Kontrollrapport - Virginska Gymnasiet Bageri Rgd/ Rgh.
Ärende M-2019-5244 - Kontrollrapport Virginska gymnasiet Bageri LP.
Ärende M-2019-5497 - Kontrollrapport Virginska Butiken.
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 191104
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 191217
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§ 13 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 18/2020
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 december 2019 - 31 december 2019 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling

2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 19/27. Beslut 191112. Rektor Rudbecksgymnasiet.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 19/15, 19/16, 19/19, 19/23, 19/24, 19/25, 19/29. Beslut 190617191216. Rektor Rudbecksgymnasiet.
2.2 Tidsbegränsad anställning och tillsvidare. MP. Beslut 191219. Rektor
Tullängsgymnasiet.
7.7 Beslut om en personuppgiftsincident ska anmälas eller ej till
tillsynsmyndighet. Gy 397/2019. Beslut 191218. Förvaltningschef FUFA.
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester i december år
2019 och januari år 2020. Mokhtar Bennis, verksamhetschef. Beslutanderätt
under period: 191220, 191223, 191227, 191230, 200102, 200103, 200107.
Beslut 191216. Förvaltningschef FUFA.
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4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. SA43/19. Beslut 191127. Rektor
Karolinska gymnasiet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.
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Yrkande

Ärende 7
Ärendenummer: Gy370/2020
"Verksamhetsplan med budget 2020-beslut"

Gymnasienämnden
Örebro kommun
2020-01-20

Prioritera kunskap och kvalite
Vi moderater vill ha en bra och fungerande skola vilket är ett av kommunens huvuduppdrag. Skolan
ska förbereda vruje elev för framtiden och skapa likvärdiga förutsättningar för alla oavsett vem man
är eller varifrån eleven kommer. I moderaternas Örebro fokuserar skolan på sitt kunskapsuppdrag,
stärker elevens självkänsla och vänjer eleven vid ansvar.
Yrkesprogrammen_ska hålla en genomgående hög kvalitet så att fler elever känner sig lockade att
söka dem. Programmen ska ge eleverna både teoretisk och praktisk kunskap för att kunna böija
arbeta inom det valda yrket direkt efter avslutad utbildning. Det är viktigt att programutbudet
motsvarar arbetsmarknadens behov för att höja yrkesprogrammens status och attraktivitet för
eleverna.
Vi vill att gymnasieskolan ska ha en god kontakt med arbetsmarknaden.
Vi vill ha ett ökat fokus på entreprenörskap och eget företagande i gymnasieskolornas·
programutbud.
Vi vill införa ett gemensamt t1ygghetsarbete för gymnasieskolorna. Vi vill att gymnasieskolorna
effektiviserar sin verksamhet och minskar sin administration genom att samarbeta med andra skolor
i Örebro och andra kommuner avseende programutbudet.
Moderaterna vill att alla elever i gymnasiet ska garanteras ett samtal med en studie- och
yrkesvägledare vruje år.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:

att

avslå punkterna 1 och 2 samt

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsplan och nya direktiv
med utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro kommun 2020.

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

r Moderaternas /
Mag~

(J

p
u

n

YRKANDE/RESERVATION

Liberalerna

Gymnasienämnden 2020-01-20
Ärendenummer: Gy 370/2019

Verksamhetsplan och budget 2020
Liberalerna har ett totalt fokus på Örebroarnas
behov i centrum i vår budget. Vår rambudget är
behovsbaserad med en tydlig värdegrund och
vision fram till 2030. Den beskriver de värden
som ligger till grund för ett liberalt samhälls
bygge och ger en beskrivning av vart vi ska och
vilka behov som då måste tillgodoses primärt
och sekundärt. Vi flyttar fokus från organisation
till Örebroarna.
Gymnasieskolans syfte är att ge va1je individ max
imalt inflytande över sin egen framtid. Detta når vi
genom att vaije elev förbereds inför högre studier
eller arbetsliv. I Liberalernas gymnasieskola har
läraren hög status, belönas för sina meriter och äg
nar sig mer åt undervisning än annat.
Gymnasieskolan är organiserad så att den ser till
va1je individs behov. Den respekterar rätten till fri
het och jämlikhet oavsett bakgrund. Den finns där
för dem som behöver stöd och den har inga glastak
så att alla som vill kan nå längre.
Att föra kunskap vidare till nästa generation är
bland de viktigaste uppgifterna som någon yrkeskår
kan ha. För att Örebro kommun ska ha engagerade
och bra lärare måste vi erbjuda bra löner, en positiv
löneutveckling, attraktiva arbetsplatser samt många
möjligheter till fortbildning. Men vi måste också ge
förutsättningar till förändrade arbetssätt. Dä1för ska
fler yrkeskategorier in i gymnasieskolan, till exem
pel lärarassistenter och administrativ personal. Då
skapas mer utrymme för lärarna att kunna ta det

pedagogiska ansvaret och lägga mer tid och energi
på undervisningen.

Bredd och spets
I Liberalernas gymnasieskola finns både bredd och
spets. Vi har ett stort utbilclningsutbud med många
yrkes- och högskoleförberedande program. Alla
utbildningar håller hög kvalitet och levererar elever
redo för nästa steg i livet. Individuellt synsättet
präglar både lärare och organisation.
Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas.
Det gäller både elever med inlärningssvårigheter
samt de högpresterande. Gymnasiets lärare ska ha
förutsättningar att kunna möta vaije elev där elen är.
Det råder tydlighet om elevens eget ansvar att lära
sig det som krävs för godkända betyg och med bätt
re villkor för lärarna kommer fler elever att lyckas.
Målet är att alla elever går ut gymnasiet med
minst godkända betyg samt att vaije elev stimuleras
att nå så långt den vill och kan.

Rektor och ledarskap
Det är rektor som är högst pedagogiskt ansvarig.
Därför ska mer resurser läggas direkt till rektor och
inte under central förvaltning. Genom att tillföra
rektorerna mer resurser kan beslut tas snabbare om
till exempel särskilt stöd. Med ett tydligt ledarskap
underlättas för läraren att se till att va1je elev tilläg
nar sig kunskap och förståelse.

Yrkande
• Vi yrkar på den, av Liberalerna i kommunfullmäktige 21-22 oktober, lagda behovsanpassade rambudgeten
för 2020 med vision till 2030. Om Liberalernas förslag faller i programnämnden är detta tillika en reser
vation till förmån för eget yrkandet.
För Liberalerna

r/t{lf~
Mats-Olof Liljegren
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