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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2021-06-07 
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) 
Maria Landh (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
Fredrik Lann (M) 
Helena Eklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anna-Karin Skantz (S) Tjänstgör för Susanne Andersson (S) 
Isabelle Nerelius (S) Tjänstgör för Thony Mossberg (S) 
Xerxes Åkerfeldt (C) Tjänstgör för Markus Lokander (M) 
Magnus Lagergren (KD) Tjänstgör för Sven-Erik Sahlén (KD) 
Kerstin Cederström (L) Tjänstgör för Zlatan Jaranovic (L) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Mokhtar Bennis Gymnasiechef 
Tina Ottosson Biträdande Gymnasiechef 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Annika Ramberg Ekonom 
Madelene Högberg Klarsson Ekonom 
Umair Chaudry Projektledare 
Karin Stjernqvist HR-specialist 
Nicolas Sandoval Planerare 
Linda Herou Meriloo Rektor 
Jenny Löfdahl Strateg 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 65–77 
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Johan Boklund, sekreterare 
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Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattias Eonsuu (M), justerare 
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§ 65 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Gy 15/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Mattias Eonsuu (M) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Helena Eklund (SD) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 9 juni. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Mattias Eonsuu (M) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Helena Eklund (SD) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 9 juni. 

§ 66 Information - IT-avdelning informerar om byte av 
plattform för ipads 
Handläggare: Umair Chaudry 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om byte av plattform för de 
förtroendevaldas ipads. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Projekt Modern Management Airwatch till Intune". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 67 Beslut - Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljarden del 2 
Ärendenummer: Gy 138/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 
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Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat om tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021, den så kallade ”Skolmiljarden” Medlens syfte är att bidra till 
goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får 
den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.  

Tilldelningen är baserat på antal barn och unga i åldern 6–19 år i kommunerna. 
För Örebro kommun innebär det ett tillskott på 15 324 300 kronor. Medlen 
betalas ut vid två tillfällen under året, februari och juni. Örebro 
kommun kommer under juni månad få den andra av två utbetalningar för 
Skolmiljarden som då kommer att uppgå till 7 692 150 kronor.  

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 andra utbetalningen av Skolmiljarden riktas till huvudmän 
inom grundskolan och gymnasieskolan samt till övergripande insatser kopplat 
till elevhälsan.   

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 

1. 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 

2. Beslutet gäller under förutsättning att protokollet för Programnämnd barn 
och utbildnings sammanträde 2021-06-03 justeras. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) och Kent Vallén (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Mats-Olof Liljegren (L) yrkar 1. Förvaltningen får i uppdrag att fördela 
resurserna för andra fördelningstillfället till att värna och stärka • Elevhälsa, 
med avsikt att kartlägga de elever som behöver extra stöd efter effekterna av 
corona-pandeim. Om det finns resurser över efter kartläggning ska de 
användas till att värna och stärka: • Måluppfyllelse • Arbetsmiljö för elever och 
personal 2. Beslutet gäller under förutsättning att protokollet för 
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Programnämnd barn och utbild-nings sammanträde 2021-06-03 justeras. 
Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Helena Eklund (SD) och Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till Mats-Olof Liljegrens 
(L) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga förvaltningens förslag till beslut med bifallsyrkande av Elisabeth 
Malmqvist (C) och Kent Vallén (S) samt Mats-Olof Liljegrens (L) förslag till 
beslut med bifallsyrkanden av Helena Eklund (SD) och Pär Ljungvall (V). 

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 

1. 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 

2. Beslutet gäller under förutsättning att protokollet för Programnämnd barn 
och utbildnings sammanträde 2021-06-03 justeras. 

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

Helena Eklund (SD) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Mats-Olof Liljegrens (L) yrkande. 

§ 68 Information - Ekonomi i balans 
Ärendenummer: Gy 45/2021 
Handläggare: Mokhar Bennis, Karin Stjernqvist 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om omställning. Omställning 
innebär att medarbetare inom ramen för sin anställning måste byta arbetsplats 
inom Örebro kommun. Örebro kommun arbetar med omställning vid 
förändringar i verksamheten som påverkar bemanningen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
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- Informationen tas till protokollet 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 69 Information - Elevenkät 
Ärendenummer: Gy 245/2021 
Handläggare: Nicolas Sandoval 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får information om den elevenkät som Origo Group har genomfört 
på uppdrag av Örebro kommun under våren 2021 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. Örebro 
skolundersökning Skolenkät 2021. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 70 Paus 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras för paus. 

Sammanträdet återupptas. 
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§ 71 Uppföljning - Begränsad distansundervisning på 
Örebro kommuns gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 8/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

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. 

§ 72 Information - Utveckling av Naturbruksprogrammet 
Ärendenummer: Gy 62/2021 
Handläggare: Tina Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om utveckling av 
Naturbruksprogrammet. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Utveckling av Naturbruksprogrammet". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 73 Information - Utveckling av Hotell- och 
turismprogrammet 
Ärendenummer: Gy 246/2021 
Handläggare: Linda Herou Meriloo 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om utveckling av Hotell- och 
turismprogrammet vid Virginska gymnasiet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 74 Information - Utvecklingen av Riksgymnasiet 
Ärendenummer: Gy 65/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis, Madelene Högberg Karlsson, Jenny Löfdahl 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om utveckling av Riksgymnasiet i 
Örebro. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Utvecklingen av Riksgymnasiet". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 75 Information - Utbildningsutbud Riksgymnasiet i Örebro 
läsåret 2022/2023 
Ärendenummer: Gy 58/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av staten anordnar Örebro kommun Riksgymnasiet för döva och 
hörselskadade. Målgruppen är döva, hörselskadade, dövblinda elever samt 
elever med språkstörning. Eleverna erbjuds undervisning på teckenspråk eller 
med hörselteknisk utrustning. De följer samma kursplaner som övriga 
gymnasieskolan men har egna klasser. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  9 (10) 

Riksgymnasiets utbildningar kommer läsåret 2022/2023 att finnas på tre skolor 
i Örebro kommun – Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska 
gymnasiet. 

Riksgymnasiet erbjuder nationella program, introduktionsprogram i form av 
programinriktat val och yrkesintroduktion (se bilaga) som är utformat för en 
grupp elever och som får anordnas om antalet elever är minst fyra i enlighet 
med 10 kap 3§ gymnasieförordningen (2010:2039). Inriktning väljs till åk 2. 
Ingen inriktningsgaranti. För Riksgymnasiet gäller även behörighetsbedömning 
till målgrupp.  

Antagningsprocessen handläggs vid Riksgymnasiets kansli i samarbete med 
ansvariga rektorer och det formella beslutet fattas av verksamhetschef på 
delegation av gymnasienämnden i Örebro kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse "Information utbildningsorganisation Riksgymnasiet 
Örebro läsåret 2022/2023, årskurs 1", daterad 2021-05-26. 
Bilaga - Utbildningsorganisation Riksgymnasiet Örebro, läsåret 2022/2023, 
årskurs 1. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 76 Information - Skolinspektionens uppföljningsbeslut 
efter regelbunden kvalitetsgranskning av Örebro 
kommuns ansvarstagande för gymnasieskolan 
Ärendenummer: Gy 219/2019 
Handläggare: Nicolas Sandoval 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får information om att Skolinspektionen avslutar granskningen med 
hänvisning till att huvudmannen påbörjat arbeten inom de utpekade 
utvecklingsområdena som ligger i linje med myndighetens bedömning av vad 
som behövs för att höja kvaliteten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Information - Skolinspektionens 
uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Örebro kommuns 
ansvarstagande för gymnasieskolan Gy 219/2019", daterad 2021-05-28. 
Beslut uppföljning RKG HM Örebro kommun. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 77 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 
Ordföranden informerar om att årets interna miljöpris 2020 tilldelas 
Tullängsgymnasiets skolrestaurang. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet
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Örebro måndag 7 juni 2021 

Yrkande

Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 - Skolmiljarden del 2 
Ärendenummer: Gy 138/2021
Örebro kommun har mottagit medel från skolmiljarden som Centern och Liberalerna 
förhandlat fram med regeringspartierna. Dess medel har sedan programnämnden för-
delat mellan de olika skolformerna inom Örebro kommun. 

I den andra tilldelningen går 1 390tkr till gymnasienämnden. Det är bra då det finns behov 

av åtgärder för att möta effekterna av pandemin, vilket också är avsikten med dessa medel. 

Det är dock oacceptabelt att programnämnden vill diktera vad dessa pengar ska användas 

till inom gymnasienämnden med ett så kallat ”medskick”.  

Vi är också kritiska till att en så liten tilldelning som detta handlar om ska splittas upp på tre 

olika poster. Det riskerar att det blir varken hackat eller malet. Eftersom Liberalerna redan 

vid förra tillfället yrkade på att det beloppet som då föll ut skulle satsas primärt på att stärka 

elevhälsan, vilket gillades av alla i gymnasienämnden förutom de tre styrande partierna, 

återkommer vi med krav om att återigen göra denna satsning. Vi menar att i den viktiga jak-

ten på att lokalisera de elever som drabbats av coronapandemins effekter kan vi inte vara 

nog snabba och grundliga. Vi tror att mer resurser krävs för att elevhälsan ska kunna möta 

varje elev i den kartläggning vi anser vara nödvändig. 

LIBERALERNA FÖRSLAG TILL BESLUT 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fördela resurserna för andra fördelningstillfället till att vär-

na och stärka 

• Elevhälsa, med avsikt att kartlägga de elever som behöver extra stöd efter effek-

terna av corona-pandeim. 

Om det finns resurser över efter kartläggning ska de användas till att värna och stärka: 

• Måluppfyllelse 

• Arbetsmiljö för elever och personal 

2. Beslutet gäller under förutsättning att protokollet för Programnämnd barn och utbild-

nings sammanträde 2021-06-03 justeras.  

För Liberalerna 

Mats-Olof Liljegren
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