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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2021-05-24 
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) 
Susanne Andersson (S) 
Maria Landh (KD) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
Markus Lokander (M) §§ 48-61 
Fredrik Lann (M) 
Helena Eklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anna-Karin Skantz (S) Tjänstgör för Roger Andersson (S) 
Isabelle Nerelius (S) Tjänstgör för Thony Mossberg (S) 
Xerxes Åkerfeldt (C) Tjänstgör för Markus Lokander (M) §§ 

45-47, ej 
tjänstgörande ersättare §§ 48-61. 

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 
Anna Höjenberg Lärare 
Marcus Boljang Rektor 
Noor Younus Elev 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 45–61 
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Johan Boklund, sekreterare 
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Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 
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§ 45 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Gy 14/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Fredrik Lann (M) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 26 maj. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Fredrik Lann (M) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 26 maj. 

§ 46 Beslut - Attestförteckning för Gymnasienämndens 
verksamheter 2021 
Ärendenummer: Gy 48/2021 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska årligen utse 
attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom 
nämndens förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga attestanter 
ska finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Attestförteckning för Gymnasienämndens 
verksamheter 2021". 
Attestförteckning för Gymnasienämndens verksamheter 2021. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Attestanter utses enligt förteckning. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Attestanter utses enligt förteckning. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  4 (13) 

§ 47 Beslut - Delårsrapport med prognos 1 - 2021 
Gymnasienämnden 
Ärendenummer: Gy 46/2021 
Handläggare: Nima Poushin, Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller 
analys av ekonomiskt utfall till och med april samt prognos för helår 2021 för 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport med prognos 1, 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 

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

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 

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

Mats-Olof Liljegren (L), Kerstin Cederström (L) och Pär Ljungvall (V) avstår 
från att delta i beslutet. 

§ 48 Information - Ekonomi i balans 
Ärendenummer: Gy 45/2021 
Handläggare: Mokhar Bennis, Annika Ramberg 

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 utbildningsorganisation i 
syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och heterogena skolor med hög 
kvalitet där fler elever får plats. När i tid resultatet av pågående arbete, i form 
av kostnadsminskning, kommer att infalla är svårt att förutspå i detalj. 
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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. Uppdatering av kostnadsprognosen för personalkostnaderna 
kommer att göras i delår 2. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Ekonomi i balans Gymnasienämnden 2021", 
daterad 2021-05-17. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 49 Beslut - Revidering av Gymnasienämndens 
handlingsplan mot droger 
Ärendenummer: Gy 70/2021 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden beslutade 2019-05-17 att anta Handlingsplan mot droger 
(Gy 365/2018). 

Förvaltningen föreslår en revidering av handlingsplanen. Innehållet i förslaget 
till revidering är i allt väsentligt det samma som i den nuvarande 
handlingsplanen, men med en ny struktur för att göra det tydligare vad som 
ska ske i olika situationer och vart man kan vända sig för att få stöd. Förslaget 
innehåller också ett nytt avsnitt kring elev som är påverkad av alkohol under 
skoltid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse "Handlingsplan mot droger, Gymnasienämnden" 
daterad 26 april 2021. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Revidering av Handlingsplan mot droger", 
daterad 29 april 2021. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- att anta handlingsplan mot droger 
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Yrkande 
Elisabeth Malmqvist (C), Kent Vallén (S) och Mats-Olof Liljegren (L) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns ett förslag till beslut. 
Det vill säga förvaltningens förslag till beslut med bifallsyrkanden av Elisabeth 
Malmqvist (C), Kent Vallén (S) och Mats-Olof Liljegren (L). 
Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
 Gymnasienämnden beslutar 

- att anta handlingsplan mot droger 

§ 50 Beslut - Ny skoltillhörighet för eleverna på 
gymnasiesärskolan och som läser på Kvinnerstagymnasiet 
Ärendenummer: Gy 170/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Gymnasiesärskolan har i sin utbildningsorganisation Programmet för skog, 
mark och djur förlagd vid Kvinnerstagymnasiet. På programmet studerar idag 
tio elever, varav två tar studenten i vår, och där jobbar tre medarbetare. 

Eleverna läser idag sina gymnasiesärskolegemensamma ämnen vid 
Tullängsgymnasiet och är kopplade till Tullängsgymnasiets elevhälsoteam och 
övriga verksamhet inom Gymnasiesärskolan. 

Bedömningen är att eleverna gynnas av att programmet i fortsättningen tillhör 
Tullängsgymnasiet där stora delar av deras utbildning och övriga verksamhet 
redan finns och att det är bra för dem att tillhöra ett större sammanhang än det 
som i dagsläget Kvinnerstagymnasiet kan erbjuda. 

Förslaget har presenterats för medarbetare och elever/vårdnadshavare som 
ställer sig positiva. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Skoltillhörighet för elever inom 
gymnasiesärskolan med utbildning förlagd till Kvinnerstagymnasiet", daterad 
2021-04-06. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Programmet för skog, mark och djur, samtliga årskurser, tillhör 
Tullängsgymnasiet fr o m lå 2021/2022. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Programmet för skog, mark och djur, samtliga årskurser, tillhör 
Tullängsgymnasiet fr o m lå 2021/2022. 

§ 51 Beslut - Reviderad formalisering av skolchefsrollen 
Ärendenummer: Gy 215/2021 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden beslutade 2018-12-13 att utse Mokhtar Bennis, 
gymnasiechef tillika skolchef för gymnasiet och Unni Torstensson 
verksamhetschef tillika skolchef för Gymnasiesärskolan, Riksgymnasierna och 
gymnasiesärskolan för döva och hörselskadade. Med anledning av 
organisationsförändring behöver beslutet revideras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Reviderad formalisering av skolchefsrollen", 
daterad 2021-05-17. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Gymnasiechefen (tillika verksamhetschef) utses till skolchef för hela 
gymnasiet inklusive riksgymnasierna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Gymnasiechefen (tillika verksamhetschef) utses till skolchef för hela 
gymnasiet inklusive riksgymnasierna 

§ 52 Paus 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras för paus. 

Sammanträdet återupptas 

§ 53 Information - Värdegrundsarbete inom Örebro 
kommuns gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 38/2021 
Handläggare: Marcus Boljang, Anna Höjenberg, Noor Younus 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om värdegrundsarbete inom 
Örebro kommuns gymnasieskolor. 
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Amnesty 

Amnesty är inget värdegrundsarbete som Rudbecksgymnasiet gör under en 
intensiv vecka eller dag utan något som genomsyrar deras vardag på Rudbeck. 
Detta arbete som lärare tillsammans med eleverna gör har gjort att de har fått 
Sveriges största elevgrupp inom Amnesty. Detta projekt genomsyrar deras 
vardag och ska påverka sina ungdomar i ett både kort- och långt perspektiv. 
Amnesty har gett en sådan genomslagskraft att Rudbecksgymnasiet ändrade sin 
logga för två år sedan och la till ordet Humanity, medmänsklighet som ett av 
sina ledord. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint Rudbecksgymnasiet - skola för mänskliga rättigheter. 

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

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 54 Information - Antagningsstatistik HT 2021 
Ärendenummer: Gy 101/2021 
Handläggare: Tina Ottosson, Mokhtar Bennis 

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

Beslutsunderlag 
PowerPoint " Ansökningar gymnasiet Örebro ht 2021, preliminär antagning", 
daterad 2021-04-12. 

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

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 55 Information - Utbildningsutbud Örebro kommuns 
gymnasieskolor läsåret 2022/2023 
Ärendenummer: Gy 58/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om utbildningsutbud vid Örebro 
kommuns gymnasieskolor läsåret 2022/2023. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Utbildningsutbud läsåret 2022/2023". 

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

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 56 Rapport - Årsbokslut år 2020 Riksgymnasiet i Örebro 
Ärendenummer: Gy 55/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med 10 kap. 1 § gymnasieförordningen och det avtal som staten 
tecknat med Örebro kommun anordnas riksrekryterande gymnasieutbildning 
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 
Rapport - Verksamhetsredogörelse och ekonomisk redovisning 2020, 
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. 
Bilaga 1 - Bokslut för 2020 med jämförelse mot 2019; ekonomi. 
Bilaga 2 - Fem år i sammandrag 2016-2020; ekonomi och elever. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 57 Rapport - Årsbokslut år 2020 Gymnasiesärskolan för 
döva och hörselskadade 
Ärendenummer: Gy 56/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

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. 

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 
Rapport - Verksamhetsredogörelse och ekonomisk redovisning 2020, 
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade. 
Bilaga 1 - Riksgymnasiesärskolan för döva/hörselskadade, Ekonomi 2016-
2020. 
 
 

  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 58 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. 

§ 59 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 Elisabeth Malmqvist (C) informerar nämnden om följande. 

 Smidigt Smide UF, Karolinska gymnasiet Örebro. 
 Minnesgåva 2021, 24-årsgåva.  

Förvaltningschefen informerar nämnden om följande. 
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 En nationell plan för trygghet och studiero har presenterats och ska 
remitteras 

 Utredningen om tioårig grundskola har presenterats för regeringen och 
föreslår att f-klass blir nya årskurs ett. 

 En utredning tillsattes i april med uppdraget att föreslå åtgärder för att 
fler ska nå målen i gymnasieskolan. Den ska redovisas i mars 2022. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Informationen tas till protokollet 

§ 60 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 214/2021 

Ärendebeskrivning 
Protokoll - Forum för samråd Karolinska gymnasiet 2021-04-19. 

Kontrollrapport - Miljökontoret daterad 2021-04-30. 

Beslut om riskklassning - Miljökontoret daterad 2021-04-30. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

§ 61 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gy 216/2021 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 april 2021-
 30 april 2021 fattats med stöd av delegation från Gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Anmälan läggs till handlingarna.
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