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§ 1 Kallelse 
Ärendenummer: Gy 504/2021 

§ 2 Protokolljusterare 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Fredrik Lann (M) 

Förslag till ersättande justerare: Kerstin Cederström (L) 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Att jämte ordföranden utse Fredrik Lann (M) till justerare med Kerstin 
Cederström (L) som ersättare. 

§ 3 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 4 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

§ 5 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Yrkande 
Pär Ljungvall (V) yrkar att den inkomna skrivelsen Trygghetsskapande åtgärder 
för gymnasieskolorna i centrala Örebro, Ekonomisk rapport lyfts ur §17 
Inkomna skrivelser, och tas som ett eget beslutsärende. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Trygghetsskapande åtgärder för gymnasieskolorna i centrala Örebro, 
Ekonomisk rapport tas upp som ett eget beslutsärende innan §17 Inkomna 
skrivelser. 

2. Ärendelistan godkänns.  
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§ 6 Verksamhetsinformation - Virginska gymnasiet 
Ärendenummer: Gy 397/2021 
Handläggare: Anna Ragnarsson Preinert 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation från Anna Ragarsson Preinert, rektor. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  

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

Ärendebeskrivning 
Justering av Gymnasienämndens rambudget för 2021 efter beslut om justering 
av Programnämnd Barn och utbildning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse justering budgetram 220117 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Driftbudgeten revideras enligt Förvaltningens förslag.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Driftbudgeten revideras enligt Förvaltningens förslag.  

§ 8 Information - Ekonomisk uppföljning per 2021-12-31 
Ärendenummer: Gy 44/2021 
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning per 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse Information - Ekonomisk uppföljning per 
2021-12-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna.  

§ 9 Information - Ekonomi i balans 
Ärendenummer: Gy 44/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis, 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Ekonomi i balans 220117 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna.  

§ 10 Beslut - Kostnadsfria mensskydd på Örebro kommuns 
gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 507/2021 
Handläggare: Markus Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden har för avsikt att under 2022 erbjuda kostnadsfria 
mensskydd på Örebro kommuns gymnasieskolor. Kostanden för detta 
beräknas till ca 145tkr per år och ligger inom gränsen för direktupphandling 
där avtal får ingås utan krav på anbud i särskild form. 

Gymnasienämnden har för avsikt att med leverantör ingå avtal på en 
abonnemangstjänst som ökar tillgängligheten av mensskydd. Cirka 40 behållare 
innehållande mensskydd placeras på lämpliga platser i skolorna. Behållarna är 
utrustade med lås och mekanisk tidsfördröjning för att motverkamissbruk. 
Abonnemangstjänsten innebär att leverantören levererar både behållare och 
mensskydd för påfyllning. Påfyllning av behållaren sker i samband med 
övrigstädning av lokalerna. 

Mens är inte valbart, dock medför det ändå kostnader som inte är möjliga att 
välja bort. Att öka tillgängligheten och kostnadsfritt få tillgång till mensskydd 
för unga kan bidra till att utjämna skillnader såväl socialt som ekonomiskt. 
Detta kan i sin tur bidra till en mer jämlik hälsa, skapa större förståelse för det 
ibland tabubelagda ämnet mens och göra vardagen tryggare för kvinnor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kostnadsfria mensskydd på Örebro kommuns gymnasieskolor 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

1. Under 2022 erbjuda kostnadsfria mensskydd på Örebro kommuns 
gymnasieskolor. 

2. Finansiering sker via planeringsreserven. 

Yrkande 
Moderaterna och Liberalerna lämnar ett skriftligt yrkande: 

1. Från vårterminen 2022 erbjuda kostnadsfria mensskydd på Örebro 
kommuns gymnasieskolor. 

2. Finansiering sker inom skolpengen. 

Mats-Olof Liljegren (L) och Markus Lokander (M) yrkar bifall till 
Moderaternas och Liberalernas yrkande.  

Pär Ljungvall (V) och Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till Förvaltningen för 
utbildning, försörjning och arbetes förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga bifall till Förvaltningen för utbildning, försörjning och 
arbetes förslag respektive Moderaternas och Liberalernas förslag till beslut. 
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Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Gymnasienämnden 
beslutar enligt Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Under 2022 erbjuda kostnadsfria mensskydd på Örebro kommuns 
gymnasieskolor. 

2. Finansiering sker via planeringsreserven. 

Reservation 
Mats-Olov Liljegren (L), Kerstin Cederström (L), Markus Lokander (M) och 
Fredrik Lann (M) reserverar sig till förmån för Moderaternas och Liberalernas 
yrkande.  

§ 11 Beslut - Revidering av Gymnasienämndens 
delegationsordning 
Ärendenummer: Gy 444/2021 
Handläggare: Tina Ottosson 

Ärendebeskrivning 
En översyn pågår där Gymnasienämndens delegationsordning ses över. Det är 
viktigt att delegationsordningen är uppdaterad för att främja ett effektivt arbete 
inom nämnd och förvaltning. 

Förvaltningen föreslår att delegationsordningens del 5,2 Antagning 
Gymnasieskolan utökas med en ny punkt 5.2.4 Beslut om antal platser som ska 
avsättas för fri kvot. Som delegat föreslås Verksamhetschef gymnasiet och som 
ersättare föreslås Förvaltningschef. Nuvarande punkt 5.2.4 och efterföljande 
punkter inom 5,2 uppdateras med nya löpnummer 5.2.5-5.2.11. 

I bifogat beslutsunderlag framgår de ändringar som föreslås, se gulmarkerad 
text som är text som föreslås läggas till/ändras. 

Beslutsunderlag 
7.1 Tjänsteskrivelse revidering av Gymnasienämndens delegationsordning, 
GyN 2021-12-13 
7.2 Delegationsordning Gymnasienämnden 2021-12-01 
Gymnasienämnden 2021-12-13 (2021-12-13 Gy §137) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Gymnasienämndens delegationsordning antas med föreslagen revidering. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 
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- Gymnasienämndens delegationsordning antas med föreslagen revidering. 

§ 12 Beslut - Ställningstagande vaccination kopplat till 
arbetstid för medarbetare som har Gymnasienämnden 
som arbetsgivarnämnd (Covid-19)  
Ärendenummer: Gy 96/2021 
Handläggare: Stefan Sjöbäck 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot Covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som 
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt 
Folkhälsomyndighetens nationella plan. 

Örebro kommun har under 2021 underlättat för medarbetarna att vaccinera sig 
genom att kompenseras med tid motsvarande en timme. 

Förslaget innebär att medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid 
eller på sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så långt som 
möjligt, underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning 
till att låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet 
med lön för att vaccinera sig. 

Ärendet togs upp i Kommunstyrelsen den 7 december och beslutet innebär att 
alla medarbetare med Kommunstyrelsen som arbetsgivarnämnd ska få 
möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras 
med tid motsvarande en timme samt en rekommendation till övriga nämnder 
att fatta ett likalydande beslut för sina medarbetare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för 
medarbetare som har Gymnasienämnden som arbetsgivarnämnd (Covid-19) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden:  

1. Medarbetarna som har Gymnasienämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds 
att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Gymnasienämnden delegerar till respektive chef att avgöra om vaccination 
på arbetstid är möjligt eller inte. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2022. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar:  

1. Medarbetarna som har Gymnasienämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds 
att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Gymnasienämnden delegerar till respektive chef att avgöra om vaccination 
på arbetstid är möjligt eller inte. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2022. 

§ 13 Beslut - Revidering av riktlinjer för deltagarkostnader 
inom det kommunala aktivitetsansvaret 
Ärendenummer: Gy 463/2021 
Handläggare: Bo Andersson 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd barn och utbildning beslutade 2020-09-03 att tilldela 
Gymnasienämnden 780 000 kronor för deltagaravgifter inom det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). Från och med år 2021 arbetas satsningen in i den av 
Kommunstyrelsen tilldelade budgetramen för programområde barn och 
utbildning med en årlig uppräkning enligt skolindex. 

De tilldelade medlen för deltagaravgifter används av KAA för att bekosta 
aktiviteter så som folkhögskoleutbildningar/kurser, ersättningar för måltider, 
terminsavgifter, studiematerial och busskort. 

Riktlinjerna som styr hur medlen får utbetalas är i behov av revidering då de 
senast kända beslutet är från Kultur- och bildningsnämnden 1999-08-25, § 128. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för deltagarkostnader inom det 
kommunala aktivitetsansvaret 
Gymnasienämnden 2021-12-13 (2021-12-13 Gy §145) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

1. Elever under 20 år som studerar på folkhögskola för att få sin 
gymnasiekompetens får skollunch och läromedel betalt av Örebro kommun. 
Pendlande elever inom länet tilldelas gymnasiekort. I vissa fall kan bidrag för 
resor inom studieorten beviljas 

2. Elever över 20 år som studerar på folkhögskola för att få sin 
gymnasiekompetens får söka studiemedel. I och med att bidragsdelen är högre 
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än studiebidraget anses det räcka till skollunch och läromedel. Undantag kan 
göras för elever som har internatkostnader. De beviljas bidrag till skollunch 
och läromedel vid ansökan hos KAA, Elevintyg från skolan ska bifogas 

3. Elever under 20 år som har gymnasiekompetens och går vidare till andra 
studier än högskola/universitet, t ex folkhögskolor och 
påbyggnadsutbildningar, får inte söka studiemedel. Ersättning för skollunch 
och läromedel kan beviljas av KAA till och med vårterminen det år de fyller 20 
år. 

4. Elev under 18 år som studerar på folkhögskola för att få sin grund-
/gymnasiekompetens får skollunch och läromedel betalt av Örebro kommun. 
Folkhögskolan ersätts av Örebro kommun för utbildningskostnader 
motsvarande det statliga bidraget för ordinarie elever. Studerar eleven på 
grundskolenivå erhåller eleven busskort med samma bestämmelser som ett 
gymnasiekort på bekostnad av KAA. 

5. Elev under 20 år som studerar på folkhögskola för att få sin 
grundskolekompetens får skollunch och läromedel betalt av Örebro kommun. 
Eleven erhåller busskort med samma bestämmelser som ett gymnasiekort på 
bekostnad av KAA. 

6. För Elever där utbildning i länet ej är aktuellt kan eleven erbjudas ersättning 
för internatkostnader alt mellanskillnaden mellan inackorderingstillägg och 
faktisk kostnad. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Elever under 20 år som studerar på folkhögskola för att få sin 
gymnasiekompetens får skollunch och läromedel betalt av Örebro kommun. 
Pendlande elever inom länet tilldelas gymnasiekort. I vissa fall kan bidrag för 
resor inom studieorten beviljas 

2. Elever över 20 år som studerar på folkhögskola för att få sin 
gymnasiekompetens får söka studiemedel. I och med att bidragsdelen är högre 
än studiebidraget anses det räcka till skollunch och läromedel. Undantag kan 
göras för elever som har internatkostnader. De beviljas bidrag till skollunch 
och läromedel vid ansökan hos KAA, Elevintyg från skolan ska bifogas 

3. Elever under 20 år som har gymnasiekompetens och går vidare till andra 
studier än högskola/universitet, t ex folkhögskolor och 
påbyggnadsutbildningar, får inte söka studiemedel. Ersättning för skollunch 
och läromedel kan beviljas av KAA till och med vårterminen det år de fyller 20 
år. 

4. Elev under 18 år som studerar på folkhögskola för att få sin grund-
/gymnasiekompetens får skollunch och läromedel betalt av Örebro kommun. 
Folkhögskolan ersätts av Örebro kommun för utbildningskostnader 
motsvarande det statliga bidraget för ordinarie elever. Studerar eleven på 
grundskolenivå erhåller eleven busskort med samma bestämmelser som ett 
gymnasiekort på bekostnad av KAA. 
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5. Elev under 20 år som studerar på folkhögskola för att få sin 
grundskolekompetens får skollunch och läromedel betalt av Örebro kommun. 
Eleven erhåller busskort med samma bestämmelser som ett gymnasiekort på 
bekostnad av KAA. 

6. För Elever där utbildning i länet ej är aktuellt kan eleven erbjudas ersättning 
för internatkostnader alt mellanskillnaden mellan inackorderingstillägg och 
faktisk kostnad. 

§ 14 Information - Kommunala Aktivitetsansvaret 
Handläggare: Bo Andersson 

Ärendebeskrivning 
Information om det Kommunala Aktivitetsansvaret. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation, Pres KAA 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 15 Aktuell information 
Ärendenummer: Gy 91/2021 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Information från Ordförande Elisabeth Malmqvist och Förvaltningschef Nima 
Poushin.  

Gymnasiechef Mokhtar Bennis informerar om Coronaläget inom Örebro 
kommuns gymnasieskolor.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden:  

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar:  

- Informationen tas till protokollet.  
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§ 16 Trygghetsskapande åtgärder för gymnasieskolorna i 
centrala Örebro, Ekonomisk rapport 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden beslutade november 2019 att en övervakningskamera 
skulle installeras på en del av Karolinska gymnasiets skolgård och att 
ekonomiska konsekvenser av beslutet ska följas upp regelbundet. 

Kameran har varit på plats och i funktion sedan 2020-04-14. I samband att 
övervakningskameran togs i funktion genomfördes extra bevakning under två 
veckor. 

Till och med april 2021 skedde sammanlagt 22 larm från kameran som lett till 
utryckningar från Securitas, varav ett under perioden januari till mars 2021. 
Under perioden april till december 2021 har inga larm som lett till utryckning 
från Securitas registrerats. 

Larmen har i huvudsak rört aktivitet i ett trapphus till källarvåningen och 
samling av flera personer på skolgården. Vid ett tillfälle har väktare kontaktat 
polis. I övrigt har det inte föranlett någon ytterligare åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Trygghetsskapande åtgärder för gymnasieskolorna i centrala 
Örebro, Ekonomisk rapport 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 17 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 491/2021 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Inkomna skrivelser till Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Arbetsskador och tillbud helår 2021 Gymnasienämnden 
Avstängning statistik sep dec21 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 18 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gy 513/2021 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut som under tiden 1 december 2021- 31 december 
2021 fattats med stöd av delegation från Gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna.
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Örebro måndag 17 januari 2022 

Yrkande Mensskydd 
Ärendenummer: Gy 507/2021

Kostnadsfria mensskydd på Örebro kommuns gymnasieskolor 
De styrande partierna S, KD och C har skrivit fram ett liknande ärende som Miljöpartet 
tidigare lagt i Komunnfullmäktige om att införa gratis mensskydd med beslutsats: Un-
der 2022 erbjuda gratis mensskydd på Örebro kommuns gymnasieskolor. 

Liberalerna och Moderaterna kan inte acceptera vare sig ärendebeskrivning eller beslutsat-

ser. Vi är inte emot att Örebro kommun erbjuder kostnadsfria messkydd men den text med 

de beslutsatser som föreslås i ärendet måste ändras anser vi. 

Dels är det förvånande att de styrandes förslag är tidsbundet till ett år, ett valår kanske ska 

tilläggas. Dels är finansieringen förlagd till planeringsreserven. Den reserv som ska garante-

ra att nämnden når de grundläggande målen. Dessutom skriver de fram ärendet som om 

kvinnor vore offer för något som är grundläggande biologi och avgörande för människosläk-

tets framlevnad. 

Liberalerna och Moderaterna menar att kostnadsfria mensskydd ska finnas tillgängliga på de 

kommunala gymnasieskolorna men att de för det första ska finnas under överskådlig tid 

samt att de ska finansieras inom befintlig skolpeng. Skolpengen kan ökas för att täcka detta 

behov om så krävs vilket då per automatik också gynnar de kvinnor som går på de privata 

skolorna. Kvinnor som de styrande med nuvarande förslag inte tänker på. De menstruerar 

också. 

MED ANLEDNING AV OVAN YRKAR VI: 
Ärendebeskrivning  

Gymnasienämnden inför kostnadsfria mensskydd på Örebro kommuns gymnasieskolor. 

Menstruation, eller mer vardagligt mens, är något naturligt som i princip alla kvinnor har 

månadsvis. Det kan ibland vara svårt att förutse när mensen ska starta och som service ser vi 

i gymnasienämnden att det behövs bättre och snabbare tillgång till mensskydd i vissa situa-

tioner. Därför inför vi kostnadsfria mensskydd på våra gymnasieskolor. På så vis skapar vi en 

tryggare och mer hygienisk miljö för de kvinnor som önskar använda erbjudna, kostnadsfria 

mensskydd. 

Beslutsunderlag  

Kostnadsfria mensskydd på Örebro kommuns gymnasieskolor  

Förslag till beslut  
• Från vårterminen 2022 erbjuda kostnadsfria mensskydd på Örebro kommuns gymnasie-

skolor. 

• Finansiering sker inom skolpengen.  
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