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Paragraf 98–110

Johan Boklund, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Fredrik Lann (M), justerare
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§ 98 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 306/2020
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Fredrik Lann (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Kerstin Cederström (L) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 23 september.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Fredrik Lann (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Zlatan Jaranovic (L) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 23 september.

§ 99 Justering Gymnasienämndens rambudget
Ärendenummer: Gy 223/2020
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning har beslutat om justering av
Gymnasienämndens budgetram. Nedan redovisas justeringarna av
budgetramen samt förvaltningens förslag på fördelning av justeringarna:
Nämndens budgetram ökas med 6 302 tkr för ökade kostnader hänförliga
till årlig lönerevision 2020. Medlen fördelas till respektive rektorsområde
baserat på faktiskt utfall av lönerevisionen.
Nämndens budgetram minskas med -1 070 tkr baserat på elevavstämning
till och med juni. Justering görs mot den förvaltningsgemensamma
fördelningspotten.
Nämndens budgetram ökas med 780 tkr hänförligt till merkostnader
inom det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Medlen läggs till budget för
KAA.
Justeringen av Gymnasienämndens budgetram uppgår till totalt +6 012tkr och
Gymnasienämndens budgetram efter justering uppgår till 514 530tkr.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Justering Gymnasienämndens rambudget
2020", daterad 2020-09-11.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.

§ 100 Delårsrapport med prognos 2 - 2020
Ärendenummer: Gy 375/2020
Handläggare: Annika Ramberg, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller
analys av verksamheten samt ekonomiskt utfall till och med augusti och
prognos för helår 2020.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport med prognos 2, 2020".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för år 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för år 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Mats-Olof Liljegren (L), Zlatan Jaranovic (L), Magnus Johansson (M), Fredrik
Lann (M) och Pär Ljungvall (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 101 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 376/2020
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden har en grundläggande utmaning i att nå en ekonomi i
balans. Störst är problematiken inom den reguljära gymnasieskolan. För att nå
en ekonomi i balans har Gymnasienämnden vidtagit åtgärder och redovisat
dessa både tidigare år samt tidigare under 2020. Inför 2020 åtog sig nämnden
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att fortsätta arbetet bland annat genom ett antal åtgärder som beskrevs i
verksamhetsplanen. Arbete med dessa åtgärder till och med augusti 2020
redovisas i Delårsrapport med prognos 2.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Ekonomi i balans", daterad 2020-09-14.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 102 Begränsad distansundervisning på Örebro kommuns
gymnasieskolor under höstterminen
Ärendenummer: Gy 377/2020
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

2020-08-12 (Gy340/2020) beslutade gymnasienämnden att en kombination av
när- och distansundervisning för årskurs två och tre får bedrivas på
kommunens gymnasieskolor. Detta gav förutsättningar att följa
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för covid-19 för att
minska trängsel i kollektivtrafiken. Där gymnasieungdomar utgör en stor del av
resenärerna under rusningstid.
Länstrafikens bedömning är att situationen i början av läsåret har varit
acceptabel mycket tack vare att distansundervisningen har minskat
resandevolymen. Om inte delar av gymnasieundervisningen hade skett på
distans, är deras bedömning att de hade haft stora problem med att begränsa
trängsel samt behövt skylta ”Fullsatt buss” på många avgångar. Länstrafiken
följer utvecklingen dagligen men under augusti och september varierar resandet
stort från den ena dagen till den andra och det är svårt att bedöma vilken
kapacitet de har på bussarna. Erfarenhetsmässigt vet de att resandet med
kollektivtrafik ökar efter vecka 44.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Begränsad distansundervisning på Örebro
kommuns gymnasieskolor under höstterminen".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. En kombination av när- och distansundervisning för årskurser två och tre
får bedrivas under höstterminen.
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2. När distansundervisning blir aktuell ska undervisningens kvalitet och
elevernas måluppfyllelse prioriteras. Maximalt bör en tredjedel av elevernas
undervisningstid omfattas av distansstudier.
3. Elever som behöver stöd eller har hemförhållanden som gör det svårt att ta
del av undervisning på distans ska vara närvarande i skolans lokaler för att få
sin utbildning.
4. Elever som går på program där utbildningen innehåller moment som inte
lämpar sig för distansstudier ska genomföra dessa moment i skolans lokaler.
5. Anpassningarna ska följas upp av förvaltningen med rektorer, fackliga
representanter och representanter från länstrafiken och redovisas till
gymnasienämndens presidium.
6. Förvaltningen ska säkerställa att rektorerna organiserar utbildningens
utformning och förläggning så verksamheten följer Folkhälsomyndighetens
föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för covid-19.
Yrkande

Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
med tilläggsyrkandet att beslutspunkt 5 ska lyda: 5. Anpassningarna ska följas
upp av förvaltningen med rektorer, fackliga representanter, representanter från
länstrafiken och elever och redovisas till gymnasienämndens presidium.
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Elisabeth
Malmqvists (C) tilläggsyrkande. Mats-Olof Liljegren (L) och Magnus Johansson
(M) yrkar vidare att beslutspunkterna utökas med ytterligare en beslutspunkt 7.
Förvaltningen säkerställer att de utreds och implementeras hur eleverna kan ta
sig till skolan utan att det förorsakar problem i lokaltrafiken.
Pär Ljungvall (V) och Helena Eklund (SD) yrkar bifall till Mats-Olof Liljegrens
(L) och Magnus Johanssons (M) tilläggsyrkande.
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) yrkar avslag till Mats-Olof Liljegrens (L)
och Magnus Johanssons (M) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga majoritetens förslag med tilläggsyrkande av Centerpartiet och
bifallsyrkande från Liberalerna samt tilläggsyrkande av Liberalerna och
Moderaterna med bifallsyrkande av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
och avslagsyrkande av Centerpartiet.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning där respektive förslag
hanteras ett i taget genom acklamation och finner att gymnasienämnden
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att gymnasienämnden beslutar enligt majoritetens förslag med tilläggsyrkande
av Centerpartiet.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. En kombination av när- och distansundervisning för årskurser två och tre
får bedrivas under höstterminen.
2. När distansundervisning blir aktuell ska undervisningens kvalitet och
elevernas måluppfyllelse prioriteras. Maximalt bör en tredjedel av elevernas
undervisningstid omfattas av distansstudier.
3. Elever som behöver stöd eller har hemförhållanden som gör det svårt att ta
del av undervisning på distans ska vara närvarande i skolans lokaler för att få
sin utbildning.
4. Elever som går på program där utbildningen innehåller moment som inte
lämpar sig för distansstudier ska genomföra dessa moment i skolans lokaler.
5. Anpassningarna ska följas upp av förvaltningen med rektorer, fackliga
representanter, representanter från länstrafiken och elever och redovisas till
gymnasienämndens presidium.
6. Förvaltningen ska säkerställa att rektorerna organiserar utbildningens
utformning och förläggning så verksamheten följer Folkhälsomyndighetens
föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för covid-19.
Reservation

Mats-Olof Liljegren (L), Zlatan Jaranovic (L), Magnus Johansson (M) och
Fredrik Lann (M) reserverar sig till förmån för Mats-Olof Liljegrens (L) och
Magnus Johanssons (M) yrkande. Pär Ljungvall (V) och Helena Eklund (SD)
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

§ 103 Information - Skolmat för elever som läser på distans
Ärendenummer: Gy 378/2020
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om skolmat för elever som läser
på distans.
Beslutsunderlag

Ordförandebeslut om skolmat för elever som läser på distans, daterat 2020-0825.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
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- Informationen tas till protokollet

§ 104 Förändringsarbete Naturbruksprogrammet
Ärendenummer: Gy 252/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis, Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sedan hösten 2018 arbetat med översyn av gymnasieskolans
utbildningsorganisation i syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och
heterogena skolor med hög kvalitet där fler elever får plats.
Följande inriktningsbeslut är fattade av Gymnasienämnden 2019-11-15 och ska
vara genomförda inför utbildningsstart hösten 2021.
utveckla Naturbruksprogrammet utan att nyinvestera i området
Kvinnersta
driva inriktning lantbruk i tätare samarbete med näringen utan
kommunala speciallokaler
-

utveckla inriktning skog inom befintlig struktur

endast erbjuda profil häst inom inriktning djur samt att utveckla profil
häst inom befintlig struktur
förlägga gymnasiegemensamma ämnen till central skola i syfte att
attrahera elever samt att optimera lokalanvändandet
-

upphöra med erbjudandet om elevboende/internat

Dessutom fattades följande beslut om central skola av Gymnasienämnden
2020-05-18.
Naturbruksprogrammets gymnasiegemensamma ämnen förläggs till
Karolinska gymnasiet med start hösten 2021
Arbete med genomförandet pågår i arbetsgrupp bestående av medarbetare och
rektor vid Kvinnerstagymnasiet samt vid förvaltningen gällande samordning
mellan skolorna och med lokalförsörjningsenheten.
I samband med skolans arbete och dialogen med branschen har frågan väckts
om skoltillhörighet. Initiativet kom från medarbetarna vid Kvinnersta som
under våren landat i att det vore gynnsamt för programmet att istället ha
skoltillhörighet Karolinska.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Fortsatt hantering av utvecklingen av
Naturbruksprogrammet", daterad 2020-08-28
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
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- Naturbruksprogrammet successivt flyttas till Karolinska gymnasiet, start med
åk 1 hösten 2021
Yrkande

Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V) yrkar att ärendet i första hand återremitteras till
förvaltningen. I andra hand yrkar Pär Ljungvall (V) avslag på förvaltningens
förslag.
Proposition

Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag med bifallsyrkande från Centerpartiet samt
förslag om återremiss i första hand från Vänsterpartiet och avslagsyrkande i
andra hand från Vänsterpartiet. Ordföranden redovisar förslag till
propositionsordning som gymnasienämnden godkänner.
Ordföranden ställer Vänsterpartiets förslag om återremiss mot avslag och
finner att gymnasienämnden avslår Vänsterpartiets förslag om återremiss.
Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag mot Vänsterpartiets förslag
om avslag och finner att gymnasienämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Naturbruksprogrammet successivt flyttas till Karolinska gymnasiet, start med
åk 1 hösten 2021
Reservation

Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 105 Information - Liv hälsa ung 2020
Ärendenummer: Gy 296/2020
Handläggare: Ida Broman, Sofie Hedberg
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om Liv & hälsa ung 2020.
Under januari-februari år 2020 genomfördes den sjunde Liv & hälsa ungundersökningen (LHU) i Örebro län. Alla skolor med elever i årskurs 7 och 9 i
alla grundskolor samt i år 2 på alla gymnasieskolor i länet erbjuds att delta i
undersökningen. En skola har valt att inte delta. Undersökningen involverar ca
60 skolor, som tillsammans har runt 10 000 elever. Enkäten fanns i två
varianter, en med teckenspråkstolkning och en utan.
Det övergripande syftet med LHU är att få kunskap om ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa som kan ligga till grund vid beslut och prioriteringar
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inom Region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt vara ett
stöd i skolans hälsofrämjande arbete.
Inloggningskort till eleverna samt informationsmaterial till kontaktpersoner
och lärare på skolorna skickades ut med post till kontaktpersoner på alla
deltagande skolor. Dessa distribuerade sedan inloggningskorten på skolan.
Varje kort innehöll en länk till enkäten samt en unik kod att logga in med.
Korten var färgkodade efter årskurs. De inloggningskort som hörde till
enkäten med teckenspråkstolkning märktes med ordet ”Teckenspråk”.
Datainsamlingen påbörjades den 27 januari 2020 och sista dagen för att
besvara enkäten var 29 februari 2020. Eleverna besvarade enkäten på avsatt
lektionstid med en lärare närvarande. När alla elever besvarat enkäten eller när
den avsatta tiden var slut samlades inloggningskorten in.
För mer information se: https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-ochvard/Folkhalsa/Folkhalsan-i-siffror/Livohalsaung/Livohalsaung2020/
Beslutsunderlag

PowerPoint "Liv & hälsa ung 2020". Handlingarna lämnas på sammanträdet.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 106 Rapport - Socioekonomisk segregation i Örebro
kommun
Ärendenummer: Gy 37/2020
Handläggare: Johanna Ek
Ärendebeskrivning

I februari 2019 färdigställdes rapporten Sektorsövergripande kartläggning och
behovsanalys . Den var ett första steg för att identifiera vad kommunen bör
prioritera de närmaste åren för att skapa bättre möjligheter och livsvillkor för
människor. Ett andra steg är rapporten Socioekonomisk segregation i Örebro
kommun som innehåller statistik över segregationens orsaker och effekter. De
kvalitativa gruppintervjuerna som gjorts med barn kompletterar statistiken och
bidrar med viktig information om barns upplevelse av det egna
bostadsområdet. Med rapporten som ytterligare underlag för arbetet inom
projektportföljen Örebro för integration stärks och fördjupas bilden av Örebro
kommuns prioriterade insatsområden för att minska och motverka segregation.
Beslutsunderlag

Rapport - Socioekonomisk segregation i Örebro kommun.
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Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete
2019-11-05, § 62 Socioekonomisk segregation i Örebro kommun.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 107 Trygghetsskapande åtgärder för gymnasieskolorna i
centrala Örebro, kameraövervakning - Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Gy 15/2020
Handläggare: Mikael Ramnerö
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 är på plats och i funktion från och med 2020-04-14. I samband att
övervakningskameran togs i funktion genomfördes extra bevakning under två
veckor.
Vid dagens datum har det skett sammanlagt 20 larm från kameran som lett till
utryckningar från Securitas, varav sex stycken under perioden juni till augusti.
Larmen har i huvudsak rört aktivitet i ett trapphus till källarvåningen och under
sommaren samling av flera personer på skolgården. Vid ett tillfälle under våren
har väktare kontaktat polis. I övrigt har det inte föranlett någon ytterligare
åtgärd.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i centrala Örebro, kameraövervakning - Ekonomisk
rapport", daterad 2020-09-09.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

11 (13)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

§ 108 Aktuell information
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.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 109 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 307/2020
Ärendebeskrivning

Beslut - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 119
Resursfördelningsmodell för gymnasieskolan med ersättningsnivåer 2020.
Beslut - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 120
Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan med ersättningsnivåer 2020.
Beslut - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 121 Delår 1 2020
för programnämnd barn och utbildning.
Beslut - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 121 Tilläggsanslag
och ombudgetering.
Beslut - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 134
Lokalförsörjningsplanering 2021-2024 med framåtblick 2025 – 2028, med
investeringsplan.
Sammanställning och hantering av remissvar - Programmet för hållbar
utveckling.
Beslut - Skolinspektionen 2020-08-21 Ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Magelungens
gymnasium Örebro i Örebro kommun.
Beslut - Skolinspektionen 2020-09-01 Ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasiesärskola vid Lia-skolan i Örebro kommun
Kontrollrapport, Miljökontoret - Wasahus Elevkollektiv 2020-08-19.
Skolinspektionen - Informationsbrev till huvudman och rektor 2020-08-28,
Skolinspektionen granskar arbetet med individuella stödinsatser i
gymnasieskolan.
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Rapport - Skolinspektionen, Hur säkras lärarresurser till skolor med
utmaningar?
Jämställdhetsdelegationen - Resultat av enkätundersökning bland
förtroendevalda.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§ 110 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 386/2020
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 juni 2020- 31 augusti 2020 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 juni 2020- 31
augusti 2020 med stöd av delegation från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.
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I.

Liberalerna

Begränsad distansundervisning på Örebro
kommuns gymnasieskolor under höstterminen

Tilläggsyrkande
Gy 377/2020
Örebro kommuns gymnasieskolor ska vara öppna för alla elever så länge inte
smittskyddet kräver något annat. All planering fram till 7:e augusti var på den
na linje. När regionen inkom med önskemål om hjälp med att minska trängseln
på bussarna infördes möjlighet till distansstudier.
Nu tas beslut om fortsättningen av läsåret. Från oss i oppositionen är det vik
tigt att hålla ihop nämnden i beslut gällande pandemin. Det är en styrka för
alla när politiska beslut tas i konsensus.
Tidigare beslutet om att tillåta distansstudier grundar sig på regionens pro
blem att kunna skapa tillräckligt med utrymme mellan passagerarna på fram
förallt bussarna. Eftersom detta är problemet är det det vi måste fokusera på
att lösa.
Det undantag som nämnden gett gymnasieskolan för att hjälpa lokaltrafiken
upphör i och med jullovet. Detta kräver att huvudmannen nu söker lösningar
som ger eleven möjlighet att studera utan distansundervisning. Därför behöver
det omgående starta ett arbete med att ta reda på hur gymnasieskolan kan
agera för att trängseln på bussarna blir acceptabel.

LIBERALERNA OCH MODERATERNA YRKAR DÄRFÖR PÅ
ATT FÖLJANDE BESLUTSATS LÄGGS TILL BESLUTET:
7. Förvaltningen säkerställer att det utreds och implementeras hur eleverna
kan ta sig till skolan utan att det förorsakar problem i lokaltrafiken.
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