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§ 73 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 265/2020
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Nu är den automatiska certifikatlösningen på plats. Kortfattat innebär det att
signeringsportalen frågar om den förtroendevalde vill ha certifikat och den
förtroendevalde använder då sitt mobila BankID för att bekräfta detta och
ingen behöver från och med nu ladda ned certifikat manuellt.
Den förtroendevalde behöver endast logga in i portalen när den har ett
uppdrag/protokoll att signera. Vid inloggning får ni frågan om ni vill ha
certifikat och ni godkänner, och efter det kan ni justera protokollet.
I början kan även de som fått certifikat manuellt få frågan, det gör inget och ni
då väljer att acceptera ändå. Ni kan bara ha ett certifikat så det kan inte bli fel.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Markus Lokander (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Fredrik Lann (M) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 10 juni.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Markus Lokander (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Fredrik Lann (M) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 10 juni.

§ 74 Ändringar och tillägg till föredragningslistan
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) initierar ledamotsinitiativet "Problem med olika system
inom elevhälsan".
Fredrik Lann (M) initierar ledamotsinitiativet "Utvärdera
distansundervisningens utfall".
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Mats-Olof Liljegrens (L) ledamotsinitiativ "Problem med olika system inom
elevhälsan" läggs till dagordningen.
2. Fredrik Lanns (M) ledamotsinitiativ "Utvärdera distansundervisningens
utfall" läggs till dagordningen.
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§ 75 Delrapport - Förändringsarbete
Naturbruksprogrammet
Ärendenummer: Gy 252/2019
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet en delrapport av förändringsarbete
naturbruksprogrammet.
Beslutsunderlag

PowerPoint "Delrapport - Förändringsarbete Naturbruksprogrammet".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 76 Riktlinjer för specialkost i gymnasieskolan
Ärendenummer: Gy 257/2019
Handläggare: Markus Karlsson
Ärendebeskrivning

Beslut om Riktlinjer för specialkost i grundskolan togs av grundskolenämnden
i april 2019. Antalet specialkoster ökade innan dess inom grundskolan och det
har funnits en del otydligheter kring vem som har rätt till specialkost.
Måltidsenheten fick i uppdrag att titta närmare på området. En omvärldsanalys
gjordes, där det framgår att specialkoster är ett komplicerat område och att de
flesta andra kommuner har liknande utmaningar som Örebro. Specialkoster är
resurskrävande och bara personalkostnaden för tillagning av specialkost är åtta
gånger dyrare än normalkost. Med riktlinjerna tydliggjordes vilken service
Örebro kommun kan ge i samband med specialkoster. De är dessutom ett stöd
för att underlätta arbetet för skolsköterskorna och de anställda i
skolrestaurangerna. Förskolenämnden följde efter grundskolenämnden och
beslut för Riktlinjer för specialkost inom förskolan togs i maj 2019. Nu har
turen kommit till Gymnasienämnden och Riktlinjer för specialkoster i
gymnasiet.
Gymnasienämnden beslutade 2020-05-18, § 52, - Ärendet återremitteras till
förvaltningen med uppdraget att beslutspunkt 3 "Individuellt anpassad kost
kan erbjudas vid särskilda behov. Kontakta skolsköterska om behov finns"
stryks som en egen beslutspunkt och införlivas i beslutspunkt 1 för att
förtydliga och förenkla.
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I förvaltningens reviderade tjänsteskrivelse är de stycken som föreslås strykas
överstrukna och de stycken som föreslås läggas till markerade med gult.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Beslut om specialkoster", daterad 2020-05-29.
Separat utskick 2020-06-02.
Riktlinjer för specialkost inom Gymnasieskolan, daterad 2020-05-29.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Riktlinjer för specialkost i gymnasieskolan antas.
Yrkande

Magnus Johansson (M) yrkar att punkterna 1-3 i förvaltningens tjänsteskrivelse
"Beslut om specialkoster", daterad 2020-06-01 ändras till följande.
Punkt 1: Omformuleras enligt följande: Specialkost av medicinska skäl kan
erbjudas och ett intyg/journalutdrag från leg. läkare eller leg. dietist som styrker
behovet av specialkost krävs. Handlingen kan kostnadsfritt skrivas ut via
1177.se. Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
behöver inte intyg. Dokumentet ”Riktlinje för specialkost inom
gymnasieskolan” ändras för att harmonisera med detta förslag.
Punkt 2: Bifall.
Punkt 3: Stryks helt.
Skriftligt yrkande bifogas protokollet.
Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) och Magnus Lagergren (KD) yrkar att
riktlinjer för specialkost i gymnasieskolan antas med följande ändringar.
Punkterna 1-3 i förvaltningens tjänsteskrivelse "Beslut om specialkoster",
daterad 2020-06-01 ändras till följande.
Punkt 1: Specialkost av medicinska skäl ska erbjudas och ett kostintyg krävs.
Kostintyg kan vara journalutskrift från 1177 eller intyg från legitimerad
sjukvårdspersonal t.ex. läkare eller dietist, som styrker behovet av specialkost.
Att ta ut journalanteckning ur 1177 är kostnadsfritt, vilket även besök hos
dietist oftast är.
Punkt 2: Laktosintolerans; hur mycket laktos en elev tål är individuellt. Önskas
laktosreducering i lagad mat görs ansökan på blankett.
Punkt 3: Individuellt anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov. Kontakta
skolsköterska om behov finns.
Punkt 4: Den som har behov av specialkost av icke-medicinska skäl det vill
säga av etiska eller religiösa skäl, kan själv anpassa sin måltid utifrån det utbud
som finns.
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till Moderaternas yrkande i punkt 1.
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Helena Eklund (SD) yrkar bifall till Moderaternas yrkande.

Proposition

Ordföranden Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag med bifallsyrkande från Liberalerna,
majoritetens förslag genom ändringsyrkande av Centerpartiet och
Kristdemokraterna och Moderaternas förslag genom ändringsyrkande av
Magnus Johansson (M) samt med bifallsyrkande på punkten 1 från
Vänsterpartiet och bifallsyrkande från Sverigedemokraterna. Ordföranden
redovisar förslag till propositionsordning som gymnasienämnden godkänner
där förvaltningens förslag är huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter Moderaternas förslag mot majoritetens förslag i
en kontraproposition och finner att gymnasienämnden beslutar att majoritetens
förslag ska utgöra motförslag till huvudförslag.
Slutligen ställer ordföranden majoritetens förslag mot förvaltningens förslag
och finner att gymnasienämnden beslutar enligt majoritetens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Riktlinjer för specialkost i gymnasieskolan antas med följande ändringar:
2. Punkterna 1-3 i förvaltningens tjänsteskrivelse "Beslut om specialkoster",
daterad 2020-06-01 ändras till följande.
Punkt 1: Specialkost av medicinska skäl ska erbjudas och ett kostintyg krävs.
Kostintyg kan vara journalutskrift från 1177 eller intyg från legitimerad
sjukvårdspersonal t.ex. läkare eller dietist, som styrker behovet av specialkost.
Att ta ut journalanteckning ur 1177 är kostnadsfritt, vilket även besök hos
dietist oftast är.
Punkt 2: Laktosintolerans; hur mycket laktos en elev tål är individuellt. Önskas
laktosreducering i lagad mat görs ansökan på blankett.
Punkt 3: Individuellt anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov. Kontakta
skolsköterska om behov finns.
Punkt 4: Den som har behov av specialkost av icke-medicinska skäl det vill
säga av etiska eller religiösa skäl, kan själv anpassa sin måltid utifrån det utbud
som finns.
Mats-Olof Liljegren (L) avstår från att delta i omröstningen nummer 1. Magnus
Johansson (M), Markus Lokander (M), Fredrik Lann (M), Ellen Ejdeklint (M)
och Helena Eklund (SD) avstår från att delta i den slutgiltiga omröstningen.
Reservation

Magnus Johansson (M), Markus Lokander (M), Fredrik Lann (M), Ellen
Ejdeklint (M) reserverar sig till förmån för Magnus Johanssons (M) yrkande.
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Skriftlig reservation bifogas protokollet. Helena Eklund (SD) och Pär Ljungvall
(V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

§ 77 Samordning av mottagning för nyanlända elever
Ärendenummer: Gy 249/2020
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Örebro kommun erbjuder alla nyanlända barn och ungdomar i Örebro en plats
i förskola eller skola. För nyanlända förskolebarn 1-5 år, gäller ordinarie
ansökningsförfarande och för skolbarn sker mottagningen i två verksamheter:
På Perrongen för nyanlända barn, 6–15 år och på SPRI
(Språkintroduktionsprogrammet) för nyanlända ungdomar 16–20 år. Från
berörda verksamheter har det nu kommit önskemål om att samordna
mottagningen då tillströmningen av nyanlända har minskat betydligt i
jämförelse med de senaste åren. Flyktingmottagandet för Örebro bedöms år
2020 till 300–450 personer varav hälften är inom åldersgruppen 6–20 år.
Örebro är nu tillbaka på samma nivåer som innan den stora
flyktingmottagningen 2015/2016. Utöver mottagningsdelen handlar det också
om att skapa samarbetsvinster inom skolhälsovården för nyanlända elever.
Samverkan avslutades vid samverkansgrupp Fufas sammanträde 2020-05-28.
Nedan finner ni resultatet.
Vårdförbundet, Kommunal, Vision, Lärarförbundet, Skolledarförbundet, Saco
och LR är överens i samverkan enligt arbetsgivarens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Samordning av mottagning för nyanlända elever.
Slutrapport - Samordning av mottagning för nyanlända elever.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Från och med höstterminen 2020 sker mottagandet av nyanlända
gymnasieelever via den kommungemensamma mottagningsenheten Perrongen.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Från och med höstterminen 2020 sker mottagandet av nyanlända
gymnasieelever via den kommungemensamma mottagningsenheten Perrongen.

§ 78 Start av nytt program - Administration, handel och
varuhanteringsprogrammet vid Riksgymnasiesärskolan för
döva och hörselskadade till läsåret 2021-2022
Ärendenummer: Gy 257/2020
Handläggare: Unni Thorstensson
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Ärendebeskrivning

Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade har elever från hela Sverige.
I dagsläget erbjuder vi förutom det Individuella programmet de två Nationella
programmen Hantverk och produktion och Samhälle, natur och språk. Vår
strävan är att Riksgymnasiesärskolan i likhet med övriga gymnasieskolan ska
kunna erbjuda eleverna ett flertal program så att eleverna 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.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Programstart av Administration, handel och
varuhantering vid Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade", daterad
2020-05-08.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Programutbudet vid Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade
utökas med det nationella programmet Administration, handel och
varuhantering till läsåret 2021–2022.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Programutbudet vid Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade
utökas med det nationella programmet Administration, handel och
varuhantering till läsåret 2021–2022.

§ 79 Start av nytt program - Administration, handel och
varuhantering vid Gymnasiesärskolan till läsåret 2021-2022
Ärendenummer: Gy 256/2020
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Gymnasiesärskolan finns på flera av Örebros gymnasieskolor och är till för
ungdomar som inte når upp till skolans kunskapskrav därför att de har en
utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan erbjuder idag det individuella
programmet och fyra nationella program: Samhälle, natur och språk;
Fordonsvård och godshantering; Skog, mark och djur samt Hotell, restaurang
och bageri. Totalt finns nio nationella program fastställda av Skolverket som
kan erbjudas. Inom Gymnasiesärskolan ser vi en ökning av sökande elever. För
att möta denna elevökning och tillgodose behovet av ett varierat programutbud
behöver ÖREBRO Protokoll 11 (21) det befintliga programutbudet utökas.
Gymnasiesärskolan uppmärksammar redan idag att det finns ett intresse för
programmet Administration, handel och varuhantering bland elever som ska
göra sitt gymnasieval i åk 9. Vid den årliga gymnasiemässan där våra program
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marknadsförs för grundsärskoleelever från Örebro och grannkommuner i
regionen, har också intresse uppmärksammats för programmet bland elever i
åk 7 och 8. Vi har även sett detta intresse vid de informationstillfällen som
genomförts vid grundsärskolorna i Örebro och kranskommunerna under
2019–2020.
Bland våra nuvarande elever finns även ett intresse för programmet. Detta
visar sig genom att de önskar göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) med
handelsinriktning vilket i dagsläget kan tillgodoses med stöd av bland annat
kurserna service och bemötande samt administration som ges på programmet
Samhälle, natur och språk. Vi ser att möjligheten att erbjuda ett program med
denna inriktning skulle möta upp det behov som vi kan identifiera på ett mer
heltäckande sätt.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Programstart av Administration, handel och
varuhantering vid Gymnasiesärskolan", daterad 2020-05-11.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Programutbudet vid Gymnasiesärskolan utökas med Administration, handel
och varuhantering till läsåret 2021–2022.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Programutbudet vid Gymnasiesärskolan utökas med Administration, handel
och varuhantering till läsåret 2021–2022.

§ 80 Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning
Ärendenummer: Gy 235/2020
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Studie- och yrkesvägledning i kommunens gymnasieskolor spelar en viktig roll
för eleven. Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process.
Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att
utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har
ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl
underbyggda val. Eleven ska kunna nå sin fulla potential och i förlängningen
bidra till kompetensförsörjning inom det offentliga- och privata näringslivet.
Skolverkets Allmänna råd beskriver att syftet med studie- och yrkesvägledning
är att: "ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och
yrken. Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan uppleva
det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående
samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar
ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och
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yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en
individs ständigt pågående karriärprocess."1 Utifrån detta har studie- och
yrkesvägledning en grundläggande betydelse för eleverna och skolan ska rusta
dem så att de lär sig hantera övergångar mellan olika faser i livet, fatta
medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval även när de lämnat
gymnasieskolan.
Huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning tar upp mål för
verksamheten, hur utvärdering ska ske samt hur studie- och yrkesvägledningen
ska organiseras. Planen ska vara känd för all personal i skolan och arbetet ska
genomsyras av mångfald och ett normkritiskt förhållningssätt. Planen riktas till
rektorer på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, studie- och yrkesvägledare,
lärare samt övrig personal i gymnasieskolan. Den vänder sig också till
samverkande parter och den allmänhet som är intresserad av arbete med
studie- och yrkesvägledning. Alla kommunala gymnasieskolor i Örebro
omfattas av denna huvudmannaplan.
Beslutsunderlag

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning - Örebro kommuns
gymnasieskolor.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning antas.
Yrkande

Fredrik Lann (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden ställer Fredrik Lanns (M) yrkande om att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet under proposition och finner att gymnasienämnden
beslutar att bifalla detta.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning antas.
2. Fredrik Lann (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 81 Information - Elevenkät
Ärendenummer: Gy 279/2020
Handläggare: Markus Karlsson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträden information om den elevenkät som Origo
Group har genomfört på uppdrag av Örebro kommun under våren
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2020. Enkätundersökningen har genomförts i förskola, fritidshem, grundskola,
gymnasieskolan och särskolan för att få en bild av elevers och vårdnadshavares
uppfattning om verksamhetens kvalitet.
I undersökningen ingår föräldrar till barn födda 2015 och 2017 i förskolan,
elever åk 2 på fritidshem och deras föräldrar, elever i åk 3, 5 och 8 samt deras
föräldrar, elever och föräldrar till elever i särskolan och samtliga elever i
gymnasieskolan. Eleverna besvarade en webbenkät under lektionstid genom att
logga in på enkäten med unika användaruppgifter.
Vårdnadshavarna erbjöds först att svara via webben (e-post) men kunde även
svara på en hemskickad pappersenkät. Datainsamlingen pågick under veckorna
9-16 2020. Enkäterna innehöll påståenden som föräldrar/elever fick ta ställning
till genom att använda en skala från 1– Stämmer inte alls till 4 – Stämmer helt
samt ingen åsikt/vet ej. Särskoleeleverna svarade Ja, Nej eller Vet ej på sina
enkätfrågor.
Påståendena är framtagna utifrån de mål och riktlinjer som finns i läroplanen.
Föräldraenkäten fanns i flera olika språkversioner (svenska, finska, engelska,
arabiska, serbokroatiska, somaliska samt sorani).
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 2020.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 82 Information - Skolinspektionens granskning av
distansundervisning under covid-19 pandemin
Handläggare: Markus Karlsson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om Skolinspektionens granskning
av distansundervisning under covid-19 pandemin.
Beslutsunderlag

PowerPoint presentation "Skolinspektionens granskning av
distansundervisning under covid-19 pandemin".
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 83 Information - Skolinspektionens beslut efter
regelbunden kvalitetsgranskning av Örebro kommuns
ansvarstagande för grundskola och gymnasieskola
Ärendenummer: Gy 219/2019
Handläggare: Markus Karlsson
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800)
genomfört en kvalitetsgranskning vid Örebro kommun avseende de
förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig
utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt
uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen.
Beslutsunderlag

Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Örebro
kommuns *ansvarstagande för grundskola och gymnasieskola, daterad 202004-15. *Rättelse av beslut enligt 36 § Förvaltningslag (2017:900) den 15 maj
2019/ Anne-Charlotte Ramsthaler
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 84 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 110/2020
Handläggare: Johan Mindelius, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet en översiktlig uppföljning av ekonomiskt
resultat per maj år 2020.
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Beslutsunderlag

PowerPoint "Ekonomisk uppföljning januari-maj 2020".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-maj 2020 godkänns och läggs till
handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Ekonomisk uppföljning för perioden januari-maj 2020 godkänns och läggs
till handlingarna.
2. Följande ska noteras till protokollet gällande underskottet på Karolinska
gymnasiet
- "Den primära anledningen till att den negativa avvikelsen ökar jämfört med
2019 är en markant elevminskning. Programmen estet och natur har
förväntade elevminskningar där större anpassningar borde ha genomförts som
motsvarar ramminskningen. Elevminskningen inom samhällsprogrammet var
däremot oväntat, men de vidtagna åtgärderna bedöms vara proportionerliga
mot ramminskningen. Arbete pågår med att dimensionera skolans program
utefter de nya elevförutsättningarna."
Mats-Olof Liljegren (L) och Pär Ljungvall (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 85 Information - Utbildningsorganisation
Gymnasieskolan läsåret 2021/2022
Ärendenummer: Gy 288/2020
Handläggare: Tina Ottosson, Mokhtar Bennis
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.
Planeringen inför läsåret 2021/2022 utgår från samma planering som
kommande läsår 2020/2021.
I samband med preliminär antagning inför hösten 2020 minskades antalet
platser på ett antal program som en anpassning till elevernas efterfrågan. Inför
hösten 2021 förväntas dessa platser återigen behövas utifrån ökat antal elever i
åldersgruppen samt planerad marknadsföring av utbildningsvägarna.
Utbildningsorganisationen lå 2021/2022 är således en återgång till ursprunglig
planering gällande Samhällsvetenskapligt program vid Karolinska gymnasiet,
Naturbruksprogrammets inriktning Lantbruk vid Kvinnerstagymnasiet,
Naturvetenskapligt program (inkl Life Science) vid Rudbecksgymnasiet samt
Bygg- och anläggningsprogrammet vid Tullängsgymnasiet, se bilaga.
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Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Information utbildningsorganisation
gymnasieskolan lå 21/22", daterad 2020-06-01.
Powerpointpresentation "Utbildningsorganisation lå 21/22".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 86 Information - Utbildningsorganisation Riksgymnasiet
läsåret 2021/2022
Ärendenummer: Gy 289/2020
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträde information om Riksgymnasiets
utbildningsorganisation läsåret 2021/2022.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Utbildningsorganisation Riksgymnasiet läsåret
2021/2022".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 87 Rapport - Arbetsskador och tillbud
Ärendenummer: Gy 77/2020
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas en rapport angående antal arbetsskador eller tillbud
som har rapporterats i verksamhetssystemet Lisa under perioden mars 2020
till maj 2020.
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Beslutsunderlag

Statistik på arbetsskador, tillbud och hot och våld.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 88 Rapport - Kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 78/2020
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

I Gymnasienämndens uppdrag ingår bland annat att förebygga och förhindra
kränkande behandling av elever. Enligt Skollagen 6 kap 10§ finns en skyldighet
att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling när någon
personal misstänker att kränkning skett.
Enligt nämndens delegationsordning ska anmälda kränkningsärenden
rapporteras kvartalsvis. Under perioden mars 2020 till maj 2020 har det
inkommit 4 anmälningar om misstänkt kränkande behandling från kommunens
gymnasieskolor.
Beslutsunderlag

Förvaltningens rapport "Sammanställning kränkande behandling
Gymnasiet mars 2020 – maj 2020".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 89 Rapport - Avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 79/2020
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående avstängningsärenden.
Under perioden 1 mars 2020 - 31 maj 2020 har Gymnasienämndens utskott för
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avstängningsärenden behandlat 7 ärenden. Nämnden får även fördjupad
statistik.
Beslutsunderlag

Förvaltningens sammanställning antal avstängningsärenden 2020-03-01 - 202005-31.
Förvaltningens sammanställning av fördjupad statistik år 2015 till och mars
månad år 2020.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 90 Rapport - Trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i centrala Örebro, kameraövervakning
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 14 larm från kameran som
lett till utryckningar från Securitas. Ännu har ingen kostnad bokförts för
utryckningar i ekonomisystemet. Larmen har i huvudsak rört aktivitet i ett
trapphus till källarvåningen och har vid ett tillfälle lett till att väktare kontaktade
polis. I övrigt har det inte föranlett någon ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i centrala Örebro, kameraövervakning - Ekonomisk
rapport", daterad 2020-05-29.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 91 Rapport - Gymnasienämndens handlingsplan mot
droger
Ärendenummer: Gy 365/2018
Handläggare: Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden beslutade maj 2019 att anta en handlingsplan mot droger.
Handlingsplanen innehåller förebyggande åtgärder och åtgärder vid misstänkt
missbruk samt genomsökning med polishundar. Två genomsökningar har skett
under läsåret. Det låga antalet berör nästan uteslutande på polisens bristande
resurser, men också att det under perioden av distansundervisningen inte är
meningsfullt med genomsökning av polishund.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "handlingsplan mot droger - rapport", daterad
2020-05-29.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 92 Aktuell information om krishantering
Ärendenummer: Gy 139/2020
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet aktuell information om krishantering.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 93 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

§ 94 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 266/2020
Ärendebeskrivning

Beslut, Miljökontoret - Beslut om föreläggande Virginska Gymnasiet
Livsmedelsbutik, Tågmästaren 24, Fabriksgatan 46 i Örebro kommun.
Protokollsutdrag, Programnämnd barn och utbildning 2020-04-29, § 81,
Tilläggsanslag och ombudgeteringar Programnämnd barn och utbildning april
2020 - beslut.
Protokollsutdrag, Programnämnd barn och utbildning 2020-04-29, § 86,
Riktlinjer för modersmål och studiehandledning på modersmålet - beslut.
Information till nämnderna om ett pågående arbete i staben kring en ev.
skolstängning.
Protokollsutdrag - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 130,
Yttrande remiss - Ansökan om utökning av befintlig gymnasieskola Proffsgymnasiet - beslut.
Protokollsutdrag - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 129,
Yttrande remiss bedriva gymnasieskola Magelungen Utveckling AB - beslut.
Protokollsutdrag - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 128,
Yttrande remiss - utökning gymnasieverksamhet Thorengruppen AB - beslut.
Protokollsutdrag - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 127,
Yttrande remiss utökning av befintlig fristående gymnasiesärskola Lia-skolan beslut.
Protokollsutdrag - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 126,
Yttrande remiss - Utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet - beslut.
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Protokollsutdrag - Programnämnd barn och utbildning 2020-05-28, § 125,
Yttrande remiss - British International Schools of Orebro (BISO) - beslut.
Rutin deltagande på distans.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 95 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 118/2020
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 april 2020- 31 maj 2020 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

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

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 april 2020- 31 maj 2020 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Protokoll, Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden 2020-05-18.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. MH, SN, CB, JB, CA, DB, MA, JA. Beslut 200401-200531. Rektor,
Tullängsgymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska byta till ett annat program som erbjuds av
kommunen eller byte av inriktning inom ett program. 19/20HT3, 19/20RL5.
Beslut 200501-200531. Rektor. Virginska gymnasiet.
4.7.5 Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas över längre tid än två år.19/20BF03. Beslut
200201-200430. Rektor Virginska gymnasiet.

19 (21)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

4.7.8 Beslut förlängd undervisning vid Riksgymnasiet för döva och
hörselskadade i Örebro kommun. RGD/RGH 4.7.7 enligt SFS 2010:2039 10
kap 7 §. Rektor Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro kommun
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 96 Ledamotsinitiativ - Problem med olika system inom
elevhälsan
Ärendenummer: Gy 299/2020
Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L)
Ärendebeskrivning

Liberalerna genom Mats-Olof Liljegren (L) initierar ärendet "Problem med
olika system inom elevhälsan".
Liberalerna förslår 1. Förvaltningen utreder varför psykologerna inte har
tillgång till/använder It´s Learning och E-skola. 2 Efter utredning åtgärda de
funna bristerna så att psykologerna kan använda sammansystem som övriga
professioner inom elevhälsan.
Beslutsunderlag

Liberalernas ledamotsinitiativ "Problem med olika system inom elevhälsan",
daterat 2020-06-08.
Förslag till beslut

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) yrkar att ledamotsinitiativet ska avslås.
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar att ledamotsinitiativet ska bifallas.
Yrkande

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga majoritetens avslagsyrkande samt Liberalernas och bifallsyrkande.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Gymnasienämnden
beslutar enligt majoritetens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet avslås
Pär Ljungvall (V) avstår från att delta i beslutet.
Reservation

Mats-Olof Liljegren (L), Magnus Johansson (M), Markus Lokander (M),
Fredrik Lann (M) och Ellen Ejdeklint (M) reserverar sig mot beslutet.
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§ 97 Ledamotsinitiativ - Utvärdera distansundervisningens
utfall
Ärendenummer: Gy 300/2020
Handläggare: Fredrik Lann (M)
Ärendebeskrivning

Moderaterna genom Fredrik Lann (M) initierar ärendet "Utvärdera
distansundervisningens utfall". Moderaterna förslår - att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda den distansundervisning som gymnasieskolorna i Örebro
har genomfört under våren 2020.
Beslutsunderlag

Moderaternas ledamotsinitiativ "Utvärdera distansundervisningens utfall",
daterat 200608.
Yrkande

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) yrkar att ledamotsinitiativet ska
avslås. Fredrik Lann (M) yrkar att ledamotsinitiativet ska bifallas.
Proposition

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga majoritetens avslagsyrkande samt Moderaternas bifallsyrkande.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Gymnasienämnden
beslutar enligt majoritetens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet avslås
Reservation

Mats-Olof Liljegren (L), Magnus Johansson (M), Markus Lokander (M),
Fredrik Lann (M) och Ellen Ejdeklint (M) reserverar sig mot beslutet.
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