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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2022-10-17 
Tid: 09:00–11:40 
Plats: Tullängsgymnasiet, sal Kulturama, Hus I, Tullängsgatan 7, 702 25 

Örebro 
 
Närvarande ledamöter 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Kent Vallén (S) 
Mats-Olof Liljegren (L) 
Roger Andersson (S) 
Thony Mossberg (S) 
Maria Landh (KD) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
Markus Lokander (M) 
Fredrik Lann (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kasper Avenbrand (KD) Ersätter Susanne Andersson (S) 
Xerxes Åkerfeldt (C) Ersätter Inger Murstam (S) 
Katarina Odell (M) Ersätter Joakim Sjögren (SD) 
Kerstin Cederström (L) Ersätter Zlatan Jaranovic (L) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Maria Viduss Nämndsekreterare 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Markus Karlsson Enhetschef  
Ida Lundstedt Planerare 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Tina Ottosson Verksamhetschef 
Nicolas Sandoval Planerare 
Anton Öhrn Strateg 
Andreas Bergwall Universitetsadjunkt 
Torbjörn Jansson Förstelärare  
Marie-Heléne Andersson Planerare 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Gustav Axmon Rektor 
Thea Karlsson Ungdomsinformatör 
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Paragraf 131–144 
 
 
 
 
Maria Viduss, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 
 
 
 
 
Mats-Olof Liljegren (L), justerare  
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§ 131 Kallelse och föredragningslista 

§ 132 Protokolljusterare 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Mats-Olof Liljegren (L)  

Förslag till ersättande justerare: Mattias Eonsuu (M) 

Protokollet justeras 2022-10-24. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Att jämte ordföranden utse Mats-Olof Liljegren (L) till justerare med Mattias 
Eonsuu (M) som ersättare. 

2. Protokollet justeras 2022-10-24. 

§ 133 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 134 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

§ 135 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

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

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 136 Information - Presentation av forskningsrapport inom 
matematik på Tullängsgymnasiet  
Ärendenummer: Gy 262/2022 
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Handläggare: Andreas Bergwall, Torbjörn Jansson 

Ärendebeskrivning 
Andreas Bergvall, Filosofie doktor i matematik/tillämpad matematik, 
Universitetsadjunkt i matematik på Örebro universitet och Torbjörn Jansson, 
Förstelärare på teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet,  informerar om 
KLiMaT-projektet som har haft som syfte att producera kunskap om hur 
effektivt och ändamålsenligt kollegialt lärande kan organiseras och genomföras 
i matematikämnet. 

Det specifika ändamålet har varit att lärare ska kunna möta elevers olika behov. 
Åtta matematiklärare på Tullängsgymnasiets teknikprogram har utvecklat en 
problembank med utmanande introduktions- och fördjupningsuppgifter i 
matematik. Två forskare från Örebro universitet har varit knutna till projektet. 
Projektet har organiserats i samråd mellan lärarna, forskarna och skolledningen 
och har under projekttiden anpassats efter de lokala förutsättningarna. 

Projektet är en del i kommunens övergripande skolutvecklingssatsning Topp 
25 2025. Det övergripande syftet med Topp 25 2025 är att skapa samling, 
struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där barn och elevers 
lärande står i centrum. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport från kLimaT-projektet 2022-04-29 -Kollegialt lärande i 
matematikämnet på Tullängsgymnasiet  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

-Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Informationen läggs till handlingarna.  

§ 137 Verksamhetsinformation - Tullängsgymnasiets 
arbete med gymnasieinformation 
Ärendenummer: Gy 58/2022 
Handläggare: Gustav Axmon, Thea Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Tullängsgymnasiets arbete 
med gymnasieinformation. Tullängsgymnasiet har en ungdomsinformatör som 
jobbar med att informera vilka utbildningar som finns på Tullängsgymnasiet. 
Ungdomsinformatören är bland annat på grundskolorna och mässor för att 
locka elever att välja Tullängsgymnasiets utbildningar på gymnasiet.  
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Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Information om Tullängsgymnasiets arbete med 
gymnasieinformation 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 138 Ekonomisk uppföljning per 2022-09-30 
Ärendenummer: Gy 57/2022 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en översiktlig uppföljning av ekonomiskt 
resultat per septembermånad år 2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation -Ekonomisk uppföljning Gymnasienämnden 
september 2022. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 139 Ekonomi i balans  
Ärendenummer: Gy 56/2022 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
I gymnasienämndens årsberättelse för 2021 framgår att även om nämnden som 
helhet redovisade ett utfall i linje med budget kan det vid en närmare 
analys konstateras att detta beror främst på att Riksgymnasiet, 
gymnasiesärskolan, Riksgymnasiesärskolan D/H och förvaltningsledningen 
redovisade ett utfall under budget, samtliga till stor del på grund av tillfälliga 
omständigheter som infördes tidigt under året. Däremot är det reguljära 
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gymnasiet, framför allt de nationella programmen, som redovisade en 
kostnadsnivå som översteg budget. Utfall för 2021 visade alltså på behov 
av fortsatta insatser för att nå ekonomi i balans 2022 och framåt. 

Redan under 2021 påbörjades ett omfattande arbete med en ekonomi i balans. 
Året 2021 präglades av coronapandemin och effektiviseringskrav. Det gjordes 
ett stort arbete och nämnden tog flera steg i riktning mot en mera hållbar 
ekonomisk situation. Dock påverkades framför allt det reguljära gymnasiet av 
en stor elevminskning vilket har en direkt effekt på budgeten och försvårar 
arbetet. 

Arbetet mot en ekonomi i balans har fortlöpt och i delårsrapport 1 med 
prognos så indikerade prognosen att verksamheten under 2022 skulle uppnå en 
markant förflyttning mot en ekonomi i balans. Denna förflyttning bedömdes i 
Delårsrapport med prognos 2 att vara ännu lite större och utfallet för reguljära 
gymnasiet bedöms landa mycket nära budget. Viktigt att notera är att 
förflyttningen i år delvis påverkas av tillkommande budgetmedel samt tillfälliga 
intäkter. Verksamheten kommer inte att hinna nyttja alla medel till avsedda 
insatser, exempelvis på grund av att de är tänkta att nyttjas till en utökning av 
personal inom elevhälsan. Rekrytering utifrån de nya budgetförutsättningarna 
har gjorts men personer har inte varit på plats hela året utan full 
kostnadsökning motsvarande budgettillskottet för elevhälsa kommer att ses 
först kommande år. Förvaltningsledning och rektorer har hög medvetenhet om 
de tillfälliga effekterna på ekonomin 2022 och tar detta i beaktande i arbetet 
med 2023 års budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomi i balans september 2022 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 140 Information - Marknadsföring av Örebro kommuns 
gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 337/2022 
Handläggare: Mokhtar Bennis, Anton Öhrn 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om arbetet med marknadsföring 
av Örebro kommuns gymnasieskolor. 
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Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Marknadsföring av 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. 

§ 141 Information - Planering för framtagande av riktlinjer 
för partipolitisk information och demokratisk delaktighet 
på gymnasieskolorna 
Ärendenummer: Gy 195/2022 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om förvaltningens planering och 
frågeställningar för framtagande av riktlinjer för partipolitisk information och 
demokratisk delaktighet på gymnasieskolorna. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 142 Aktuell information 
Ärendenummer: Gy 25/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist och Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Malmqvist (C), ordförande, informerar om att presidiet har haft den 
årliga nämnddialogen med revisorerna.   

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

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 143 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 26/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Gymnasienämnden.  

Beslutsunderlag 
Brev från Jordbruksverket måltidens dag 2022-10-20 
Protokollsutdrag Programnämnd barn och utbildning 2022-09-02 § 115 - 
Reviderad Lokalförsörjningsplan 2023-2026 samt investeringsprogram 2022-
2025 
Beslut - Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Viljan Örebro friskola i Örebro kommun. 

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

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

§ 144 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Gy 27/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 september  2022 till 30 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden 2022-09-01 
Protokoll Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden 2022-09-07 
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden 2022-09-08 RG Riksgymnasiet 

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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