
   
 

  

 
 

  
  

      
 

  
   

   
    
   
   

   
   

   
   

   
   

 
  

       
       

       
       

 
  

 
 

   
   

    
   
   

   
    
   

   
   
   

 
  

 
 

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Gy 20/2022 

Gymnasienämnden 

Datum: 2022-02-14 
Tid: 09:00–12:15 
Plats: Digitalt via Teams/Dahlian, Ringgatan 32 

Närvarande ledamöter 
Kent Vallén (S)
Mats-Olof Liljegren (L) 
Inger Murstam (S) 
Roger Andersson (S) 
Maria Landh (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V)
Markus Lokander (M) 
Fredrik Lann (M)
Zlatan Jaranovic (L) 
Joakim Sjögren (SD) 

§§1-17 

Tjänstgörande ersättare
Kasper Avenbrand (KD) 
Isabelle Nerelius (S) 
Elisabeth Nilesol (V) 
Kerstin Cederström (L) 

Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) 
Ersätter Susanne Andersson (S) 
Ersätter Thony Mossberg (S) 
Ersätter Mattias Eonsuu (M) 

Närvarande ersättare 

Övriga
Nima Poushin 
Elin Adebo 

Förvaltningschef 
Nämndsekreterare 

Madelene Högberg Karlsson 
Markus Karlsson 

Ekonom 
Enhetschef 

Mokhtar Bennis Verksamhetschef 
Tina Ottosson Verksamhetschef 
Stefan Ask 
Ingela Eklund 
Elisabeth Lindéus 

Biträdande förvaltningschef 
HR-strateg 
Planerare 

Macrus Boljang 
Anders Sallman 

Rektor 
Rektor 

Paragraf 19–36 
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Elin Adebo, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Kent Vallén (S), ordförande 

Zlatan Jaranovic (L), justerare 
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§ 19 Kallelse och föredragningslista 

§ 20 Protokolljusterare 
Handläggare: Kent Vallén 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Zlatan Jaranovic (L) 

Förslag till ersättande justerare: Joakim Sjögren (SD) 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Att jämte ordföranden utse Zlatan Jaranovic (L) till justerare med Joakim
Sjögren (SD) som ersättare. 

§ 21 Anmälan av jäv 
Handläggare: Kent Vallén 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 22 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Kent Vallén 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) initierar ledamotsinitiativet "Intraprenad GYNämnd" 

Mats-Olof Liljegren (L) och Fredrik Lann (M) initierar ledamotsinitiativet "Är
vårt proaktiva säkerhetsarbete tillräckligt?" 

§ 23 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Kent Vallén 

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

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 24 Verksamhetsinformation - Rudbecksgymnasiet 
Handläggare: Marcus Boljang 
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Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation "Du kan göra skillnad – En del av 
Rudbecksgymnasiets arbete för att förebygga och förhindra kränkande
behandling", Marcus Boljang, rektor Rudbecksgymnasiet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information
Presentation nämnd 14 februari 22 Du kan göra skillnad 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 25 Rapport - kränkande behandling 2021 
Ärendenummer: Gy 41/2021 
Handläggare: Markus Karlsson, Marcus Boljang 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Rapport kränkande behandling 2021
Plan mot kränkande behandling - Karolinska gymnasiet 
Plan mot kränkande behandling - Rudbecksgymnasiet 
Plan mot kränkande behandling - Tullängsgymnasiet 
Plan mot kränkande behandling - Virginska gymnasiet 

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

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 
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§ 26 Beslut - Verksamhetsplan och budget 
Gymnasienämnden 2022 
Ärendenummer: Gy 29/2022
Handläggare: Nima Poushin, Markus Karlsson, Madelene Högberg Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Beslut om Gymnasienämndens Verksamhetsplan med budget 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2022 Gymnasiet 

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

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Gymnasienämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd Barn och
utbildning för kännedom. 

Yrkande 
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar för Liberalernas grupp i Gymnasienämnden
avslag på Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
beslut till förmån för eget förslag om bifall till Liberalernas behovsanpassade
rambudget för 2022 som lagts fram i Kommunfullmäktige. 

Markus Lokander (M) yrkar för Moderaternas grupp i Gymnasienämnden
avslag på Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
beslut punkt 1 och 2 samt ger Förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny
verksamhetsplan och nya direktiv för Gymnasienämnden med utgångspunkt i
Moderaternas budget för Örebro kommun 2022. 

Sven-Erik Sahlén (KD) yrkar bifall till Förvaltningen för utbildning, försörjning 
och arbetes förslag till beslut. 

Ordförande Kent Vallén (S) yrkar bifall till Förvaltningen för utbildning, 
försörjning och arbetes förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande Kent Vallén (S) finner att det finns fyra förslag till beslut om 
Verksamhetsplan med budget 2022: 

1, Bifall till Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämndens förslag punkt 1 och 2. 

2, Liberalernas förslag om avslag på Förvaltningen för utbildning, försörjning 
och arbetes förslag till beslut till förmån för eget yrkande om bifall till
Liberalernas behovsanpassade rambudget för 2022. 

3, Moderaternas förslag om avslag på Förvaltningen för utbildning, försörjning
och arbetes förslag till beslut till förmån för eget yrkande om att ta fram en ny 
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verksamhetsplan och nya direktiv med utgångspunkt i Moderaternas
budgetförslag. 

4, Avslag till Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag. 

Ordföranden ställer dessa förslag under acklamation och finner att 
Gymnasienämnden beslutar enligt Förvaltningen för utbildning, försörjning
och arbetes förslag. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Gymnasienämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd Barn och 
utbildning för kännedom. 

Pär Ljungvall (V), Elisabeth Nilesol (V) och Joakim Sjögren (SD) avstår från 
att delta i beslutet. 

Reservation 
Mats-Olof Liljegren (L), Zlatan Jaranovic (L) och Kerstin Cederström (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag. 

Markus Lokander (M) och Fredrik Lann (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Moderaternas förslag. 

§ 27 PAUS 

§ 28 Beslut - Årsberättelse år 2021 Gymnasienämnden 
Ärendenummer: Gy 30/2022
Handläggare: Nima Poushin, Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en årsberättelse som innehåller analys av 
verksamheten samt ekonomiskt utfall för 2021. 

Nämnden arbetar aktivt utifrån grunduppdraget samt de politiska mål och 
uppdrag som finns beskrivna i nämndens verksamhetsplan. Sammantaget är
bedömningen att verksamheterna bedrivs på ett sätt som till stora delar 
motsvarar uppdragen, men insatser behövs främst för att nå en ekonomi i
balans. 

Gymnasienämndens ekonomiska utfall för 2021 visar på en negativ avvikelse
mot budget på -3 679 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget i 
förhållande till budgetomslutningen på 0,7 procent. Trots att avvikelsen för
nämnden totalt sett är relativt liten i förhållande till budgetomslutningen, så 
kan det konstateras att det reguljära gymnasiet har fortsatta ekonomiska
utmaningar med att nå en budget i balans. 
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Beslutsunderlag 
Årsberättelse 2021 Gymnasiet 

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

1. Gymnasienämnden fastställer Årsberättelse 2021. 

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

Yrkande 
Markus Lokander (M) yrkar bifall till Förvaltningen för utbildning, försörjning 
och arbetes förslag. 

Markus Lokander (M) yrkar att få lämnar ett skriftligt yttrande till protokollet. 

Beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

1. Gymnasienämnden fastställer Årsberättelse 2021. 

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

3. Markus Lokander (M) får lämna ett skriftligt yttrande till protokollet. 

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

§ 29 Rapport - Arbetsskador och tillbud 
Ärendenummer: Gy 40/2021
Handläggare: Ingela Eklund 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetsskador och tillbud helår 2021 samt uppföljning 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag 
Arbetsskador och tillbud helår 2021 Gymnasienämnden 
Uppföljning SAM förvalt till Gymnasienämnd 

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

- Rapporten läggs till handlingarna. 

7 (11) 



   

   

 
  

     

     
   

   

 
       

 
    

   
        

 

     

 
  

     

      
   

 
         

 
  

   
        

 

     

 
  

     

    
   

     

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 30 Rapport - Avstängningsärenden 
Ärendenummer: Gy 42/2021
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Information om avstängningsärenden 2021-09-01 till 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 
Avstängning statistik sep dec21 

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

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 31 Nytt datum för resultatdialog 
Handläggare: Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Resultatdialog sker onsdagen den 18 maj kl. 09.30-11.30. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 32 Aktuell information 
Ärendenummer: Gy 25/2022 
Handläggare: Kent Vallén, Nima Poushin 
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Ärendebeskrivning 
Information från Ordförande Kent Vallén (S) och Förvaltningschef Nima 
Poushin. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 33 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 26/2022
Handläggare: Kent Vallén 

Ärendebeskrivning 
Inkomna skrivelser till Gymnasienämndens sammanträde.
Inga skrivelser har inkommit till sammanträdet. 

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

-Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet. 

§ 34 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gy 27/2022
Handläggare: Kent Vallén 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 januari 2022 till 31 januari 2022 fattats med stöd av delegation från 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut som under tiden 1 januari 2022 till 31 januari 2022 
fattats med stöd av delegation från Gymnasienämnden. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 35 Ledamotsinitiativ - Är vårt proaktiva säkerhetsarbete 
tillräckligt? 
Ärendenummer: Gy 46/2022 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) och Fredrik Lann (M) har initierat ledamotsinitiativet
"Är vårt proaktiva säkerhetsarbete tillräckligt?" 

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

- Ledamotsinitiativet "Är vårt proaktiva säkerhetsarbete tillräckligt?" skickas på 
beredning och tas upp för beslut vid Gymnasienämndens sammanträde när
ärendet är berett. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativet "Är vårt proaktiva säkerhetsarbete tillräckligt?" skickas på 
beredning och tas upp för beslut vid Gymnasienämndens sammanträde när
ärendet är berett. 

§ 36 Ledamotsinitiativ - Intraprenad GYNämnd 
Ärendenummer: Gy 45/2022 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) har initierat ledamotsinitiativet "Intraprenad 
GYNämnd" 

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

- Ledamotsinitiativet "Intraprenad GYNämnd" skickas på beredning och tas
upp för beslut vid Gymnasienämndens nästa sammanträde. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativet "Intraprenad GYNämnd" skickas på beredning och tas
upp för beslut vid Gymnasienämndens nästa sammanträde. 
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I. 

Skola, lärare, vårdtagare och vårdgivare 
Välfärdens kärnverksamheter 

Stöd och ledning 

Kommun
ledning 

Örebro måndag 14 februari 2022 

Yrkande/reservation 

Verksamhetsplan och budget 
Gymnasienämnden 2022
Ärendenummer: Gy 29/2022 

Liberalerna har under flera år lagt andra ramar till gymnasieskolan 
är de styrandes förslag. Det gör vi även i år och vi yrkar på den, av 
Liberalerna i kommunfullmäktige 19-20 oktober, lagda behovsanpassa-
de rambudgeten för 2022. 

Om Liberalernas förslag faller i nämnden är detta tillika en reservation till för-

mån för eget yrkandet. 

För Liberalerna 

Mats-Olof Liljegren 

Vi har under hela denna mandatperiod sett en budget som inte varit i balans till den verk-

samhet som avses i verksamhetsplanen. Vi är klart kritiska till att de styrande år efter år inte 

lyckas att vare sig få en budget i balans eller se de behov som behövs. 

Gymnasieskola - utdrag ur 
”Liberal rambudget med vision och mål för framtiden 2022” 

Gymnasieskolans syfte är att ge varje individ maximalt inflytande över sin egen fram-

tid. Detta når vi genom att varje elev förbereds inför högre studier eller arbetsliv. I Li-

beralernas gymnasieskola har läraren hög status, belönas för sina meriter och ägnar sig mer 

åt undervisning än annat. Gymnasieskolan är organiserad så att den ser till 

varje individs behov. Den respekterar rätten till frihet och jämlikhet, oavsett bakgrund. 

Den finns där för de som behöver stöd och den utmanar och coachar varje individ att 

hela tiden öka sina ambitioner och mål. 

I Örebro kommuns gymnasieskolor arbetar engagerade och bra lärare 

Att föra kunskap vidare till nästa generation är bland de viktigaste uppgifterna som 

någon yrkeskår kan ha. För att Örebro kommun ska ha engagerade och bra lärare 

måste vi erbjuda bra löner, en positiv löneutveckling, attraktiva arbetsplatser samt 

goda möjligheter till fortbildning. Men vi måste också ge förutsättningar till förändrade ar-

betssätt. Därför ska fler yrkeskategorier in i gymnasieskolan, till exempel lärarassi-

stenter och administrativ personal. Då skapas mer utrymme för lärarna att kunna ta det pe-

dagogiska ansvaret och lägga mer tid och energi på undervisningen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för Barn och utbildning 

Programnimnd barn och utbildning 

Ram 2021 , lalopp i tia 

Justeringar inför 2022 

Volymkompensation 

Volymkompensation hyror 

Borttag hyresrabatt Futurum 

Minskad hyra Myndighet BoU 

Återföring sommaraktiviteter 2021 

Uberala satsning: Kompetensutveckling med bl.a. resurser till ':,'(V och lärare 

Uberala satsning: Stöd till barn med särskih stöd bl.a. NPF 

Uberal satsning: Läsa•, skriva• och räknegaranti och skolbibliotek 

Uberala satsning: Språkutveckling med bl.a. ordgaranti på förskolan 

Uberal satsning: Extra volympott 

LIBERALERNAS TOTALA SATSNINGAR 

Ram 2022 

3 934 580 

30000 

5 000 

12 000 

- 148 

- 145 

48000 

BREDD OCH SPETS 
I Liberalernas gymnasieskola finns både bredd och spets. Vi har ett stort utbildnings-

utbud med många yrkesoch högskoleförberedande program. Alla utbildningar håller hög 

kvalitet och levererar elever redo för nästa steg i livet. Individuellt synsätt präglar 

både lärare och organisation. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Det gäller 

både elever med inlärningssvårigheter samt de högpresterande. Gymnasiets lärare ska ha 

förutsättningar att kunna möta varje elev där den är. Det råder tydlighet om ele-

vens eget ansvar att lära sig det som krävs för godkända betyg och med bättre villkor för 

lärarna kommer fler elever att lyckas. Målet är att alla elever går ut gymnasiet 

med minst godkända betyg samt att varje elev stimuleras att nå så långt den vill och 

kan. 

Rektor och ledarskap 

Det är rektor som är högst pedagogiskt ansvarig. Därför ska mer resurser läggas di-

rekt till rektor och inte under central förvaltning. Genom att tillföra rektorerna mer re-

surser kan beslut tas snabbare om till exempel särskilt stöd. Med ett tydligt ledarskap un-

derlättas för läraren att se till att varje elev tillägnar sig kunskap och förståelse. 
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Yrkande 

Ärende 8 Gymnasienämnden 

Ärendenummer: Gy 29 / 2022 Örebro kommun 

”Verksamhetsplan och budget Gymnasienämnden 2022 – beslut” 14 februari 2022 

En bra och fungerande gymnasieskola är ett av kommunens huvuduppdrag 

Moderaterna i Örebro har höga förväntningar på att gymnasieskolan ska lyckas. Med utgångspunkten att varje 

skola, rektor, lärare och elev kan lyckas vill vi styra utbildningsverksamheten i Örebro. Skattebetalare i Örebro 

ska kunna lita på att Örebros skolor klarar sitt uppdrag. 

Varje gymnasieskola ska av respektive skolledning organiseras efter egna förutsättningar och med 

förväntningen att hålla en hög kvalité, klara sitt kunskapsuppdrag och hålla en god ekonomi. 

Alla elever ska ges förutsättningar att klara sin gymnasieexamen och nå som lägst godkända betyg i alla ämnen. 

Skolorna ska vara tydliga med vad som förväntas av eleven för att komma vidare i sina studier och vad som 

krävs för att eleven ska lyckas med sitt vägval. Moderaterna vill att alla elever i gymnasiet ska garanteras samtal 

med studie- och yrkesvägledare varje läsår. 

Skolmiljön ska vara trygg, lugn och inspirera till skolarbete samt ge varje elev möjlighet att nå sin fulla 

potential. Speciellt viktigt är att skolan tillsammans med det Narkotikateam som vi moderater föreslår, jobbar 

för en drogfri skola och miljö för ungdomar i gymnasiet. Därför ska gymnasieskolorna i kommunen fördjupa sitt 

samarbete i trygghetsfrågor då elever ofta förflyttar sig mellan olika skolor och klassrum. 

Moderaterna vill att gymnasieskolorna effektiviserar verksamheten och minskar sin administration genom att 

samarbeta med andra skolor i Örebro och andra kommuner bland annat avseende programutbudet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar: 

att avslå punkt 1 och 2 samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsplan med utgångspunkt i Moderaternas 

budget för Örebro kommun 2022. 

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 

För Moderaternas grupp i Gymnasienämnden 

Markus Lokander (M) 



   

 

 

   

 

     

       

          

  

    

 

 

   

      

 

  

 

  

   

    

 

     

   

  

 

   

   

  

     

   

  

     

    

 

 

 

 

   

Särskilt yttrande 

Ärende 10 Gymnasienämnden 

Ärendenummer: Gy 30/2022 Örebro kommun 

”Årsberättelse år 2021 Gymnasienämnden – beslut” 14 februari 2022 

Varje elev ska lyckas i skolan 

Gymnasienämnden visar ett underskott på ca 3,6 miljoner för år 2021. Men det reguljära 

gymnasiet redovisar ett underskott på ca 18,8 miljoner. Vi moderater är fortsatt bekymrade över 

ekonomin och ser att det krävs fortsatt åtgärder för att styra verksamheten så att budgeten kan 

komma i långsiktig balans. 

Även 2021 har präglats av pandemin och lärare, rektorer och övrig personal har gjort ett 

fantastiskt bra jobb under dessa förutsättningar. Att även skolresultaten står sig väl trots dessa 

svårigheter är glädjande. Vi vill rikta ett stort tack till all personal och alla elever som jobbat hårt 

under året. 

Men oavsett pandemi och goda skolresultat så är vi moderater oroade att den upplevda arbetsron 

bland våra elever går åt fel håll, speciellt bland flickor. Det duger inte att år efter år misslyckas i 

sitt uppdrag kring arbetsro, att det är stök och oro inne i skolorna. Detta är oroväckande och 

påverkar elevernas möjlighet att klara sina studier. 

Våra gymnasieelever ska även kunna förvänta sig att skolan serverar lunch som möjliggör att 

eleven har energi att klara skoldagen. Skolmaten ska vara god, näringsriktig, anpassas så att 

eleven äter den och inte primärt ses som en symbolisk bricka i kommunens klimatpolitik. Att så 

många som hälften av eleverna inte är nöjda med kvaliteten på skolmaten är ett misslyckande. 

Vi moderater anser att Örebros gymnasieskolor behöver en tydligare styrning mot sitt 

kunskapsuppdrag. Det behövs kraftfulla satsningar på att göra mer av det vi vet fungerar i 

skolan. Vi moderater har som mål att alla elever ska klara sin gymnasieexamen och få som lägst 

godkända betyg i alla ämnen. Varje elev ska sporras till vidare studier eller arbete. 

Eftersom årsberättelsen visar resultatet för det gångna året väljer vi att bifalla förslaget till beslut. 

För Moderaternas grupp i Gymnasienämnden 

Markus Lokander (M) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

I. 
Örebro måndag 14 februari 2022

Ledamotsinitiativ 

Är vårt proaktiva säkerhetsarbete tillräckligt? 

Vårt samhälle förändras över tid och hot och våld ändrar karaktär. Skjutningar ute i stad 
och landsbygd med död och elände hör vi om i princip dagligen. Knivbeväpnade män 
rånar gymnasieelever på datorer under pågående undervisning i klassrummet i Väs-
terås. 

Vi har från Moderaterna och Liberalerna lagt ett antal ledamotsinitiativ under åren i 

Gymnasienämnde med syfte att öka säkerheten och ge mer trygghet. De har mottagits och 

avslagits av nämnden som tydligen menar att vi redan har det säkert och tryggt på våra 

gymnasieskolor och att rutiner fungerar som de ska. Vi i Liberalerna och Moderaterna är 

dock inte övertygade om det verkligen är så och det vore förödande om vi hade rätt. 

Vi menar att Gymnasienämnden måste göra sitt yttersta för att säkerställa så god säker-

het som är möjlig i balans till ett fortsatt öppet samhälle på våra gymnasieskolor. Vi är inte 

säkra på att så sker idag och vi anser att vi skulle vara hjälpta av en extern granskning och 

bedömning av hur bra säkerhet vi har och om det finns åtgärder vi borde göra. Förvaltning-

en har bra rutiner och arbetar, som vi kan bedöma det, bra med frågorna. Men det finns risk 

för självblindhet som kan göra det svårt att finna brister förvaltningen intet själv ser. 

Därför yrkar Liberalerna och Moderaterna 
• Att Gymnasienämnden ger i uppdrag till förvaltningen att anlita en extern part för att 

genomlysa säkerhetsläget på våra gymnasieskolor 

För Liberalerna För Moderaterna 

Mats-Olof Liljegren Fredrik Lann 



Örebro måndag 14 februari 2022

Ledamotsinitiativ 
Gymnasienämnden 

Utred intraprenad inom gymnasieskolan 
Inom Örebro kommun bedrivs ett antal olika verksamheter på intraprenad. Det är en 

självständig resultatenhet i den kommunala organisationen, med mer ansvar och 

befogenheter än normalt för verksamhet, ekonomi och personal. 

Vi tror att intraprenader ger många positiva effekter. Kombinerat med ett nära ledarskap 
kan verksamheten utvecklas bättre. Genom att lägga mer makt och ansvar direkt på 
verksamheten kan nya idéer få bärkraft. Det kan ge ökat engagemang och medarbetarna får 
mer inflytande och delaktighet. 

Att införa intraprenader på gymnasienivå är en utmaning. Grundskolorna kan visserligen 
ha olika profiler men det är ändå långt ifrån gymnasieskolans mångfacetterade verksamhet. 
Samtidigt ger större utmaningar också möjlighet till än större effekt. Inte minst de 
ekonomiska utmaningarna, med en sedan länge underfinansierad reguljär gymnasieskola, är 
något som måste analyseras och få en lösning. 

YRKANDE 

Med anledning av ovanstående vill Liberalerna 
• Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för 

en eller flera gymnasieskolor att bedriva sin verksamhet som intraprenad 

För Liberalerna 

Mats-Olof Liljegren 
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