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Johan Boklund, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Pär Ljungvall (V), justerare
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§ 29 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 52/2020
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. Pär Ljungvall (V) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Magnus Johansson (M) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras fredag den 20 mars.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Pär Ljungvall (V) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Magnus Johansson (M) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras fredag den 20 mars.

§ 30 Ändringar och tillägg till föredragningslistan
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Ärende nummer 6 på ärendelistan "Rapport - Socioekonomisk segregation i
Örebro kommun" stryks
2. Liberalernas ledamotsinitiativ "Ny finansieringsmodell - Uppdragspeng"
läggs in som punkt 23 på ärendelistan.
3. Moderaternas ledamotsinitiativ "Följ upp eleverna resultat" läggs in som
punkt 24 på ärendelistan.

§ 32 Remiss - Örebro kommuns inköps- och
upphandlingspolicy för hållbara affärer
Ärendenummer: Gy 72/2020
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Handläggare: Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tagit fram ett förslag till ny inköps- och
upphandlingspolicy för hållbara affärer. Kommunstyrelsens utskott för hållbar
utveckling vill gärna ha in synpunkter på förslaget.
Ursprunglig remissperiod var den 11 februari till 3 april 2020. Remissperioden
har sedan förlängts till den 24 april 2020.
Skicka synpunkterna till prod_kommun@orebro.se, senast 3 april. Ange
ärendenummer ” Ks 189/2020” i ämnesraden. Remissvar med vanlig post
skickas till Örebro kommun, Box 30 0000, 701 35 Örebro.
Kommunfullmäktige tar ställning till policyn innan sommaren 2020.
Beslutsunderlag

Följebrev "Remiss av Örebro kommuns inköps- och upphandlingspolicy för
hållbara affärer", daterat 2020-02-05.
Remissversion "Upphandlings- och inköpspolicy. Hållbara affärer för Örebro
kommun"
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Svar på remiss - Upphandlings- och
inköpspolicy", daterad 200310.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 33 Tillsynsplan 2021
Ärendenummer: Gy 98/2020
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation,
system, processer/arbetsflöden och rutiner samt säkerställande av att rutiner
och arbetssätt tillämpas på avsett sätt och är effektiva för att uppnå
verksamhetens mål/uppdrag.
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Viktiga
beståndsdelar för en god intern kontroll är:
- Kontrollmiljön
- Riskanalyser

4 (13)

ÖREBRO

Protokoll

- Kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Tillsyn
”TILLSYN” innebär, enligt kommunallagen, att nämnden har ett ansvar att
utvärdera verksamheternas kontrollsystem och kontrollverktyg, det vill säga;
”Kontroller av Kontroller”
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Presidiet ingår som en del av processteamet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Presidiet ingår som en del av processteamet.

§ 34 Information - Antagning HT 20 Ordinarie gymnasiet
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om antagning inför höstterminen
år 2020 för ordinarie gymnasiet.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 35 Information - Antagning HT 20 Riksgymnasiet
Handläggare: Lars Westman
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om antagning inför höstterminen
år 2020 för riksgymnasiet.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 36 Ekonomisk uppföljning per 2020-02-29
Ärendenummer: Gy 110/2020
Handläggare: Johan Mindelius, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

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

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

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-februari 2020 godkänns och
läggs till handlingarna.

§ 37 Information - Resultatdialog
Ärendenummer: Gy 99/2020
Handläggare: Markus Karlsson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om resultatdialog.
Beslutsunderlag

PowerPoint presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 38 Information - Kartläggning av elever med mer än 20
% frånvaro
Ärendenummer: Gy 100/2020
Handläggare: Markus Karlsson
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Ärendebeskrivning

En av del av huvudmannens prioriterade område stärka kunskapsresultaten
handlar om att främja närvaro. Elever med hög frånvaro är ett stort problem
som kan leda till avhopp och att elever inte fullföljer sin gymnasieutbildning.
Hög frånvaro är också en av de vanligaste orsakerna till att eleverna inte fick
godkända betyg i en eller flera kurser.
De bakomliggande orsakerna till elevers frånvaro är många gånger komplexa
och rör inte bara skolan utan också elevens situation i övrigt. Kartläggningen
har haft som syfte att få en större förståelse för varför de elever med hög
frånvaro är hemma från skolan.
Beslutsunderlag

PowerPoint presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 39 Information - Förändringsarbete
Naturbruksprogrammet
Ärendenummer: Gy 252/2019
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om förändringsarbete
Naturbruksprogrammet.
Beslutsunderlag

PowerPoint presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 40 Rapport - Arbetsskador och tillbud
Ärendenummer: Gy 77/2020
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Handläggare: Elisabeth Lindéus, Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas en rapport angående antal arbetsskador eller tillbud
som har rapporterats i verksamhetssystemet Lisa under perioden december
2019 till februari 2020.
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.

§ 41 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 december 2019 till februari 2020 har
det inkommit 7 anmälningar om misstänkt kränkande behandling från
kommunens gymnasieskolor.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Rapport kränkande behandling".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

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

Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående avstängningsärenden.
Under perioden 3 december 2019 - 29 februari 2020 har Gymnasienämndens
utskott för avstängningsärenden behandlat 5 ärenden.
Beslutsunderlag

Förvaltningens sammanställning antal avstängningsärenden december 2019 till
februari 2020.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 43 Information - Trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i Örebro
Ärendenummer: Gy 15/2020
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om trygghetsskapande åtgärder för
gymnasieskolorna i Örebro.
- Belysningsmast på plats, el-installation planeras till vecka 11.
- Kamera är ännu ejmonterad, planeras att ske under vecka 12.
- Ett hundsök på Virginska, inget fynd som föranledde någon åtgärd.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 44 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Nima Poushin
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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.
Nämndens behandling

Förvaltningschefen informerar nämnden om hur Örebro kommun och
gymnasienämndens verksamhet påverkas och kan komma att påverkas av
coronaviruset Covid-19 samt hur förvaltningen hanterar den uppkomna
situationen.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 45 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 53/2020
Ärendebeskrivning

Publicering via It´s Learning, hundsök 2020-02-21.
Antagen Klimatanpassningsplan Örebro kommun. KS 1153/2018.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 2020-01-21
§ 3.
Fastställd revidering av Riktlinjer skolskjuts 2019 Programnämnd barn och
utbildning Örebro kommun - Bou 3807/2019.
Protokollsutdrag Programnämnd barn och utbildning 2020-02-06 § 10.
Remiss från Skolinspektionen - Remiss dnr SI 2020:1082 Ansökan från
Thorengruppen AB.
Beslut - JO, Riksdagens ombudsmän.
Inbjudan och anmälan till 16 kommuner i Skövde den 23-24 april.
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 200128.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
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- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§ 46 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 101/2020
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 februari 2020- 8 mars 2020 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

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

Protokoll, Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden 2020-03-06.
Protokoll, Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden 2020-02-28.
4.7.3 Beslut om att elev ska byta till ett annat program som erbjuds av
kommunen eller byte av inriktning inom ett program. 19/20 RGH19, 19/20
RGH20, 19/20RGD05, 19/20RGH21, 19/20RGD10. Beslut 191219, 200108,
200115, 200225. Beslut byte av studieväg. Rektor Riksgymnasiet Virginska
gymnasiet.
4.7.4 Utbildning för döva och hörselskadade. beslut om ett års förlängd
utbildningstid för elever som behöver det. 19/20RGH23, 19/20RGD0619/20RGD09. Beslut 200122-200130. Beslut Förlängd undervisning. Rektor
Riksgymnasiet Virginska gymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. 19/20HT2. Dag för beslut
200212. Beslut Byte av studieväg. Rektor Virginska gymnasiet.
7.7 Gy 51/2020 Beslut om en personuppgiftsincident ska anmälas eller ej till
tillsynsmyndighet. Dag för beslut 20200207. Beslut att anmäla till
tillsynsmyndighet. Förvaltningschef.
7.8 Gy 51/2020 Beslut om information gällande en personuppgiftsincident ska
lämnas till den registrerade eller ej. Dag för beslut 20200207. Beslut att
information gällande en personuppgiftsincident ska lämnas till den registrerade.
Förvaltningschef.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 47 Ledamotsinitiativ - Ny finansieringsmodell Uppdragspeng
Ärendenummer: Gy 131/2020
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Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L)
Ärendebeskrivning

Liberalerna genom Mats-Olof Liljegren (L) initierar ärendet "Ny
finansieringsmodell - Uppdragspeng"
Liberalerna förslår
- Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda, planera och genomföra
en pilotstudie utifrån en ny finansieringsmodell, uppdragspeng, baserad på ett
läsårsuppdrag om en viss mängd elever exempelvis SPRI under en period om
minst ett läsår.
Beslutsunderlag

Liberalernas ledamotsinitiativ "Ny finansieringsmodell - Uppdragspeng",
daterat 200316.
Yrkande

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) och Kent Vallén (S) yrkar att
ledamotsinitiativet ska avslås.
Mats-Olof Liljegren (L) och Pär Ljungvall (V) yrkar att ledamotsinitiativet ska
bifallas.
Proposition

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet avslås
Reservation

Mats-Olof Liljegren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 48 Ledamotsinitiativ - Följ upp elevernas resultat
Ärendenummer: Gy 132/2020
Handläggare: Magnus Johansson (M)
Ärendebeskrivning

Moderaterna genom Magnus Johansson (M) initierar ärendet "Följ upp
elevernas resultat"
Moderaterna föreslår
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1. Att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa resultatet på testerna och
redovisa per gymnasieprogram och skola.
2. Att koppla resultaten till vilken grundskola som eleverna kommer
3. Att återkomma till gymnasienämnden med denna rapport senast i juni 2020
Beslutsunderlag

Moderaternas ledamotsinitiativ "Följ upp elevernas resultat", daterat 200316.
Yrkande

Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) yrkar att ledamotsinitiativet ska avslås.
Magnus Johansson (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
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Ledam otsinitiativ
Gymnasienämnden
Örebro kommun
2020-03-16

Följ upp elevernas resultat
Vi får ständigt till oss att elever som bötjar gymnasiet inte har de kunskaper och färdigheter
som krävs trots att deras betyg påvisar motsatsen.
Rutinen på våra gymnasieskolor är att i böijan av första läsåret låta eleverna göra tester för
att se vilka kunskaper eleverna har i basämnena matte, svenska och engelska. Efter resultatet
i dessa tester vet skolan vilka elever som behöver extra insatser.
Tillvägagångssättet är nödvändigt för att klara av att vidareutveckla eleverna och se till att de
klarar undervisningen. Men det im1ebär också att mycket resurs får läggas på att få upp
eleverna på en relevant basnivå istället för att direkt kunna gå på och genomföra
undervisning enligt gymnasiets kursplaner.
Detta är bekymmersamt och vi moderater anser att vi behöver komma tillrätta med att
grundskolan sätter betyg som inte speglar rätt kunskapsnivå. Vi förutsätter att grundskolan
delar vår oro, är beredda att ta åt sig av fakta och förbättra i syfte att vaije elev har rätt till en
bra skolgång.
Ett första steg i att reda i frågan är att vi får fakta på bordet över hur sto1i detta problem är.
Därför vill vi få del av resultatet på dessa kunskapstester och även få en koppling till vilka
grundskolor eleverna kommer ifrån.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:
att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa resultatet på testerna och redovisa per
gymnasieprogram och skola.
att koppla resultaten till vilken grundskola som eleverna kommer
samt att återkomma till gymnasienämnden med denna rappo1i senast i juni 2020

oderaternas\ Pymnasienämnden
nsson

c1)

Örebro måndag 16 mars 2020

Ledamotsinitiativ - Gymnasienämnden

Ny ﬁnansieringsmodell - Uppdragspeng
I Örebro kommun finansieras all gymnasieutbildning med en elevpeng
som är olika stor beroende på vilket program eleven går på. Är det den
bästa finansieringsmodellen eller går det att hitta bättre sätt att finansiera
gymnasieskolan?
För många program fungerar det hyfsat att ha avstämningspunkter där antal
elever resulterar i ett visst ekonomiskt utfall. Där elevkullarna är stabila blir
utfallet ett bra verktyg för rektor att kunna planera budget och tjänstefördelningar. Men där rörligheten bland elever är större blir detta mätverktyg väl
trubbigt och kanske inte ens realistiskt. Rektor i dessa verksamheter hamnar i
ett konstigt läge där budget kan justeras med miljontals kronor både uppåt och
nedåt beroende på tidpunkt för avstämning utan att det behöver motsvara vare
sig antalet elever eller de lärarresurser och annat som behövs per läsår. Jag
tycker vi bör söka nya sätt att ﬁnansiera dessa verksamheter.
För att utreda hur det skulle kunna fungera föreslår Liberalerna att vi
gör en pilotstudie med en ny ﬁnansieringsmodell - Uppdragspeng.
HUR SER MODELLEN UT OCH VAD INNEBÄR DEN?

Vi vill prova en modell som påminner om hur rektor tjänstefördelar en lärare.
En tjänstefördelning gör man normalt en gång per år. Då kommer rektor och
lärare överens om vad lärarens uppdrag ska vara under kommande läsår. Uppdraget har ofta lite ﬂexibilitet eftersom det vid tjänstgöringssamtalet kan vara
svårt att exakt fastställa precis varje minuts arbete under kommande läsår. Det
kan förändras lite vilket då ryms utan omförhandling av överenskommelsen.
På liknande sätt skulle man kunna komma överens med en rektor om hur
nästa läsårs uppdrag ska se ut. Ge rektorn ett riktvärde för det antal elever organisation ska byggas för samt skicka med ﬁnansiering för det. Även här måste det ﬁnnas viss elasticitet och riktvärdet bör innehålla både ett golv och ett
tak.

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Press- och medieansvarig • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se

VAD ÄR VINSTERNA MED DENNA NYA TYP AV FINANSIERINGSMODELL?

Framförallt är det en vinst för rektor som får en längre, årligt återkommande
cykel av budgetförändringar istället för flera under innevarande läsår. Tjänstefördelning och lärarresurs kan planeras och framförallt hålla bättre med en
långsammare vågform i resurstilldelning. Det bör skapa mer lugn i alla led då
rektor kan bygga organisation utifrån kända förutsättningar.
En stor fördel med denna typ av finansiering är också att risken minskar
med att se varje elev som en pengapåse. Fokus sätts på uppdraget mer än på
individen.
Antal elever

Snitt

Tolerans

170
160
150
140
130
Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

VILKA NACKDELAR KAN FINNAS?

Om elevantalet fluktuerar alltför mycket kan ekonomiska situationen bli ohållbar. Men det kan mötas med att definiera tröskelnivåer där rektor antingen får
äska mer medel eller betala tillbaka av det överskott som bör uppstå vid neddragning av tjänster.
Det kan också finas andra effekter som inte är helt positiva. Vilka incitament har rektor för att till exempel ta in en elev till om det inte ger utökat ekonomiskt resultat eller ta det obekväma i att säga upp lärare på grund av arbetsbrist.
Ett annat problem är att läsåret är brutet i förhållande till nämndens årsbudget. Här krävs nytt sätt att tänka vilket är utmanande men förhoppningsvis
också stimulerande. Ytterligare ett sätt att få bedriva skolutveckling vilket inte
är nog så viktigt, det motverkar stagnation.
LÄGE ATT AGERA!

De nackdelar jag kan se eventuellt komma är ändå mindre än de fördelar jag
samtidigt ser. Dock bör alla större förändringar ske med viss försiktighetsprincip varför en pilotstudie under ett par år, eller vilken tidslängd nu förvaltningen föreslår, vore bra för att utreda hur detta fungerar och vilka effekter det ger.
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För mig framstår det som ett unikt tillfälle att just nu göra denna studie på
Språkintroduktionsprogrammet (SPRI) som ändå står inför stora omorganisationer och förändringar. Vi går mot en rektor som har ansvar för hela SPRI och
det kan bli så att alla elever förläggs till en och samma skola.
Om det visar sig att vinsterna blir som mina förhoppningar är, eller till och
med bättre, så kan vi i nästa steg se vilka ﬂer utbildningar som denna ﬁnansieringsmodell skulle passa.
Under pilotstudiens gång behövs återrapportering om utfallet i nämnden årligen eller oftare om förvaltningen ﬁnner behov av det.
MED ANLEDNING AV OVAN YRKAR LIBERALERNA:

• att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda, planera och genomföra
en pilotstudie utifrån en ny ﬁnansieringsmodell, uppdragspeng, baserad på
ett läsårsuppdrag om en viss mängd elever på exempelvis SPRI under en period om minst ett läsår.
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