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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2021-04-12 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Microsoft Teams/Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Kent Vallén (S) 
Mats-Olof Liljegren (L) 
Inger Murstam (S) 
Roger Andersson (S) 
Susanne Andersson (S) 
Maria Landh (KD) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
Markus Lokander (M) 
Fredrik Lann (M) 
Zlatan Jaranovic (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Isabelle Nerelius (S) Tjänstgör för Thony Mossberg (S) 
Kerstin Cederström (L) Tjänstgör för Helena Eklund (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Anna-Karin Skantz (S) §§ 54-64 
Xerxes Åkerfeldt (C) 
Magnus Lagergren (KD) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Mokhtar Bennis Gymnasiechef 
Tina Ottosson Gymnasiestrateg 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Mikael Ramnerö Förvaltningens samordnare 
Unni Thorstensson Planerare 
Annika Ramberg Ekonom 
Madelene Högberg Klarsson Ekonom 
Carin Arnesson Förstelärare 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 45–64 
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§ 45 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Gy 13/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

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 14 april. 

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 14 april. 

§ 46 Ändringar och tillägg till föredragningslistan 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärende nummer 17 Uppföljning - Begränsad distansundervisning på Örebro 
kommuns gymnasieskolor flyttas upp på dagordningen och blir nytt nummer 5 

§ 47 Beslut - Ekonomi i balans 
Ärendenummer: Gy 45/2021 
Handläggare: Mokhar Bennis, Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
I gymnasienämndens årsberättelse för 2020 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 introduktionsprogrammen, 
gymnasiesärskolan, Riksgymnasiesärskolan D/H och förvaltningsledningen 
redovisade ett utfall under budget, samtliga till stor del på grund av tillfälliga 
omständigheter samt inköpsbegränsningar som infördes tidigt under året.  

Däremot är det reguljära gymnasiet, mer specifikt de nationella 
programmen som redovisade en kostnadsnivå som översteg budget. Utfall för 
2020 visade alltså på behov av fortsatta insatser för att nå ekonomi i balans 
2021 och framåt.   
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Ekonomi i balans Gymnasienämnden april 
2021", daterad 2021-04-01. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 48 Beslut - Justering Gymnasienämndens rambudget 
Ärendenummer: Gy 47/2021 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd barn och utbildning har beslutat om en justering av 
gymnasienämndens budgetram. Nedan redovisas justeringen av budgetramen 
samt förvaltningens förslag på fördelning av budgetförändringen. 

-       Nämndens budgetram minskas med -7 815tkr utifrån elevavstämning för 
elever inom reguljära gymnasiet och Riksgymnasiet som gjorts per den 15e 
februari 2021. Totalt har elevantalet inom verksamheterna minskat med -69 
elever. Justeringen fördelas enligt gällande resursfördelningsmodell. 

-       Nämndens budgetram ökas med 436tkr utifrån elevavstämning för elever 
inom gymnasiesärskolan som gjorts per den 15e februari 2021. Justeringen 
fördelas enligt gällande resursfördelningsmodell. 

-       Nämndens budgetram ökas med 398tkr utifrån elevavstämning som 
gjorts av elever som placerats på gymnasiet via Perrongen. Medlen läggs till 
budget för Språkintroduktion. 

-       Nämndens budget ökas med 715tkr, detta avser kompensation för 
lönerevision inom kostverksamheten. Justeringen läggs till den 
förvaltningsgemensamma budgeten där övrig budget för skolkosten finns. 

Justeringen av gymnasienämndens budgetram uppgår totalt till -6 266tkr och 
nämndens budgetram uppgår efter justering till 512 168tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Justering Gymnasienämndens rambudget 
2021", daterad 2021-03-31. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag. 

§ 49 Uppföljning - Begränsad distansundervisning på 
Örebro kommuns gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 8/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en uppföljning av begränsad 
distansundervisning på Örebro kommuns gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Uppföljning - Begränsad distansundervisning på Örebro 
kommuns gymnasieskolor", lämnas på sammanträdet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 50 Beslut - Delvis fjärr- och distansundervisning på 
Örebro kommuns gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 161/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har Folkhälsomyndigheten, utifrån det epidemiologiska läget 
avseende covid-19, upprepade gånger förlängt sina rekommendationer att 
gymnasieskolor bör fortsätta driva fjärr- eller distansundervisning. Fr o m den 
2 april upphävs dessa rekommendationer. Då smittspridningen fortfarande är 
hög i samhället och skolorna har svårigheter att säkerställa smittsäker 
arbetsmiljö utifrån trängsel kommer Örebro kommuns gymnasieskolor att 
fortsätta med delvis fjärr- och distansundervisning. 

För Örebro kommuns gymnasieskolor gäller att minst två tredjedelar av 
elevernas undervisningstid bör vara närundervisning, utom för elever 
inom särskolan som ej omfattas av beslutet. Undantag görs för elever som är 
särskilt sårbara för distansundervisning. Till elever som är sårbara för 
distansundervisning räknas elever vid Riksgymnasiet för döva och 
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hörselskadade samt elever vid Virginska gymnasiets introduktionsenhet. Vid 
introduktionsenheten kan det i enskilda fall förekomma distansundervisning.   

Skolornas uppfattning är att eleverna önskar närundervisning som innebär att 
man får vara i skolan och träffa kompisar. Uttryck ges också för 
att det blir ensamt hemma, att arbetsuppgifterna som sker via distans blir av en 
speciell typ och att man lär bättre i skolan.  Grundförutsättningen är 
att skolorna vill ha eleverna på plats, men att anpassningar måste ske utifrån 
rådande läge för att undvika trängsel och därmed ökad risk för 
smittspridning. Vid prioritering av vilka elever som ska ha närundervisning ska 
hänsyn tas till både måluppfyllelse och sociala aspekter.  

Beslutet är tidsbegränsat och gäller från och med 19 april till och med 30 
juni 2021.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Delvis fjärr- och 
distansundervisning på Örebro kommuns gymnasieskolor".  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. En kombination av när- och distansundervisning kommer att bedrivas från 
den 19 april till och med den 30 juni 2021. 

2. Två tredjedelar av elevernas undervisningstid bör vara närundervisning. Vid 
prioritering av vilka elever som ska ha närundervisning ska hänsyn tas till 
måluppfyllelse och sociala aspekter.  

3. Elever på Gymnasiesärskolan, Riksgymnasiesärskolan för döva och 
hörselskadade omfattas inte av beslutet. 

4. Undantagen från beslutet gäller även för:   

 Elever som är sårbara för distansundervisning 
 Praktiska moment som inte går att genomföra på distans. 
 Examinationer som inte går att genomföra på distans.   

Yrkande 
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns ett förslag till beslut. 
Det vill säga förvaltningens förslag till beslut med bifallsyrkande av Mats-Olof 
Liljegren (L). Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. En kombination av när- och distansundervisning kommer att bedrivas från 
den 19 april till och med den 30 juni 2021. 
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2. Två tredjedelar av elevernas undervisningstid bör vara närundervisning. Vid 
prioritering av vilka elever som ska ha närundervisning ska hänsyn tas till 
måluppfyllelse och sociala aspekter.  

3. Elever på Gymnasiesärskolan, Riksgymnasiesärskolan för döva och 
hörselskadade omfattas inte av beslutet. 

4. Undantagen från beslutet gäller även för:   

 Elever som är sårbara för distansundervisning 
 Praktiska moment som inte går att genomföra på distans. 
 Examinationer som inte går att genomföra på distans.   

§ 51 Beslut - Remisssvar - Brottsförebyggande och 
trygghetsskapande strategi för Örebro kommun 
Ärendenummer: Gy 104/2021 
Handläggare: Mikael Ramnerö 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS, har givit 
säkerhetschefen i uppdrag att ta fram en strategi för det brottsförebyggande 
arbetet i Örebro kommun. Strategin ämnar påvisa riktning för det 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i kommunen 2021 - 2026. 
Strategin ämnar inte påvisa hur specifika åtgärder eller insatser ska göras, utan 
fokuserar på riktning och samlar mycket av det arbete som redan görs, och 
påvisar vad som behöver kompletteras och utvecklas 

Strategin ska skapa förutsättningar för ett strukturerat, hållbart och väl 
fungerande brottsförebyggande arbete i kommunen. Det krävs långsiktighet 
och uthållighet och ett tydlig kunskapsbaserat arbete. Detta bör byggas utifrån 
en samlad lägesbild kombinerad med forskning och beprövad erfarenhet 
tillsamman med kunskap och arbete regionalt och nationellt. 

Kommunalt brottsförebyggande arbete är helt beroende av en strukturerad 
samverkan, samlade lägesbilder och gemensamma satsningar och insatser. Både 
externt samarbete med polis, näringsliv, universitet med flera samt en intern 
samverkan mellan förvaltningar och bostadsbolag är nödvändig. 

Beslutsunderlag 
Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun, 
remiss-version, Ks 61/2021. 
Remissmissiv - Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro 
kommun. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, ”Remiss - Brottsförebyggande och 
trygghetsskapande strategi för Örebro kommun”, daterad 2021-03-16. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
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-  Tillstyrka remissversionen av Brottsförebyggande och trygghetsskapande 
strategi för Örebro kommun med följande tillägg: 

Alla planerade insatser och åtgärder ska vara finansierade. 

Texten bör struktureras om så att strategin ligger först i dokumentet och 
förklaringar och definitioner följer därefter. 

Yrkande 
Mattias Eonsuu (M) yrkar att nämndens svar ska vara att strategidokumentet 
återremitteras till förvaltningen för ombearbetning där alla problemen först 
och främst synliggörs och kvantifieras för att sedan efter inspel från politiken 
skissa på ett tydligt och kortfattat strategidokument. Skriftligt yrkande bifogas 
protokollet. 

Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut. 
Det vill säga förvaltningens förslag till beslut med bifallsyrkanden av Elisabeth 
Malmqvist (C) och Moderaternas förslag till beslut. 

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns. 
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

-  Tillstyrka remissversionen av Brottsförebyggande och trygghetsskapande 
strategi för Örebro kommun med följande tillägg: 

Alla planerade insatser och åtgärder ska vara finansierade. 

Texten bör struktureras om så att strategin ligger först i dokumentet och 
förklaringar och definitioner följer därefter. 

Reservation 
Mattias Eonsuu (M), Markus Lokander (M) och Fredrik Lann (M) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation bifogas 
protokollet. 

§ 52 Beslut - Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa och suicid i Örebro kommuns gymnasieskolor 
Ärendenummer: Gy 169/2021 
Handläggare: Nima Poushin, Klockan 09.50-10.05 

Ärendebeskrivning 
Elevernas upplevda oro för skolarbetet har minskat över tid och andel elever 
som anser att man får bra stöd från elevhälsan har ökat senaste läsår. Sannolikt 
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har de satsningar och nya arbetsformer skolorna infört för att förhindra ohälsa 
och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål har gett effekt. 

Trots att vi kan se en positiv utveckling när det gäller elevernas upplevda oro 
för skolarbetet och den upplevda nöjdheten med elevhälsan är den psykiska 
ohälsan en utmaning på vissa program och påverkar elevernas mående och 
möjligheter att nå kunskapsmålen. Det finns också indikationer och tendenser 
på att oron och den psykiska ohälsan hos unga ökat sedan pandemin startade 
och gymnasieskolorna ställde om till delvis distansundervisning. 

På Örebro kommuns gymnasieskolor finns behov av ett stödmaterial som stöd 
i arbetet med elever med psykisk ohälsa. Ett stödmaterial som syftar till att 
skapa förutsättningar för ett likvärdigt, strukturerat och kontinuerligt arbete för 
att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa och suicid i Örebro kommuns gymnasieskolor", daterad 2021-03-30. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för att främja psykisk 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i Örebro kommuns 
gymnasieskolor. 

2. Förvaltningen ska redovisa uppdraget till gymnasienämnden på 
sammanträdet 20 september 2021. 

Yrkande 
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta 
fram ett stödmaterial för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
och suicid i Örebro kommuns gymnasieskolor samt att förvaltningen ska 
redovisa uppdraget till gymnasienämnden på sammanträdet 7 juni 2021. 
Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Mattias Eonsuu (M) yrkar bifall till Liberalernas förslag. 

Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) finner att det finns två förslag till beslut. 
Det vill säga förvaltningens förslag till beslut med bifallsyrkanden av Elisabeth 
Malmqvist (C) och Liberalernas förslag till beslut med bifallsyrkande av Mattias 
Eonsuu (M). 

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns. 
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för att främja psykisk 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i Örebro kommuns 
gymnasieskolor. 

2. Förvaltningen ska redovisa uppdraget till gymnasienämnden på 
sammanträdet 20 september 2021. 

§ 53 Paus 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras för paus. 

Sammanträdet återupptas. 

§ 54 Beredning - Revidering av Gymnasienämndens 
handlingsplan mot droger 
Ärendenummer: Gy 70/2021 
Handläggare: Mikael Ramnerö 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden beslutade 2019-05-17 att anta Handlingsplan mot droger 
(Gy 365/2018). 

Förvaltningen föreslår en revidering av handlingsplanen. Innehållet i förslaget 
till revidering är i allt väsentligt det samma som i den nuvarande 
handlingsplanen, men med en ny struktur för att göra det tydligare vad som 
ska ske i olika situationer och vart man kan vända sig för att få stöd. Förslaget 
innehåller också ett nytt avsnitt kring elev som är påverkad av alkohol under 
skoltid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse "Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan, Örebro 
kommun, Gymnasienämnden". 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Revidering av Handlingsplan mot droger", 
daterad 2021-04-06. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 
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§ 55 Beredning - Skoltillhörighet för eleverna inom 
gymnasiesärskolan med utbildning förlagd till 
Kvinnerstagymnasiet 
Ärendenummer: Gy 170/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Gymnasiesärskolan har i sin utbildningsorganisation Programmet för skog, 
mark och djur förlagd vid Kvinnerstagymnasiet. På programmet studerar idag 
tio elever, varav två tar studenten i vår, och där jobbar tre medarbetare. 

Eleverna läser idag sina gymnasiesärskolegemensamma ämnen vid 
Tullängsgymnasiet och är kopplade till Tullängsgymnasiets elevhälsoteam och 
övriga verksamhet inom Gymnasiesärskolan. 

Bedömningen är att eleverna gynnas av att programmet i fortsättningen tillhör 
Tullängsgymnasiet där stora delar av deras utbildning och övriga verksamhet 
redan finns och att det är bra för dem att tillhöra ett större sammanhang än det 
som i dagsläget Kvinnerstagymnasiet kan erbjuda. 

Förslaget har presenterats för medarbetare och elever/vårdnadshavare som 
ställer sig positiva. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Skoltillhörighet för elever inom 
gymnasiesärskolan med utbildning förlagd till Kvinnerstagymnasiet", daterad 
2021-04-06. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 56 Information - Preliminär antagningsstatistik HT 2021 
Ärendenummer: Gy 101/2021 
Handläggare: Tina Ottosson, Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet preliminär antagningsstatistik för höstterminen 
år 2021 för Örebro kommuns gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation lämnas på sammanträdet. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 57 Information - Hållbarhetsarbete inom ramen för 
undervisningen i gymnasieskolan 
Ärendenummer: Gy 64/2021 
Handläggare: Carin Arnesson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om hållbarhetsarbete inom ramen 
för undervisningen i gymnasieskolan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 58 Rapport - Arbetsskador och tillbud 
Ärendenummer: Gy 40/2021 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnas en rapport angående antal arbetsskador eller tillbud 
som har rapporterats i verksamhetssystemet Stella under perioden januari 2021 
till mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Sammanställning statistik på arbetsskador, tillbud och 
hot och våld. Gymnasiet januari 2021 – mars 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 
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§ 59 Rapport - Kränkande behandling 
Ärendenummer: Gy 41/2021 
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 januari 2021 till mars 2021 har det 
inkommit 4 anmälningar om misstänkt kränkande behandling från kommunens 
gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Sammanställning anmälan misstänkt kränkande 
behandling Gymnasiet januari 2021 – mars 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

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

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående avstängningsärenden. 
Under perioden januari 2021 - mars 2021 har Gymnasienämndens utskott för 
avstängningsärenden behandlat 11 ärenden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning antal avstängningsärenden januari 2021 - mars 
2021. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 
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- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 61 Rapport - Trygghetsskapande åtgärder för 
gymnasieskolorna i centrala Örebro 
Ärendenummer: Gy 43/2021 
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 22 larm från kameran som lett till 
utryckningar från Securitas, varav ett under perioden januari till mars 2021. 

Larmen har i huvudsak rört aktivitet i ett trapphus till källarvåningen och under 
sommaren samling av flera personer på skolgården. Vid ett tillfälle har väktare 
kontaktat polis. I övrigt har det inte föranlett någon ytterligare åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Trygghetsskapande åtgärder för 
gymnasieskolorna i centrala Örebro, Ekonomisk rapport", daterad 2021-04-01. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

2. Kostnadsposten följs från och med april månad år 2021 upp i de ordinarie 
ekonomiprocesserna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

2. Kostnadsposten följs från och med april månad år 2021 upp i de ordinarie 
ekonomiprocesserna. 

§ 62 Aktuell information 
Ärendenummer: Gy 91/2021 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och händelser 
som rör nämnden och förvaltningens område. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen informerar om rekrytering av biträdande gymnasiechef och 
tillsättning av en statlig utredning. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 63 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 156/2021 

Ärendebeskrivning 
Protokoll - Forum för samråd Tullängsgymnasiet 2021-02-12. 

Kontrollrapport - Miljökontoret daterad 2021-03-22. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

§ 64 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gy 189/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 mars 2021- 31 mars 2021 fattats med stöd av delegation från 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 mars 2021-
 31 mars 2021 fattats med stöd av delegation från Gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Anmälan läggs till handlingarna.

Digitalt justerat



 

 

 

Yrkande  

  

Ärende 8                      Gymnasienämnden  
Ärendenummer: Gy 104/2021   
”Remisssvar - Brottsförebyggande och         Örebro kommun  
trygghetsskapande  strategi för Örebro Kommun”       12/4 2021  
                                               

 
Örebro behöver ett gediget brottsförebyggande arbete 
 

I delar av kommunen är det stora problem med utanförskap, öppen narkotikahandel, 
kriminalitet och våldsbrott. Detta har tyvärr blivit en verklighet som allt för länge negligerats. 
Tillsammans med andra myndigheter måste kommunen snarast strukturerat och med kraft 
tydligt bekämpa utvecklingen.  

Örebromoderaterna anser att ytterligare ett otydligt strategidokument utan tydlig sakägare, beslut, 

måltal, delmål och efterföljande handlingsplan bara kommer att förlänga och fördjupa den inslagna 

vägen. Remissen som presenteras uppfyller inte Moderaternas krav på kvalitet för en 

brottsförebyggande strategi.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden svarar 

att  strategidokumentet återremitteras till förvaltningen för ombearbetning där alla 
problemen först och främst synliggörs och kvantifieras för att sedan efter inspel 
från politiken skissa på ett tydligt och kortfattat strategidokument.  

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 
 
 
För Moderaterna grupp i Gymnasienämnden  
 

 
 

Mattias Eonsuu (M) 



Örebro måndag 12 april 2021 

Yrkande - Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa och suicid i Örebro kommuns gymnasieskolor
Ärendenummer: Gy 169/2021 

Förvaltningen konstaterar i sin tjänsteskrivelse att ”Elevernas upplevda oro för skolarbetet 

har minskat över tid och andel elever som anser att man får bra stöd från elevhälsan har 

ökat senaste läsår.” Det säger vi inte är fel men mätpunkterna kan ligga vid tillfällen som 

ändå ger en missvisande bild. Det skapar en otrygghet hos oss i Liberalerna och vi är oroli-

ga över att den goda intention förvaltningen visar med att vilja införa stöddokument för att 

främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i Örebro kommuns gymnasie-

skolor ändå tar för lång tid. 

Liberalerna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2019 om att kommunen skulle 

ta fram en handlingsplan för att förebygga suicid. Denna motion är ännu inte behandlad 

vilket vi tolkar som ett svagt intresse från de styrande partierna i kommunfullmäktige. Vi är 

positiva till att gymnasienämnden nu vill skapa en egen handlingsplan, men samtidigt kritis-

ka till att det behövs. Det borde ha gjorts för länge sedan och det känns väldigt trögjobbat. 

Man kan inte låta bli att undra hur många som hade kunnat få hjälp vid en snabbare hante-

ring. 

Våra ungdomar inom gymnasiet är på väg ut i arbetslivet eller till vidare studier och allt 

detta sker under en otroligt speciell tid. En tid som kräver extraordinära insatser. Våra ung-

domar kan inte vänta på kommunala kvarnar som mal så långsamt att många av covid-19-

generationens elever hunnit sluta skolan innan de malt klart. Vi anser att det är vårt ansvar 

som gymnasienämnd att få alla att växla upp för att på alla upptänkliga sätt försöka möta 

varje elevs behov, speciellt i svåra tider som de själva inte orsakat. Det finns extraordinära 

resurser till extraordinära insatser. Liberalerna vill att de används. 

Vi har tidigare föreslagit att skolmiljarden skulle användas för att kartlägga elevers hälsa 

då covid-19 säkerligen påverkat mer än vad som är allmänt känt. Förvaltningen pekar själv 

på att det finna sådana indikationer. Därför tror vi att arbetet bör skyndas på och om för-

valtningen behöver stöd för att snabba upp arbetet kan det finansieras med medel ur skol-

miljarden. 

MED ANLEDNING AV DETTA YRKAR LIBERALERNA ATT: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett stödmaterial för att främja psy-

kisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i Örebro kommuns gymnasiesko-

lor.  

2. Förvaltningen ska redovisa uppdraget till gymnasienämnden på sammanträdet 7 juni 

2021.  

För Liberalerna 

Mats-Olof Liljegren
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