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Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Kent Vallén (S)
Mats-Olof Liljegren (L)
Inger Murstam (S)
Thony Mossberg (S)
Maria Landh (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Pär Ljungvall (V)
Mattias Eonsuu (M)
Markus Lokander (M)
Fredrik Lann (M)
Kerstin Cederström (L)
Helena Eklund (SD)
Tjänstgörande ersättare
Susanne Andersson (S)
Magnus Lagergren (KD)
Zlatan Jaranovic (L)

§§ 116-126

Tjänstgör för Inger Murstam (S) §§
111-115, Lisbeth Estrada Perez (S) §§
116-126
Tjänstgör för Roger Andersson (S)
Tjänstgör för Lisbeth Estrada Perez (S)
§§ 111-115, Ej tjänstgörande ersättare
§§ 116-126

Närvarande ersättare
Övriga
Mikael Ramnerö
Unni Thorstensson
Mokhtar Bennis
Tina Ottosson
Markus Karlsson
AnnikaRamberg
Elisabeth Lindéus
Marcus Boljang
Niccolo Gianella Gustavsson
Johan Boklund

Tillförordnad förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Gymnasiestrateg
Verksamhetsutvecklare
Ekonom
Planerare
Rektor
Nämndsekreterare
Nämnd sekreterare
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Paragraf 111–126

Johan Boklund, sekreterare
Digitalt justerat protokoll

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Mattias Eonsuu (M), justerare
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§ 111 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 395/2020
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Kerstin Cederström (L) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Helena Eklund (SD) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 14 oktober.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Mattias Eonsuu (M) utses till ordinarie att justera protokollet.
2. Helena Eklund (SD) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 14 oktober.

§ 112 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) anmäler övrig fråga angående den tillfälliga
distansundervisningen under höstterminen 2020.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Övrig fråga läggs till dagordningen

§ 113 Örebro kommuns Lavherbarie
Ärendenummer: Gy 372/2020
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Lavherbariet består i stort sett av lavar samlade av Pehr Johan Hellbom under
andra halvan av 1800-talet, och därför brukar lavherbariet i Örebro benämnas
”Hellbom-samlingen”. Efter Hellboms död fördelades hans herbarium så att
största delen hamnade på Karolinska läroverket i Örebro (där Hellbom var
student) medan andra delar hamnade i de offentliga herbarierna i Göteborg,
Stockholm, Uppsala och Lund.
Hellbom gjorde stora insatser för utforskningen av Sveriges lavar och beskrev
dessutom ett antal arter som nya för vetenskapen. Hans samling är därför
vetenskapligt betydelsefull. Det är anledningen till Uppsala universitet genom
Evolutionsmuseet vill ta över Hellbom-samlingen.
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Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse ” Lavherbariet - Örebro kommuns
lavherbarium”, daterad 2020-10-05.
Förslag till beslut

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

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 114 Remiss - Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
Ärendenummer: Gy 383/2020
Handläggare: Markus Karlsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun är remissinstans för betygsutredningen, Bygga, bedöma,
betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper. I betänkandet
redovisar Betygsutredningen 2018 uppdraget att utreda och föreslå hur
ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I uppdraget
ingick även att utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla
skolformer.
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 3
december 2020. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
Beslutsunderlag

Remiss Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, 2020-09-03,
U2020/04429/GV.
SOU 2020:43, Betänkande av Betygsutredningen 2018, Bygga, bedöma,
betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper.
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre
motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)", daterad 2020-10-05.
PowerPoint Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar
elevernas kunskaper (SOU 2020:43).
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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§ 115 Information - Life Science
Naturvetenskapsprogrammet Rudbecksgymnasiet
Ärendenummer: Gy 419/2020
Handläggare: Marcus Boljang, Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om spetsutbildningen Life Science
(LS) inom Naturvetenskapsprogrammet.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Life Science Naturvetenskapsprogrammet
Rudbecksgymnasiet", daterad 2020-09-25.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 116 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 (som nu bytt namn till
Stella) under perioden juni 2020 till september 2020.
Beslutsunderlag

Förvaltningens rapport "Sammanställning statistik på arbetsskador, tillbud och
hot och våld. Gymnasiet juni 2020 – september 2020".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 117 Rapport - Kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 78/2020
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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 juni 2020 till september 2020 har det
inkommit 2 anmälningar om misstänkt kränkande behandling från kommunens
gymnasieskolor.
Beslutsunderlag

Förvaltningens rapport "Sammanställning anmälan misstänkt kränkande
behandling Gymnasiet juni 2020 – september 2020".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

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

Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående avstängningsärenden.
Under perioden juni 2020 - september 2020 har Gymnasienämndens utskott
för avstängningsärenden behandlat 1 ärende.
Beslutsunderlag

Förvaltningens sammanställning antal avstängningsärenden juni - september
2020.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 119 Utbildning - Meetings Plus
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet utbildning i Meetings+ som kommer att ersätta
Meetings.
Beslutsunderlag

PowerPoint "Presentation för nämnder Meetings Plus v2,1.
Lathund för hur du använder Meetings Plus.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 120 Entledigande - Gymnasienämndens utskott för
avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 18/2019
Handläggare: Johan Boklund
Ärendebeskrivning

Magnus Johansson (M) har inkommit med en begäran om entledigande från
uppdraget som ordinarie ledamot i Gymnasienämndens utskott för
avstängningsärenden. Gymnasienämnden har att entlediga Magnus Johansson
(M) från uppdraget.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Magnus Johansson (M) entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i
Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Magnus Johansson (M) entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i
Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden.

§ 121 Valärende - Gymnasienämndens utskott för
avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 18/2019
Handläggare: Johan Boklund
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Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden har att förrätta val till uppdraget som ordinarie ledamot i
Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden efter Magnus Johansson
(M).
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Mattias Eonsuu (M) väljs till ordinarie ledamot i Gymnasienämndens utskott
för avstängningsärenden efter Magnus Johansson (M).
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Mattias Eonsuu (M) väljs till ordinarie ledamot i Gymnasienämndens utskott
för avstängningsärenden efter Magnus Johansson (M).

§ 122 Valärende - Forum för samråd
Ärendenummer: Gy 165/2020
Handläggare: Johan Boklund
Ärendebeskrivning

Forum för samråd vid Örebro kommuns gymnasieskolor finns vid samtliga
Örebro kommuns gymnasieskolor. Dessa är - Karolinska gymnasiet Kvinnerstagymnasiet - Rudbecksgymnasiet - Tullängsgymnasiet och Virginska
gymnasiet.
Med anledning av att kommunfullmäktige entledigat Ellen Eideklint (M) från
uppdraget som ersättare i Gymnasienämnden samt beslutat välja Mattias
Eonsuu (M) till ny ledamot i gymnasienämnden behöver gymnasienämnden
även besluta om fyllnadsval till uppdraget som kontaktpolitiker till Virginska
gymnasiets forum för samråd.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Mattias Eonsuu (M) utses till kontaktpolitiker till Virginska gymnasiets Forum
för samråd efter Ellen Eideklint (M).
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Mattias Eonsuu (M) utses till kontaktpolitiker till Virginska gymnasiets Forum
för samråd efter Ellen Eideklint (M).

§ 123 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Mokhtar Bennis
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Ärendebeskrivning

Ordförande och verksamhetschef 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.

§ 124 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 396/2020
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag, Programnämnd barn och utbildning 2020-09-03, § 151
Tilldelning av medel för deltagarkostnader inom det kommunala
aktivitetsansvaret - beslut.
Protokollsutdrag, Programnämnd barn och utbildning 2020-09-03, § 152
Tilläggsanslag och ombudgeteringar Programnämnd barn och utbildning
september 2020 - beslut.
Beslut - Skolinspektionen 2020-09-18 Ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Örebro i Örebro kommun.
Beslut - Skolinspektionen 2020-09-30 Ansökan om godkännande som
huvudman för internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för
internationell skola på gymnasienivå i Örebro kommun.
Beslut - Skolinspektionen 2020-09-30 Ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Proffsgymnasiet i Örebro kommun.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 125 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 420/2020

9 (10)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 1 september 2020- 30 september 2020 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 september
2020- 30 september 2020 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna

§ 126 Övrig fråga - Tillfällig distansundervisning under
höstterminen 2020
Handläggare: Handläggare: Mats-Olof Liljegren (L)
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) ställer övrig fråga angående den tillfälliga
distansundervisningen under höstterminen 2020. Mats-Olof Liljegren (L)
ställer följande frågor.
- Hur går samarbetet med regionen?
- Har tider som är kritiska för lokaltrafiken analyserats och presenterats?
- Hur går arbetet med att se över schemaläggning, om det kommer att krävas
för att hjälpa lokaltrafiken?
- Arbetas det något med frågan om att få gymnasisterna att cykla mer till skolan
istället för att åka buss?
Nämndens behandling

Verksamhetschefen och verksamhetsutvecklaren svarar på frågorna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- informationen tas till protokollet.
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I. M
Örebro måndag 12 oktober 2020

Övriga frågor till Gymnasienämnden
Liberalerna och Moderaterna har i Gymnasienämnden medverkat till be
slut om att tillåta tillfällig distansundervisning under höstterminen 2020.
Detta eftersom lokaltrafiken önskat hjälp med att kunna uppnå erforder
lig distans mellan passagerarna på bussarna så att smittspridningsrisken
av Covid-19 minskar.
Det finns för nuvarande inga smittskyddsskäl att hålla eleverna borta från sko
lorna, så målet måste vara att eleverna snarast möjligt återgår till normal studi
egång. Liberalerna och Moderaterna har varit och är fortsatt kritiska tiJl att lo
kaltrafikens behov fått styra och gett så stora konsekvenser att distansstudier
införts. Vi har hela tiden arbetat för att elevernas begränsning i sin skolgång
ska upphöra och att lokaltrafiken måste samarbeta med kommunen för att hitta
de eventuella pucklar där det är för trångt på bussarna. Det är dessa pucklar
som orsakar att elevernas rätt till sin skolgång begränsas, ett problem som
måste analyseras och avhjälpas. Det är ju inte tvunget att det är just gymnasie
eleverna som ska se till att lösa lokaltrafikens problematik, det finns fler kund
grupper som åker buss.
Det är enligt oss regionens sak att vidta åtgärder så elevernas transporter till
skolan prioriteras. Hur detta ska göras på ett för smittskyddet acceptabelt sätt
menar vi skyndsamt måste utredas så rätt beslut kan fattas på erforderliga ni
våer så att skolgången inte drabbas.
Vi har argumenterat för detta i gymnasienämnden och undrar nu hur arbetet
går. Dä1för ställer vi följande frågor:
•
•
•
•

Hur går samarbetet med regionen?
Har tider som är kritiska för lokaltrafiken analyserats och presenterats?
Hur går arbetet med att se över schemaläggning, om det kommer att
krävas för att hjälpa lokaltrafiken?
Arbetas det något med frågan om att få gymnasisterna att cykla mer till
skolan istället för att åka buss?

M~~li~LJ6"ecalema

Mattias Eonsuu, Moderaterna

2:e vice ordförande Gymnasienämnden

Ledamot Gymnasienämnden

