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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2021-01-18 
Tid: 09:00–10:50 
Plats: Microsoft Teams/Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Kent Vallén (S) 
Mats-Olof Liljegren (L) 
Thony Mossberg (S) 
Maria Landh (KD) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
Markus Lokander (M) 
Helena Eklund (SD) §§ 4-12 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ismail Quttineh (S) Tjänstgör för Inger Murstam (S) 
Isabelle Nerelius (S) Tjänstgör för Roger Andersson (S) 
Magnus Lagergren (KD) Tjänstgör för Susanne Andersson (S) 
Elisabeth Nilesol (V) Tjänstgör för Fredrik Lann (M) 
Kerstin Cederström (L) Tjänstgör för Zlatan Jaranovic (L) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Mikael Ramnerö Tillförordnad förvaltningschef 
Mokhtar Bennis Verksamhetschef 
Unni Thorstensson Verksamhetschef 
Tina Ottosson Gymnasiestrateg 
Markus Karlsson Verksamhetsutvecklare 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 1–12 
 
 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
Digitalt justeras protokoll 
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Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mats-Olof Liljegren (L), justerare 
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§ 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Gy 553/2020 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

1. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Pär Ljungvall (V) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras tisdagen den 19 januari. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

1. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Pär Ljungvall (V) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras tisdagen den 19 januari. 

§ 2 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Cederström (L) anmäler övrig fråga till Gymnasienämnden - Hur går 
utvecklingen av Naturbruksprogrammet och flytten av Naturbruksprogrammet 
till Karolinska gymnasiet?. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Övrig fråga läggs till dagordningen 

§ 3 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av 
utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i 
Örebro kommun 
Ärendenummer: Gy 1/2021 
Handläggare: Markus Karlsson, Tina Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Den 4 december 2019 genomförde Skolinspektionen en regelbunden 
kvalitetsgranskning hos Örebro kommun avseende de förutsättningar 
huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. I april 2020 
fick gymnasiet och grundskolan ett gemensamt beslut där Skolinspektionen 
identifierad tre utvecklingsområden. 
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1. Örebro kommun behöver utveckla sin analys av studie- och 
trygghetsresultat i grund- och gymnasieskolan på ett sådant sätt att 
kommunen finner relevanta förklaringar och belägg till skillnader i 
resultat mellan olika skolor samt mellan flickor och pojkar. I detta 
arbete ingår att koppla resultaten till utbildningens genomförande och 
förutsättningar. 

2. Örebro kommun behöver utveckla arbetet med att rikta relevanta 
kompensatoriska åtgärder på ett sådant sätt att de når de elever som 
behöver dessa. Som utgångspunkt för arbetet behöver kommunen 
utveckla analyser som genom välgrundade belägg förklarar vilka elever 
som har behov av kompensatoriska åtgärder och hur dessa behov ser 
ut. 

3. Örebro kommun behöver även utveckla sitt uppföljnings- och 
analysarbete kopplat till de kompensatoriska åtgärderna för att försäkra 
sig om att åtgärderna leder till faktiska förbättringar av elevernas 
möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.   

Örebro kommun ska senast den 20 januari 2021 redovisa till Skolinspektionen 
vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån identifierade 
utvecklingsområden och resultatet av dessa åtgärder. Redovisningen av 
vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen. 

Mot bakgrund av att grundskolan och gymnasiet fick ett gemensamt beslut från 
Skolinspektionen kommer grundskolan och gymnasiet att gemensamt redovisa 
vidtagna åtgärder. I Bilaga Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av 
utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i Örebro kommun är endast 
gymnasiets vidtagna åtgärder beskrivna. Grundskolans åtgärder tillkommer 
eventuellt senare under vecka 2. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse"Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med 
anledning av utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i Örebro 
kommun". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Redovisning av vidtagna åtgärder fastställs. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Redovisning av vidtagna åtgärder fastställs. 

Mats-Olof Liljegren (L) och Kerstin Cederström (L) avstår från att delta i 
beslutet. 

§ 4 Rapport - Arbetsskador och tillbud 
Ärendenummer: Gy 77/2020 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 
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Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnas en rapport angående antal arbetsskador eller tillbud 
som har rapporterats i verksamhetssystemet Stella under perioden oktober 
2020 till december 2020. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Sammanställning statistik på arbetsskador, tillbud och 
hot och våld. Gymnasiet oktober 2020 – december 2020". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 5 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 oktober 2020 till december 2020 har 
det inkommit 10 anmälningar om misstänkt kränkande behandling från 
kommunens gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Sammanställning anmälan misstänkt kränkande 
behandling Gymnasiet oktober 2020 – december 2020". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 
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§ 6 Rapport - Avstängningsärenden 
Ärendenummer: Gy 79/2020 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående avstängningsärenden. 
Under perioden oktober 2020 - december 2020 har Gymnasienämndens 
utskott för avstängningsärenden behandlat 11 ärenden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning antal avstängningsärenden oktober - 
december 2020. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 7 Rapport - Trygghetsskapande åtgärder för 
gymnasieskolorna i centrala Örebro 
Ärendenummer: Gy 15/2020 
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 21 larm från kameran som lett till 
utryckningar från Securitas, varav ett under perioden oktober till december. 

Larmen har i huvudsak rört aktivitet i ett trapphus till källarvåningen och under 
sommaren samling av flera personer på skolgården. Vid ett tillfälle under våren 
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 2021-01-05. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 8 Information - Verksamhetsinformation 
Ärendenummer: Gy 8/2021 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en uppföljning av distansundervisningen under 
våren 2021, arbetsmiljö och måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation "Distansundervisning våren 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 9 Aktuell information 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Mokhtar Bennis 

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. 

Nämndens behandling 
Ordföranden informerar om de ordförandebeslut som ordföranden fattat 
sedan nämndens sammanträde i december år 2020. 

Verksamhetschefen informerar om rekryteringar och organisationsförändringar 
inom förvaltningsledningen. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 10 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 554/2020 

Ärendebeskrivning 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2020-09-17. 

Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2020-10-20. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gy 560/2020 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 10 december 2020- 8 januari 2021 fattats med stöd av delegation från 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 10 december 
2020- 8 januari 2021 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. 

§ 12 Övrig fråga - Hur går utvecklingen av 
Naturbruksprogrammet och flytten av 
Naturbruksprogrammet till Karolinska gymnasiet? 
Handläggare: Kerstin Cederström (L) 
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Ärendebeskrivning 
Kerstin Cederström (L) ställer övrig fråga till Gymnasienämnden - Hur går 
utvecklingen av Naturbruksprogrammet och flytten av Naturbruksprogrammet 
till Karolinska gymnasiet? 

Nämndens behandling 
Verksamhetschefen svarar på frågorna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet.
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