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Gymnasienämnden 
 
Datum: 2022-12-05 
Tid: 09:00–11:30 
Plats: Virginska gymnasiet, sal RH 302, Fabriksgatan 46-52 Örebro 
 
Närvarande ledamöter 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Kent Vallén (S) 
Mats-Olof Liljegren (L) 
Inger Murstam (S) 
Roger Andersson (S) 
Thony Mossberg (S) 
Maria Landh (KD) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
Fredrik Lann (M) 
Zlatan Jaranovic (L) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Xerxes Åkerfeldt (C) Ersätter Markus Lokander (M) 
Isabelle Nerelius (S) Ersätter Susanne Andersson (S) 
 
Närvarande ersättare 
Kasper Avenbrand (KD) 
Elisabeth Nilesol (V) §§ 163-175 
Kerstin Cederström (L) 
 
Övriga 
Maria Viduss Nämndsekreterare 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Håkan Ågren Rektor  
Mokhtar Bennis Verksamhetschef 
Annika Ramberg Ekonom 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Tina Ottosson Verksamhetschef 
Anton Öhrn Planerare 
Ida Lundstedt Planerare 
Nicolas Sandoval Planerare 
Markus Karlsson Enhetschef  
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Ingela Eklund HR-strateg 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Zara Zimmermann Teckenspråkstolk och genuspedagog 
Emma Larsson Elevkoordinator 
Maria Ersmark Psykologi- och idrottslärare 

 
Paragraf 158–175 
 
 
 
 
Maria Viduss, sekreterare 
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Elisabeth Malmqvist (C), ordförande 
 
 
 
 
Joakim Sjögren (SD), justerare  
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§ 158 Kallelse och föredragningslista 

§ 159 Protokolljusterare 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Joakim Sjögren (SD) 

Förslag till ersättande justerare: Pär Ljungvall (V)  

Protokollet justeras 2022-12-12. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Att jämte ordföranden utse Joakim Sjögren (SD) till justerare med Pär 
Ljungvall (V) som ersättare. 

2. Protokollet justeras 2022-12-12. 

§ 160 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 161 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

§ 162 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

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

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 
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§ 163 Verksamhetsinformation -  Virginska gymnasiet- 
Ändringar i läroplanens inledande delar; jämställdhet, 
sexualitet, samtycke och relationer. 
Ärendenummer: Gy 58/2022 
Handläggare: Håkan Ågren, Zara Zimmermann, Maria Ersmark, Emma 
Larsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om elevhälsoarbetet, arbetet med 
att främja psykisk hälsa och ändringar i läroplanens inledande delar; 
jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer.  

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 164 Uppföljning av SAM - det systematiska 
arbetsmiljöarbetet  
Ärendenummer: Gy 368/2022 
Handläggare: Ingela Eklund 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM). 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
SAM Gymnasienämnden 2022. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 165 Beslut - Justering av Gymnasienämndens 
rambudget 
Ärendenummer: Gy 55/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd barn och utbildning har beslutat om justering av 
Gymnasienämndens budgetram. Nedan redovisas justering av budgetramen 
samt förvaltningens förslag på fördelning av justeringarna: 

 Nämndens budgetram minskas med - 42 tkr utifrån elevavstämning för 
elever inom reguljära gymnasiet och Riksgymnasiet som gjorts per den 
15e oktober 2022. Justering läggs till den förvaltningsövergripande 
budgeten och fördelas ut per rektorsområde i enlighet med nämndens 
resursfördelningsmodell vid senare tillfälle. 

 Nämndens rambudget minskas med - 457 tkr utifrån elevavstämning 
för elever inom Gymnasiesärskolan som gjorts per den 15e oktober 
2022. Justeringen läggs till Gymnasiesärskolans budget. 

 Nämndens budgetram ökas med 1 071 tkr fördelning för att täcka upp 
för de ökade kostnader som uppstått inom Måltidsverksamheten 
utifrån det säkerhetspolitiska världsläget. Justering läggs till den 
förvaltningsövergripande budgeten där övrig budget för skolmåltider 
finns och täcker ökad debitering från Måltidsverksamheten. 

Justering av Gymnasienämndens budgetram uppgår till totalt 572 tkr och 
nämndens budgetram efter justering uppgår till totalt 525 890 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Justering Gymnasienämndens rambudget daterad 2022-11-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

-Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag 

Pär Ljungvall (V) deltar inte i beslutet.  

§ 166 Beslut - Helårsrapport med preliminärt bokslut 2022  
Ärendenummer: Gy 375/2022 
Handläggare: Nima Poushin 
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Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en preliminär årsberättelse som innehåller 
analys av verksamheten samt ekonomiskt utfall till och med oktober och 
prognos för helår 2022. 

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 på reguljära gymnasiet för 
att nå en ekonomi i balans. 

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar 
under resterande del av året prognostiseras utfallet för året att visa en positiv 
avvikelse mot budget på +12 817 tkr, vilket motsvarar 2,4 procent av 
budgetramen. 

Beslutsunderlag 
Gymnasienämnden preliminär årsberättelse 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

1. Gymnasienämnden fastställer preliminär årsberättelse för år 2022. 

2. Preliminär årsberättelse överlämnas till Programnämnd barn och utbildning 
för vidare hantering. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Gymnasienämnden fastställer preliminär årsberättelse för år 2022. 

2. Preliminär årsberättelse överlämnas till Programnämnd barn och utbildning 
för vidare hantering. 

Mats-Olof Liljegren (L), Zlatan Jaranovic (L) och Pär Ljungvall (V) deltar inte i 
beslutet.  

§ 167 Beslut - Förlängning av Attestförteckning  
Ärendenummer: Gy 370/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter 
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens 
förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska finnas 
tillgänglig hos förvaltningsledningen. 

Kommunen har förändrad nämndorganisation med start i januari 2023. Med 
anledning av ovanstående är samtliga delar i attestföreteckningen inte klarlagt, 
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varför attestförteckningen behöver förlängas att gälla över årsskiftet 2022–
2023. 

En ny attestförteckning gällande år 2023 för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter sammanställs snarast möjligt, och 
beredes nämnden för beslut. Detta torde ske i början av år 2023. Nuvarande 
attestförteckning förlängs att gälla tills ny attestförteckning antagits av 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förlängning av attestförteckning daterad 2022-11-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

- Attestförteckning år 2022 för Gymnasienämndens verksamheter förlängs att 
gälla tills ny attestförteckning år 2023 är beslutad av Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Attestförteckning år 2022 för Gymnasienämndens verksamheter förlängs att 
gälla tills ny attestförteckning år 2023 är beslutad av Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

§ 168 Beslut - Delegation förvaltningsdirektör 1-12 januari 
2023  
Ärendenummer: Gy 376/2022 
Handläggare: Maria Viduss 

Ärendebeskrivning 
Den nya förvaltningsorganisationen träder i kraft 1 januari 2023. Under 
förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om att förlänga 
mandatperioden för nuvarande nämnder till 12 januari 2023 kan detta innebära 
att titlar i nuvarande delegationsordning inte stämmer överens med nya 
förvaltningsorganisationen. För Gymnasienämndens del kommer exempelvis 
förvaltningschef byta titel till förvaltningsdirektör.   

För att säkerställa att den nytillträdda förvaltningen kan fatta beslut på 
delegation föreslås nämnden därför att fatta beslut om att ge 
förvaltningsdirektören beslutanderätt på samtliga punkter i nuvarande 
delegationsordning där Gymnasienämndens ordförande inte har beslutanderätt. 
Förvaltningsdirektör föreslås även ha möjlighet till vidaredelegation under 
perioden 1-12 januari.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Delegation förvaltningsdirektör 1-12 januari 2023 daterad 
2022-11-28 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

1. Under perioden 1-12 januari 2023 har förvaltningsdirektör Nima Poushin 
beslutanderätt på samtliga punkter i gällande delegationsordning för 
Gymnasienämnden. Detta med undantag av de punkter där nämndens 
ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Förvaltningsdirektören informerar nämnden 
om vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten 
anmäls till Gymnasienämnden i vanlig ordning.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Under perioden 1-12 januari 2023 har förvaltningsdirektör Nima Poushin 
beslutanderätt på samtliga punkter i gällande delegationsordning för 
Gymnasienämnden. Detta med undantag av de punkter där nämndens 
ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Förvaltningsdirektören informerar nämnden 
om vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten 
anmäls till Gymnasienämnden i vanlig ordning.  

§ 169 Beslut - Extra sammanträde Gymnasienämnden 12 
januari 2023 
Ärendenummer: Gy 61/2021 
Handläggare: Maria Viduss 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun genomför en förändring av nämndorganisationen som 
innebär att Gymnasienämnden avvecklas i dess nuvarande form och kommer 
uppgå i den nya nämnden Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden from nästa 
mandatperiod. 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om att förlänga 
mandatperioden för nämnderna till 12 januari 2023 behöver 
Gymnasienämnden ha ett extra avslutande sammanträde den 12 januari för att 
behandla anmälan av delegationsbeslut innan Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden har sitt första sammanträde. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett schema för de avslutande 
nämndernas avslutningssammanträde och de nya nämndernas första 
sammanträde den 12 januari i Sessionssalen på Rådhuset.  Gymnasienämnden 
föreslås därför att fatta beslut om att ha ett extra sammanträde den 12 januari 
2023 klockan 14:00-14:25. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  9 (13) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Extra sammanträde för Gymnasienämnden 12 januari 2023 
daterad 2022-11-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

-Extra sammanträde för Gymnasienämnden förläggs till den 12 januari 2023 
klockan 14:00-14:25 under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut 
om att förlänga mandatperioden till 12 januari 2023. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Extra sammanträde för Gymnasienämnden förläggs till den 12 januari 2023 
klockan 14:00-14:25 under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut 
om att förlänga mandatperioden till 12 januari 2023. 

§ 170 Beslut -Tillsynsrapport Gymnasienämnden 2022 
Uppföljning av intern kontroll 
Ärendenummer: Gy 344/2022 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet 
med tillsynen är att säkerställa att den interna kontrollen är god inom 
verksamhetsområdet. Det innebär att säkerställa att följande mål uppnås:  

 att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
 att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig 
 att lagar, föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs 

Efter genomförd riskanalys beslutade Gymnasienämnden om tre 
tillsynsområden för 2022. 

 Granska om rutinen för det Systematiska brandskyddsarbetet följs 
enligt föreskrifter och riktlinjer. 

 Granska om kodplan följs enligt instruktion. 
 Granska om det finns brister i kunskap om rutiner för att anmäla 

arbetsskador och tillbud. 

Inom tillsynsområdet ” Granska om rutinen för det Systematiska brandskyddsarbetet 
följs enligt föreskrifter och riktlinjer” framkom vissa brister, på samma sätt (vissa 
brister) bedömdes tillsynsområdet gällande ” Granska om kodplan följs enligt 
instruktion”. Vidare framkom att tillsynsområdet ”Granska om det finns 
brister i kunskap om rutiner för att anmäla arbetsskador och tillbud ” också gavs 
bedömningen vissa brister. De åtgärder som föreslås anses tillräckliga för att 
komma tillrätta med bristerna. Det handlar till stor del om att informera, 
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utforma dokumentation och följa upp. I rapporten redovisas även uppföljning 
av de åtgärder som beslutades i 2021 års tillsynsrapport.  

Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala internkontrollsystemet 
bedöms som tillräckligt. Nämndens interna kontroll som helhet bedöms som 
”hög grad av kontroll”.  Tillsynen leder till nödvändiga förbättringar och 
utveckling av internkontrollen. 

Gymnasienämnden föreslås besluta att godkänna rapporten men beslut om 
åtgärderna överlämnas till den nya Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport Gymnasienämnden 2022 - uppföljning av intern kontroll 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

- Gymnasienämnden godkänner Tillsynsrapport 2022 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Gymnasienämnden godkänner Tillsynsrapport 2022 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

§ 171 Beslut - Utvärdering och förlängning av kostnadsfria 
mensskydd på gymnasieskolorna  
Ärendenummer: Gy 350/2022 
Handläggare: Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
2022-01-17 beslutade Gymnasienämnden att erbjuda kostnadsfria mensskydd 
på Örebro kommuns gymnasieskolor under 2022. Kostnaden för detta är cirka 
165 tkr per år och ligger inom gränsen för direktupphandling, där avtal får 
ingås utan krav på anbud i särskild form. För att erbjuda kostnadsfria 
mensskydd har Gymnasienämnden idag ett avtal på en abonnemangstjänst. 
Abonnemanget löper från 15 februari 2022 till 31 december 2022.  

I utvärderingen har förvaltningen inhämtat både elevers och skolsköterskors 
upplevelser och synpunkter på satsningen. 

Förvaltningen gör bedömningen att det gått för kort tid och inte finns 
tillräckligt med underlag för att göra en djupare utvärdering eller en långsiktig 
bedömning av förbrukningen och behovet av alternativa mensskydd till 
tamponger. Med det som bakgrund föreslår förvaltningen att nuvarande avtal 
förlängs med ett år för att få tid till en mer ändamålsenlig utvärdering inför 
beslut om en permanent satsning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utvärdering och förlängning av kostnadsfria mensskydd på 
gymnasieskolorna daterad 2022-10-31 

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

1. Under 2023 erbjuda kostnadsfria mensskydd på Örebro kommuns 
gymnasieskolor. 

2. Utvärdering sker september 2023. 

3. Finansiering sker via planeringsreserven. 

Yrkande 
Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Under 2023 erbjuda kostnadsfria mensskydd på Örebro kommuns 
gymnasieskolor. 

2. Utvärdering sker september 2023. 

3. Finansiering sker via planeringsreserven. 

§ 172 Information - Riktlinjer för partipolitisk information 
och demokratisk delaktighet på gymnasieskolorna 
Ärendenummer: Gy 195/2022 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om arbetet med framtagandet av 
riktlinjer för partipolitisk information och demokratisk delaktighet på 
gymnasieskolorna. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 173 Aktuell information 
Ärendenummer: Gy 25/2022 
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Handläggare: Elisabeth Malmqvist,  Nima Poushin, Kent Vallén, Sven-Erik 
Sahlén 

Ärendebeskrivning 
Nima Poushin, förvaltningschef, informerar om Skolinspektionens tillsyn av 
vuxenutbildningar.  

Kent Vallén (S) och Sven-Erik Sahlén (KD) ger information från Forum för 
samråd. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 174 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 26/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Gymnasienämnden.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunala Tillgänglighetsrådet 2022-10-05 
Protokollsutdrag Programnämnd barn och utbildning 2022-10-28 § 168 - 
Fördelning av Programnämndens planeringsreserv 2022  
Protokollsutdrag Programnämnd barn och utbildning 2022-10-28 § 166 - 
Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i grund- och 
gymnasieskolan den 15 oktober 2022  
KSUS 2022-10-11, § 20 Uppföljning av handlingsplan för barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll i Örebro kommun 

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

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 
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§ 175 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Gy 27/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som fattats 
på delegation under tiden 1 november 2022 till 30 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden 2022-11-14 
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-08-01 - 2022-10-25 
Rudbecksgymnasiet  
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-08-01 - 2022-10-31 
Rudbecksgymnasiet  
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-10-27 - 2022-10-28 
Rudbecksgymnasiet  
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-10-21 
Rudbecksgymnasiet  
Anmälan av i delegations fattade beslut för tiden 2022-10-01 - 2022-10-31 
Virginska gymnasiet  
Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden januari-novmeber 2022 - 
Förändrade attesträtter 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna.
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