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Grundskolenämnden 
Kallas till sammanträde 
 
Datum: 2023-05-29 
Tid: 13:00- ca16:45 
Plats: Dahlian, Ringgatan 32 
 
Jonas Håård (S),  Zandra Björnram 
Ordförande    Nämndsekreterare 
 
Förhinder anmäls till Gruppledare eller nämndsekreterare 
zandra.bjornram@orebro.se 
 
Ledamöter 
Jonas Håård (S), ordförande 
Emelie Jaxell (M), vice 
ordförande  
Mats-Olof Liljegren (L), 2:a vice 
ordförande  
Anna Windal (S) 
Thomas Börjesson (S)  
Inger Blückert (S)  
Magnus Talbäck (S)  
Mattias Eonsuu (M) 
Maria Hedwall (M) 
Elisabeth Malmqvist (C)  
Lena Hansson (L) 
Kasper Avenbrand (KD) 
Christer Håkansson (V)  
Robert Stenberg (ÖrP) 

  
Ersättare 
Matilda Jansson (S) 
Nisvet Okanovic (S) 
Gunilla Neogard (S) 
Samuel Andersson (M)  
Gjohn-Marko Berisha (M) 
Cecilia Svedin (C) 
Bo Ammer (SD) 
Jesper Nordström (KD) 
Elisabeth Nilesol (V) 
 
 
 
 
 
 

Margret Brini (SD 
 
 
 
 
Välkommen! 
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1 Protokolljusterare 
Handläggare: Jonas Håård, kl. 13:00 

Ärendebeskrivning 
Maria Hedwall (M) föreslås justera dagens protokoll med Elisabeth Malmqvist 
(C) som ersättare. 

2 Anmälan om jäv 
Handläggare: Jonas Håård 

3 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

4 Godkännande av föredragningslista 
Handläggare: Jonas Håård 

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

5 Information om Kris och säkerhetsarbete 
Ärendenummer: Gn 1554/2023 
Handläggare: Marie-Helene Andersson kl. 13:05 - 13:35 

Ärendebeskrivning 
Information om förvaltningens arbete kring krishantering, risk- och 
sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering samt utbildningsinsatser inom hot och 
våld för personal inom grundskolan. 

Beslutsunderlag 
- Presentation  

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

 

 



ÖREBRO Ärendelista  
 

  3 (13) 
 

6 Information om kompetensförsörjning 
Handläggare: Staffan Henningsson, kl. 13:35 - 14:00 

Ärendebeskrivning 
Staffan Henningsson, planerare inom Förskole- och grundskoleförvaltningen, 
informerar om hur förvaltningen arbetar med kompetensförsörjning.  

Beslutsunderlag 
Presentation 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

7 Information om förstudie bemanning 
Ärendenummer: Gn 1537/2023 
Handläggare: Ewa Tatarowicz, kl. 14:00 - 14:20 

Ärendebeskrivning 
Förstudieledare Ewa Tatarowicz och Anna Elvenäs från Frontit informerar 
nämnden om förstudien som pågått under våren gällande bemanning med 
korttidsanställd personal inom Förskole- och grundskoleförvaltningen. 

Förstudien är finansierad av medel från Kompetensutvecklingsportföljen och 
syftet har varit att få en fördjupad bild av hur förvaltningen bemannas, vad 
behovet av korttidsanställd personal beror på och hur det är möjligt att bygga 
upp en mer hållbar arbetsorganisation. 

Beslutsunderlag 
- Behovsanalys  

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

8 Behovsanalys och investeringsbehov inför 
Lokalförsörjningsplan 2025 - Beredning 
Ärendenummer: Gn 1524/2023 
Handläggare: Anni Arnefjord, Viktoria Wiltebo, kl. 14:20 - 14:45 

Ärendebeskrivning 
Alla nämnder ska ta beslut om en Behovsanalys gällande sitt lokalbehov för 
perioden 2025-2035. Behovsanalysen är nämndens möjlighet att uttrycka 
kommande lokalbehov t.ex. utökning av förskoleplatser eller större 
lokalanpassningar i befintliga lokaler.  
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Underlaget arbetas fram av lokalsamordnare inom Förskole- och 
grundskoleförvaltningen i samverkan med verksamhetschefer och 
förvaltningsdirektör, och baseras på befolkningsprognoser samt befintliga 
lokalers kapacitet. 
 
Det är nämnden som beslutar om Behovsanalysens innehåll, och det kommer 
sedan ligga som underlag för framtagandet av den kommunövergripande 
lokalförsörjningsplanen som slutligen beslutas i Kommunstyrelsen.  

Örebro kommun antar årligen en kommunövergripande Lokalförsörjningsplan. 
Som underlag för Lokalförsörjningsplanens innehåll arbetar varje nämnd fram 
en Behovsanalys där respektive nämnds behov av lokaler identifieras och 
presenteras.   
 
Behovsanalysen baseras på den årliga befolkningsprognos som levereras från 
Statistiska centralbyrån, samt jämförelsen mellan prognosens barn- och 
elevantal i relation till platstillgången såväl i kommunal som fristående 
verksamhet. Utifrån detta presenteras sedan en analys av nämndens lokalbehov 
för 2025 och framåt i form av en behovslista. 

Beslutsunderlag 
Behovsanalys Grundskolenämnd 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola- och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendet anses berett. 

 

14:45 – 15:00 PAUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖREBRO Ärendelista  
 

  5 (13) 
 

9 Delårsrapport med prognos 1 - Beslut  
Ärendenummer: Gn 1264/2023 
Handläggare: Katarina Arkehag, Markus Duberg, Lena Crowley, kl. 15:00 - 
15:30 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och 
en helårsprognos för 2023 för Grundskolenämnden. I rapporten görs en 
uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt förvaltningschefens 
framåtblick. 

Beslutsunderlag 
- Delårsrapport  

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden 

1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2023. 
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

10 Beslut om styrelse till stiftelsen för barn i skolan i  Örebro 
kommun 
Ärendenummer: Gn 1419/2023 
Handläggare: Markus Duberg, Zandra Björnram, 15:30 - 15:40 

Ärendebeskrivning 
Grundskolenämnden ska utse en styrelse till fonden för barn i skolor i Örebro 
kommun. Enligt fondens stadgar ska fonden handhas av en styrelse bestående 
av tre ledamöter vilka två skall utses av Örebro skolstyrelse, numera 
Grundskolenämnden, samt en representant för Örebro sparbank. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse  

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Grundskolenämnden: 

- Mats-Olof Liljegren och Jonas Håård utses till styrelseledamöter för fonden 
för barn i skolor i Örebro kommun. 
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11  Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive 
fritidshem med ersättningsnivåer från juni 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Gn 490/2023 
Handläggare: Markus Duberg, 15:40 - 15:50 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för grundskola fördelar medel till kommunala och 
fristående grundskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för 
intraprenader. Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för 
grundskolan F-9 inklusive fritidshem 2023 uppgår till 2 115,2 miljoner kronor. 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev vid skolenheten. 
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp. 

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Resursfördelnings-modell för grundskola F-9 inklusive fritidshem med 
ersättningsnivåer 2023 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

1. Ersättningsnivåer för år 2023 antas. 
2. Ersättningsnivåer gäller från 1 juli till 31 december 2023. 
3. På Grundskolenämndens sammanträde i december 2023 fattas beslut 

om ersättningsnivåer från 1 januari 2024. 

12 Resursfördelningsmodell för grundsärskola med 
ersättningsnivåer från juni 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Gn 491/2023 
Handläggare: Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för grundsärskolan omfattar elever som går i 
särskolan  
och omfattar också fritidshem upp till 12 års ålder. Äldre elevers 
omsorgsbehov när  
det gäller fritidshem tillgodoses via LSS.  
 
Resursfördelningsmodellen för grundsärskolan består av följande delar, 
lokalkostnad, gruppbaserad del och en individbaserad del. Den totala 
budgetramen för  
2023 uppgår till 110,7 miljoner kronor. Resursfördelningsmodellen gäller också 
för de enheter som är intraprenader inom programområdet. 
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Den nuvarande resursfördelningsmodellen trädde i kraft från halvårsskiftet 
2022.  
Under våren 2023 ska en översyn av resursfördelningsmodellen för 
grundsärskolan  
genomföras för att följa hur modellen styr mot önskade mål och effekter.  

Beslutsunderlag 
- Resursfördelningsmodell för grundsärskola med ersättningsnivåer 2023  

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

1. Ersättningsnivåer för år 2023 antas. 
2. Ersättningsnivåer gäller från 1 juli till 31 december 2023. 
3. På Grundskolenämndens sammanträde i december 2023 fattas beslut 

om ersättningsnivåer från 1 januari 2024. 

13  Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med 
ersättningsnivåer från juni 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Gn 515/2023 
Handläggare: Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för RH-verksamhet, elever med rörelsehinder, 
fördelar  
resurser till elever med rörelsehinder som går på den kommungemensamma 
verksamheten som finns på Adolfsbergsskolan. Enheten tar emot elever med 
rörelsehinder  
som kommer från länets kommuner. 
 
För att tillgodose skiftande behov hos elever med rörelsehinder finns, förutom 
de  
insatser som varje enskild grundskola organiserar, behovet av en särskild, 
kommungemensam enhet. Adolfsbergsskolan den skolenhet som har det 
uppdraget. 
  
Den totala budgetramen för 2023 uppgår till 11,47 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med ersättningsnivåer 2023 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

1. Ersättningsnivåer för år 2023 antas. 
2. Ersättningsnivåer gäller från 1 juli till 31 december 2023. 
3. På Grundskolenämndens sammanträde i december 2023 fattas beslut 

om ersättningsnivåer från 1 januari 2024. 
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14 Information om fördelning av medel från 
Migrationsverket för mottagande av flyktingar 
Ärendenummer: Gn 1538/2023 
Handläggare: Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för personer som har 
beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd i Sverige enligt 
massflyktsdirektivet (massflyktingar). Från 1 juli 2022 gäller det även de 
personer som har ansökt om men ännu inte beviljats sådant uppehållstillstånd. 
En kommun kan få ersättning för asylsökande barn och elevers förskola och 
skolundervisning. Det gäller även för barn och elever som har beviljats 
uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar). Från 1 juli 2022 
gäller det även de barn och elever som har ansökt om men ännu inte beviljats 
sådant uppehållstillstånd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-05-17 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

15 Riktlinjer om skolskjuts och elevresor - Beslut 
Ärendenummer: Gn 931/2023 
Handläggare: Markus Sandqvist, kl. 15:50 - 16:00 

Ärendebeskrivning 
Detta ärende rör revidering av riktlinje Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Örebro 
kommun, antagen av Programnämnd barn- och utbildning 2020-12-04, Bou 
1579/2020. Riktlinjen rör i sin nuvarande form både skolskjuts för 
grundskoleelever och elevresor för gymnasielever. Riktlinjen föreslås därför 
delas mellan Grundskolenämnd och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd. 
Revidering ska därför göras så riktlinjen för grundskola endast berör områden 
som gäller för grundskoleelever. De reviderade riktlinjen föreslås börja gälla 
från den 1 juni 2023. 

Utöver delningen av riktlinjen föreslås även en förlängning av den 
försöksverksamhet som från läsåret 2020/2021 till läsåret 2022/2023 erbjudits 
elever som går på Vintrosa skola och som inte är berättigade till skolskjuts. 
Dessa har fått åka med befintlig skolbuss i mån av plats om de har mer än 2 
km till skolan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-04-05 
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Förslag Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Örebro 
kommun, Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola 
Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Örebro kommun. Bou 1579/2020 
Ordförandebeslut försöksverksamhet – tillägg till Regler för skolskjuts i 
grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i 
Örebro kommun. Bou 927/2022. 
Rapport särskilda fokusområden skolskjuts, första punkten. Bou 2005/2022. 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

1. Anta reviderad riktlinje för skolskjuts. 
 

2. Reviderad riktlinje gäller från och med 1 juni 2023. 
 

3. Anta tillägg till riktlinje för skolskjuts om förlängning av 
försöksverksamhet under läsåret 2023/2024. 

16 Remiss från  Skolinspektionen - Ansökan från JENSEN 
education college AB - Beslut 
Ärendenummer: Gn 658/2023 
Handläggare: Daniel Lundmark, kl. 16:00 - 16:10 

Ärendebeskrivning 
JENSEN college AB har ansökt till Skolinspektionen om att bedriva 
grundskoleverksamhet F-6 inklusive fritidshem. Verksamheten ska kunna starta 
höstterminen 2024 och bedöms vara fullt utbyggd med plats för 402 elever 
läsåret 2027/2028 varav 198 med plats i fritidshem. Huvudmannen har via 
egen marknadsundersökning gjort prognos på efterfrågan i ett specifikt 
geografiskt område i kommunen. Det geografiska område som skollokalen ska 
ligga i är Norra Ormesta. 

Örebro kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 
5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
Skolinspektionen - Remiss: Ansökan från JENSEN education college AB 
Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av grundskola 
F-6 – Jensen Education (Dnr: SI 2023:1043) 
Tjänsteskrivelse, 23-05-16 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

- Grundskolenämnden antar förslag till yttrande. 

Paragrafen justeras omedelbart.  
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17 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Viljan 
Friskola AB - Beslut 
Ärendenummer: Gn 630/2023 
Handläggare: Daniel Lundmark 

Ärendebeskrivning 
Viljan Friskola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som 
huvudman för en grundskola med årskurserna 7-9 vid Viljan grundskola 
Örebro i Örebro kommun från och med läsåret 2024/2025. 

Ansökan avser grundskoleplatser inom årskurserna 7–9 med 42 platser totalt 
utbyggd år 2027. Ansökan görs parallellt med motsvarande verksamhet inom 
gymnasiet. Verksamhetsmodellen bygger på att alla elever som antas till skolans 
utbildning har en dokumenterad skolproblematik. Det innefattar också en 
finansieringsmodell som förutsätter ett högre belopp än kommunens 
grundbelopp, i praktiken beviljande av tilläggsbelopp.  

Vid en eventuell etablering planeras verksamheten vara belägen i Kvinnersta 
norr om Örebro. Där ska all undervisning, såväl teoretisk som praktisk, 
bedrivas. Enligt ansökan kommer det även erbjudas alternativ för boende i 
anslutning till skolan. 

Beslutsunderlag 
Skolinspektionen - Remiss: Ansökan från Viljan Friskola AB  
Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av grundskola – 
Viljan grundskola Örebro (Viljan Friskola AB) 
Tjänsteskrivelse, 23-05-16 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

- Grundskolenämnden antar förslag till yttrande. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

18 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Stiftelsen 
Hannaskolan - Beslut 
Ärendenummer: Gn 713/2023 
Handläggare: Daniel Lundmark 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Hannaskolan har ansökt till Skolinspektionen om att utöka sin 
grundskoleverksamhet (7–9). Utökningen av verksamheten ska ske från 
höstterminen 2024 med en ökning på 40 elever och sedan fullt utökat år 
höstterminen 2025 med 60 elever. Huvudmannen har uppgett att de i samtal 
med Örebro kommun fått tills sig att det råder en brist på platser i kommunen 
i årskurser 7-9. Huvudmannen uppger att de har en hög efterfrågan om platser 
samt en lång kö. 



ÖREBRO Ärendelista  
 

  11 (13) 
 

Örebro kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 
5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
Skolinspektionen - Remiss: Ansökan från Stiftelsen Hannaskolan 
Örebro kommuns yttrande angående ansökan från Stiftelsen Hannaskolan 
(Dnr: SI 2023:1211) 
Tjänsteskrivelse, 23-05-16 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

- Grundskolenämnden antar förslag till yttrande. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

19 Ledamotsinitiativ från Liberalerna om att alla barn ska 
kunna läsa - Beslut 
Ärendenummer: Gn 1519/2023 
Handläggare: Jonas Håård, kl. 16:10 - 16:20 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna genom Mats-Olof Liljegren och Lena Hansson har lämnat in 
ledamotsinitativet ”Alla barn som lämnar första klass ska kunna läsa”. 
Ledamotsinitiativet föreslår att Grundskolenämnden ska ge förvaltningen i 
uppdrag att ytterligare stärka arbetet med läskunnighet och att säkerställa att 
varje barn från höstterminen 2023 kan läsa efter årskurs 1. 

Ordförande föreslår att Ledamotsinitiativet anses besvarat då förvaltningen 
arbetar med frågan genom redan satta mål. I verksamhetsplanen finns mål 
kopplat till läskunnighet i nämndmålet: Alla elever kan läsa och använda det svenska 
språket på ett rikt och nyanserat sätt. Indikatorer kopplat till målet är andel 
läskunniga elever i år 1 samt andel elever om har lägst betyget E i ämnet 
svenska eller svenska som andraspråk i åk 6 och 9.  

I september får Grundskolenämnden delårsrapport 2 där arbetet med 
Kommunfullmäktiges strategiska mål 3 och därmed nämndens mål om svenska 
språket rapporteras. Nämnden kommer även få en dragning om 
kunskapsresultaten i början av hösten. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ från Liberalerna, 2023-04-27 
Tjänsteskrivelse 2023-05-15 

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Grundskolenämnden: 

- Grundskolenämnden anser ledamotinitiativet vara besvarat. 
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20 Förvaltningsdirektör information 
Handläggare: Katarina Arkehag, kl. 16:20 - 16:25 

Ärendebeskrivning 
Information från Förvaltningsdirektör Katarina Arkehag. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

21  Ordförandes information 
Handläggare: Jonas Håård, kl. 16:25 - 16:30 

Ärendebeskrivning 
Information från Grundskolenämndens ordförande Jonas Håård (S). 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

22 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gn 16/2023 
Handläggare: Jonas Håård, kl. 16:30 

Ärendebeskrivning 
Information om diarieförda ärenden och inkomna skrivelser. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning diarieförda ärenden 
Samverkansprotokoll   

Förslag till beslut 
Förskole- och Grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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23  Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gn 438/2023 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i 
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera beslutanderätten i 
vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas 
till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning anmälan av delegationsbeslut. 
Ordförandebeslut, Gn 1333/2023 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden: 

- Anmälan läggs till protokollet. 

24 Övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård, kl. 16:35 
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