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Grundskolenämnden 
 
Datum: 2022-04-21 
Tid: 13:30–16:20 
Plats: Flexirummet, Svealundsskolan, Hagmarksgatan 1 
 
Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C) 
Stefan Stark (M) §§45-53 
Husein Hoso (S) 
Inger Blückert (S) 
Habib Slivo (S) 
Ann-Kristin Sundqvist (C) 
Christer Håkansson (V) 
Ingegerd Flock Andersson (M) 
Andy Silva Goncalves (M) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Denana Holmberg (S) Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 

(S) 
Anna Windahl (S) Ersätter Leif Gustafsson (S) 
Cecilia Svedin (C) Ersätter Stefan Stark (M) §§56-64 
Göran Wall (KD) Ersätter Elenor Sollerman (KD) 
Gjohn-Marko Berisha (M) Ersätter Johanna Sundman (L) 
 
Närvarande ersättare 
Ana Jakobsson (KD) 
Lars-Göran Hildor (V) 
Margret Brini (SD) 
 
Övriga 
Katarina Arkehag Förvlatlningsschef 
Elin Adebo Nämndsekreterare 
Mia Aversjö Verksamhetschef 
Johan Franzén Ekonom 
Ingela Eklund HR-strateg 
Daniel Lundmark Planerare 
Lena Crowley Planerare 
Anna Lindquist-Eriksson Rektor 
Torbjörn Kämblad Biträdande rektor 
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Paragraf 45–64 
 
 
 
 
Elin Adebo, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Madelene Spinord Semenets (S), ordförande 
 
 
 
 
Ingegerd Flock Andersson (M), justerare  
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§ 45 Kallelse 

§ 46  Protokolljusterare 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ingegerd Flock Andersson (M) föreslås justera dagens protokoll. 

Beslutsunderlag 
Grundskolenämnden beslutar: 
- Jämte ordföranden väljs Ingegerd Flock Andersson (M) att justera dagens 
protokoll. 

§ 47  Anmälan om jäv 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 48  Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ana Jakobsson (KD) anmäler en övrig fråga om Skolinspektionen. 

Ana Jakobsson (KD) anmäler en övrig fråga om filter på skoldatorer. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Ana Jakobssons (KD) fråga om Skolinspektionen tas upp under §63 Övriga 
frågor. 

2. Ana Jakobssons (KD) fråga om filter på skoldatorer tas upp under §64 
Övriga frågor. 

§ 49  Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 
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§ 50 Ledamotsinitiativ - Öka elevinflytandet och den 
demokratiska processen i grundskolan 
Ärendenummer: Gn 323/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag, Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna genom Stefan Stark har lämnat in ett ledamotsinitiativ till 
Grundskolenämnden om elevinflytande och den demokratiska processen i 
skolan. I initiativet föreslås att Grundskolenämnden beslutar att: 

- alla kommunala grundskolor i Örebro erbjuds en elevrådsutbildning med 
exempelvis Elevernas riksförbund, 
 

- kostnaden tas från Grundskolenämndens pott för oförutsägbara utgifter, 
 

- eleverna ges förutsättningar för en hållbar struktur där de kan bedriva 
skoldemokratiskt arbete, 
 

- eleverna ges förutsättningar att bedriva elevrådsarbete på eget initiativ, 
 

- Grundskolenämnden fortlöpande får information hur detta arbete fortskrider. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - Öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 
grundskolan 
Grundskolenämnden 2022-03-17 (2022-03-17 Gn §44) 
Ledamotsinitiativ elevinflytande, tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Grundskolenämnden avslår ledamotsinitiativet. 

Yrkande 
Stefan Stark (M) och Gunilla Fredriksson (SD) yrkar bifall till 
ledamotsinitiativet.  

Proposition 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) finner att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag 
respektive Stefan Starks (M) och Gunilla Fredrikssons (SD) yrkande om bifall 
till ledamotsinitiativet. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Grundskolenämnden 
beslutar enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 
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Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Grundskolenämnden avslår ledamotsinitiativet. 

Reservation 
Stefan Stark (M), Ingegerd Flock Andersson (M), Andy Silva Goncalves (M) 
och Gunilla Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan 
Starks (M) och Gunilla Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till 
ledamotsinitiativet. 

§ 51 Årshjul - Kompetensförsörjning 
Ärendenummer: Gn 311/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag, Mia Aversjö, Ingela Eklund 

Ärendebeskrivning 
Enligt Grundskolenämndens årshjul följs kompetensförsörjning upp. 

Information om plan för att trygga kompetensförsörjningen (HÖK21) i 
Örebro kommuns förskolor och grundskolor 2021-2024. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan HÖK Förskola skola 31 mars beslutad 
Handlingsplan HÖK Förskola skola 23 mars KLAR 
Tjänsteskrivelse till nämnd 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  

§ 52 Beslut - Fördelning av medel från Programnämnden 
Ärendenummer: Gn 332/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
I budget 2022 finns medel avsatta för att satsningar inom programområde barn 
och utbildning och i programplanen finns uttryckt att medel bör riktas till 
kompetenssatsningar i samband med ändrade läroplaner/kursplaner. Det finns 
också en politisk inriktning gällande att stärka studie-och yrkesvägledningen. 

Programnämnd barn och utbildning har beslutat att fördela 4 935 936 kr till 
Grundskolenämnden. Medlen ska användas för förstärkning av studie- och 
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yrkesvägledning samt till kompetensutvecklingsinsatser kopplade till ändrade 
läroplaner/kursplaner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Fördelning av medel för satsningar på SYV och 
kompetensutveckling” 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att förstärka studie-och yrkesvägledningen samt 
planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser kopplade till ändrade 
läroplaner/kursplaner. 

2. Att uppföljning av hur medlen använts ska ske i delårsrapport 2 och 
årsberättelse. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att förstärka studie-och yrkesvägledningen samt 
planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser kopplade till ändrade 
läroplaner/kursplaner. 

2. Att uppföljning av hur medlen använts ska ske i delårsrapport 2 och 
årsberättelse. 

§ 53 Information - Ekonomisk månadsrapport  
Ärendenummer: Gn 354/2022 
Handläggare: Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Johan Franzén informerar om sammanställd rapport över 
den ekonomiska utvecklingen från januari till och med mars. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi grsk mars 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 54 Verksamhetsinformation Svealundsskolan 
Handläggare: Anna Lindquist-Eriksson och Torbjörn Kämblad 
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Ärendebeskrivning 
Presentation om Svealundsskolan av Anna Lindquist-Eriksson, rektor, 
Torbjörn Kämblad, biträdande rektor. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

- Informationen tas till protokollet. 

§ 55 Rundvandring Svealundsskolan 

Ärendebeskrivning 
Rundvandring i Svealundsskolans lokaler. 

§ 56 Information om förvaltningens pågående arbete med 
olika säkerhetsfrågor 
Handläggare: Katarina Arkehag, Daniel Lundmark 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag och Årsprocessledare Daniel Lundmark 
informerar om Förvaltningen förskola och skolas pågående säkerhetsarbete, 
olika utbildningar och informationssäkerhet.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

- Informationen tas till protokollet. 

§ 57 Information om säkerhetspolitiska läget 
Handläggare: Katarina Arkehag 
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Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om det säkerhetspolitiska läget 
ur Grundskolenämndens perspektiv. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 58 Beslut - Handlingsplan likvärdig skola  
Ärendenummer: Gn 280/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Grundskolenämndens sammanträde den 21 april 2022. 

§ 59  Förvaltningschefens information 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar kring aktuella frågor, händelser 
och nyheter som berör Grundskolenämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 60  Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) informerar om aktuella händelser 
inom Grundskolenämndens ansvarsområde.  
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Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 61  Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gn 64/2022 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2022-02-09 till 2022-04-14 
fattats med stöd av delegation från Grundskolenämnden. 

Beslutsunderlag 
Lista anmälda delegationsbeslut Gn 2022-02-09 till 2022-04-14 
Rapport anmälningar till huvudman grundskolan mars-april 

Förslag till beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 62 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden 
Ärendenummer: Gn 63/2022 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Information om diarieförda ärenden och inkomna handlingar tiden 2022-03-09 
till 2022-04-14. 

Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser Gn 2022-03-09 till 2022-04-14 
 
Uppföljning av Örebro kommuns arbete inom jämställdhet och området våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 63 Övriga frågor - Skolinspektionen 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ana Jakobsson (KD) har anmält en övrig fråga om Skolinspektionens 
inspektioner. 

Förvaltningschef svarar på den övriga frågan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  

§ 64 Övriga frågor - Filter på skoldatorer 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ana Jakobsson (KD) har anmält en övrig fråga om vad Örebro kommun har 
för sökfilter på skoldatorerna. 

Förvaltningschef svarar på den övriga frågan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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