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Grundskolenämnden 
 
Datum: 2021-03-18 
Tid: 9:00–12:00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset för presidiet och Teams  
 
Närvarande ledamöter 
Seydou Bahngoura (C) 
Stefan Stark (M) 
Husein Hoso (S) 
Inger Blückert (S) 
Madelene Spinord (S) 
Ann-Kristin Sundqvist (C) 
Elenor Sollerman (KD) 
Christer Håkansson (V) 
Ingegerd Flock Andersson (M) 
Andy Silva Goncalves (M) 
Johanna Sundman (L) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Cecilia Svedin (C) Ersätter Linda Smedberg (S) 
Göran Wall (KD) Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 

(S) 
Ana Jakobsson (KD) Ersätter Yahya Hussein Hidig (S) §§ 34 

- 43 
Adil Caliskan (L) Ersätter Yahya Hussein Hidig (S) §§ 

29-33 
 
Närvarande ersättare 
Margret Brini (SD) 
 
Övriga 
Katarina Arkehag Förvaltningschef 
Zandra Björnram Nämndsekreterare 
Johan Franzén Ekonom 
Daniel Lundmark Planerare 
Staffan Henningsson Planerare 
Ingela Eklund HR-strateg 
Mia Aversjö Verksamhetschef 
Ulf Aldén Verksamhetschef 
Johan Fahlström Rektor 
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Paragraf 29–45 
 
Digitalt justerat protokoll 
 
Seydou Bahngoura (C), vice ordförande 
 
Ingegerd Flock Andersson (M), justerare 
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§ 29 Protokolljusterare 
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ingegerd Flock Andersson föreslås justera dagens protokoll. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

Ingegerd Flock Andersson utses till justerare för dagens protokoll. 

 

§ 30 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Ärendebeskrivning 
Stefan Stark (M) anmäler tre övriga frågor om handlingsplaner i Örebro 
kommun gällande olämpligt beteende mot elever från personal, Polisanmälan 
av brott som begås av elever i Örebro kommuns grundskolor, 
Kamerabevakning på kommunala högstadieskolor, samt ett ledamotsinitiativ. 

Christer Håkansson (V) ställer en övrig fråga om ESKA. 

Ledamotsinitiativet hanteras sist på dagordningen. 

 

§ 31 Anmälan om jäv 
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Ärendebeskrivning 
Inget jäv anmäls 

§ 32 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 
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§ 33 Årshjul - Kompetensförsörjning - Information  
Handläggare: Katarina Arkehag, Ingela Eklund, Staffan Henningsson 

Ärendebeskrivning 
Kompetensförsörjning följs upp i Grundskolenämnden utifrån nämndens 
årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Kompetensförsörjning är ett av 
Förvaltningen Förskola och skolas prioriterade områden för 2021 och kommer 
under nämndsammanträdet att belysas ur flera olika aspekter och i relation till 
hur det påverkar kunskapsuppdraget. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

 

§ 34 Verksamhetsbesök från Mellringeskolan - Information 
Handläggare: Johan Fahlström 

Ärendebeskrivning 
Johan Fahlström rektor på Mellringeskolan kommer till nämnden och 
informerar om sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 
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§ 35 Ställningstagande om vaccin för medarbetare - 
Beslut 
Ärendenummer: Gn 278/2021 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förslaget innebär att alla medarbetare inom Örebro kommun ska få möjlighet 
att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras med tid 
motsvarande en timme. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ställningstagande Vaccin 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skola förslag till Grundskolenämnden: 

1. Medarbetarna som har grundskolenämnden som arbetsgivarnämnd 
erbjuds att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt 
möjligt utan störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras 
genom att vikarier behöver kallas in. 

2. Om vaccination istället sker på 
fritiden kompenseras medarbetaren med tid mot tid motsvarande en 
timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och från 
vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

 

§ 36 Ekonomisk månadsrapport - Information 
Ärendenummer: Gn 386/2021 
Handläggare: Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapporten sammanställs för att ge nämnden aktuell ekonomisk 
information under året och är ett komplement till delårs- och årsrapporterna. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport 

Förslag till beslut 
Förvaltning förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

 

§ 37 Skolmiljarden - Information 
Handläggare: Johan Franzén, Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skol-
väsendet 2021, den så kallade ”Skolmiljarden” Medlens syfte är att bidra till 
goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den 
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. För Örebro kommun 
innebär det ett tillskott på 15 324 300 kronor. Medlen betalas ut till 
kommunerna i februari och juni. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från programnämnd 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

 

§ 38 Statsbidrag för likvärdig skola - Information  
Ärendenummer: Gn 392/2021 
Handläggare: Katarina Arkehag, Ulf Aldén, Mia Aversjö, Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sökt den bidragsram på 82,5 mnkr som tilldelalats Örebro 
till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och 
grundskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

 

§ 39 Reviderad delegationsordning - Beslut 
Ärendenummer: Gn 385/2021 
Handläggare: Zandra Björnram 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen för Grundskolenämnden föreslås revideras enligt förslag 
nedan: 

 Biträdande förvaltningschef byts ut till verksamhetschef på samtliga 
punkter där biträdande förvaltningschef varit ersättande delegat. 

 Intraprenadchef byts ut till Verksamhetschef på samtliga punkter där 
intraprenadchef varit ordinarie delegat. 

Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsordning 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

Delegationsordning för Grundskolenämnden revideras enligt följande punkter: 

1. Biträdande förvaltningschef byts ut till verksamhetschef på samtliga punkter 
där biträdande förvaltningschef varit ersättande delegat. 

2. Intraprenadchef byts ut till Verksamhetschef på samtliga punkter där 
intraprenadchef varit ordinarie delegat. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

 

§ 40 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar kring läget kring Corona, andra 
aktuella frågor, händelser och nyheter som berör Grundskolenämndens 
verksamheter. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden. 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

 

§ 41 Ordförandes information 
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Ärendebeskrivning 
Vice ordförande Seydou Bahngoura informerar om aktuella händelser. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

 

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gn 27/2021 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2021-02-19 - 2021-03-10 fattats 
med stöd av delegation från Grundskolenämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 
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§ 43 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden 

Ärendebeskrivning 
Information om inkomna skrivelser och diarieförda ärende. 
Beslutsunderlag 
Diarieförda ärenden 

Protokoll samverkan, 2021-01-26. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 
 

§ 44 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Stefan Stark (M) anmäler tre övriga frågor om handlingsplaner i Örebro 
kommun gällande olämpligt beteende mot elever från personal, Polisanmälan 
av brott som begås av elever i Örebro kommuns grundskolor, 
Kamerabevakning på kommunala högstadieskolor. - Frågorna tas med till nästa 
nämnd. 

Christer Håkansson (V) övrig fråga om ESKA (Enheten för systematiskt 
kvalitetsarbete) - Frågan besvaras under nästa nämnd. 

 

§ 45 Ledamotsinitiativ från Moderaterna 
Ärendenummer: Gn 537/2021 

Ärendebeskrivning 
Stefan Stark (M) väcker ett ledamotsinitiativ med förslag till 
Grundskolenämnden: 

1. att göra en kartläggning kring gärningsmannens anställningar i Örebro 
kommuns grundskolor och redovisa det för nämnden senast i juni 2021 
2. att för nämnden, senast i juni 2021, beskriva vad som gjorts och vilka beslut 
som har tagits, ur ett barnperspektiv, sedan gärningsmannen blev häktad och 
skild från sin anställning i Örebro kommun. 
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3. att för nämnden, senast i maj 2021, redovisa den handlingsplan som finns 
för att förhindra att pedofiler får anställning och/eller får fortsätta jobba i 
Örebros skolor. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ Barnperspektivet först. 

Förslag till beslut 
Ordförande förslår Grundskolenämnden: 

- att ledamotsinitiativet hanteras vid nästkommande nämnd. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt ordförandes förslag.
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