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Grundskolenämnden 
 
Datum: 2022-11-10 
Tid: 13:30–16:25 
Plats: Dahlian, Ringgatan 32 
 
Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C) 
Stefan Stark (M) 
Husein Hoso (S) 
Inger Blückert (S) 
Habib Slivo (S) 
Leif Gustafsson (S) 
Elenor Sollerman (KD) 
Christer Håkansson (V) 
Ingegerd Flock Andersson (M) 
Andy Silva Goncalves (M) 
Johanna Sundman (L) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Denana Holmberg (S) Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 

(S) 
Cecilia Svedin (C) Ersätter Ann-Kristin Sundqvist (C) 
 
Närvarande ersättare 
Anna Windahl (S) 
Ana Jakobsson (KD) 
Lars-Göran Hildor (V) 
Gjohn-Marko Berisha (M) 
Margret Brini (SD) 
 
Övriga 
 

 
Katarina Arkehag Förvaltningschef 

Elin Adebo Nämndsekreterare 

Mia Aversjö Verksamhetschef 

Ulf Aldén Verksamhetschef 
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Lena Crowley Planerare 

Ingela Eklund HR-strateg 

Tomas Hedlund Planerare 

Anni Arnefjord Planerare 

Markus Duberg Ekonom 

 
Paragraf 130–144 
 
 
 
 
Elin Adebo, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Madelene Spinord Semenets (S), ordförande 
 
 
 
 
Christer Håkansson (V), justerare  
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§ 130 Kallelse 

§ 131 Protokolljusterare 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Christer Håkansson (V) föreslås justera dagens protokoll. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Jämte ordföranden väljs Christer Håkansson (V) att justera dagens protokoll. 

§ 132 Anmälan om jäv 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 133 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Christer Håkansson (V) anmäler en övrig fråga om NPF-utbildning för 
rektorer. 

Christer Håkansson (V) anmäler en övrig fråga om kvalitetssamtal om tidiga 
insatser. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 
1. Christer Håkanssons (V) fråga om NPF-utbildning för rektorer tas upp 
under §143 Övriga frågor. 

2. Christer Håkanssons (V) fråga om kvalitetssamtal om tidiga insatser tas upp 
under §144 Övriga frågor. 

§ 134 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 
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- Ärendelistan godkänns. 

§ 135 Årshjul - Kompetensförsörjning 
Ärendenummer: Gn 1057/2022 
Handläggare: Ingela Eklund, Mia Aversjö, Ulf Aldén, Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Enligt Grundskolenämndens årshjul är kompetensförsörjning tema för 
nämnden i november. 

Verksamhetschefer Ulf Aldén och Mia Aversjö och Ingela Eklund, HR strateg 
presenterar aktuellt läge inom kompetensförsörjning, vilka aktiviteter som 
pågår och vad som kommer att prioriteras framåt. 

Information om förvaltningens arbete med ”Säkra kompetensen”, kommunens 
metod för att kartlägga, analysera, planera och åtgärda 
kompetensförsörjningsbehovet, samt information om lärarbehörigheter med 
nedslag i pågående arbete inom vissa specifika yrkeskategorier såsom studie- 
och yrkesvägledning och förstelärare. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  

§ 136 Beredning - Omorganisering av KSU-grupp vid Lillåns 
skola F-6 
Ärendenummer: Gn 956/2022 
Handläggare: Ulf Aldén, Anni Arnefjord 

Ärendebeskrivning 
I Örebro kommun har behovet av platser i årskurserna 7–9 under de senaste 
åren ökat. Med anledning av detta genomgår Lillåns skola 7–9 en 
kapacitetsutökning, vilket innebär att årskurserna 7–9 kommer att utökas 
succesivt med en klass per läsår till 7 paralleller (21 klasser). Detta är efter 
beslut av Örebro kommuns lokalstrategiska råd. Totalt innebär det en utökning 
med cirka 80 elevplatser på tre år på Lillåns skola 7–9, där antalet klasser 
utökas varje läsår till och med läsåret 24/25. 

I nuläget bedrivs undervisning för en KSU-grupp (kommungemensam 
undervisningsgrupp med elever med diagnos inom autismspektra) i C-huset 
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vilket delas med Lillåns skola 7–9. Totalt består gruppen av 13 elever i 
årskurserna 1–6 samt sex personal. Förvaltningen bedömer att det utifrån 
aktuell situation - att elevplatser behöver tillskapas för årskurserna 7–9 - och 
med hänsyn till barnets bästa ur ett kommunövergripande perspektiv, är 
lämpligast att genomföra omorganisering av KSU-gruppen till Olaus 
Petriskolan F-6 med start av läsåret 23/24. 

Ärendet bereds på Grundskolenämndens sammanträde 10 november, inför 
beslut på Grundskolenämndens sammanträde 8 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Omorganisering av KSU-grupp vid Lillåns skola F-6 
Bilaga 1, Utredning 
Bilaga 2, Barnkonsekvensanalys 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendet anses berett i samband med dagens nämndsammanträde. 

Yrkande 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) yrkar att ärendet återremitteras 
med motiveringen att underlaget behöver kompletteras.  

Proposition 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) ställer sitt yrkande om återremiss 
under proposition och finner att Grundskolenämnden beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ärendet återremitteras med motiveringen att underlaget behöver 
kompletteras. 

§ 137 Beredning - Tillsynsrapport internkontroll 
Ärendenummer: Gn 1058/2022 
Handläggare: Tomas Hedlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen förskola och skola har på uppdrag av grundskolenämnden 
genomfört tillsyn inom internkontroll i enlighet med grundskolenämndens 
beslutade tillsynsplan för 2022. Internkontroll är nämndens tillsyn av 
förvaltningens interna kontroll av den vardagliga verksamheten inom 
nämndens verksamhetsområde. I tillsynsplanen 2022 fastställdes tre 
prioriterade områden. De prioriterade områden bestod av ett inom 
verksamhetsområdet (systematiskt brandskyddsarbete, ett inom 
ekonomiområdet (inventarieförteckning) samt ett inom personalområdet 
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(rekrytering av obehörig personal). De beslutade prioritetsområdena togs fram 
utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

Årets tillsyn konstaterar både lindriga och allvarliga brister. Inom samtliga tre 
tillsynsområden bedöms det finnas förbättringspotential. När det gäller 
ekonomiområdet ser förvaltningen att bristerna kan åtgärdas genom bland 
annat information till berörda rektorer och inkludering av frågan i 
introduktionen till rektorer. När det gäller bristerna inom personalområdet 
bedömer förvaltningen att vissa åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att 
det görs vakansanmälningar när tjänster som innehas av icke-legitimerade och 
obehöriga lärare upphör och att icke-legitimerade och obehöriga inte anställs 
längre än vad skollagen fastställer. Vidare bedöms en samordning av studie- 
och yrkesvägledartjänster och fortsatt uppföljning av hur vakanser tillsätts som 
relevanta insatser. Vad gäller verksamhetsområdet har granskningen visat att 
det finns utvecklingsområden vad gäller brandskyddet inom förvaltningen. 
Med anledning av detta anser förvaltningen att åtgärder behöver vidtas i 
samarbete med säkerhetsavdelningen för att stödja verksamheter. Särskilt 
bedöms ett arbete inom måltidsenheten behöva påbörjas för att utveckla 
brandskyddet. Vidare bedömer förvaltningen att det behöver ske ett samarbete 
över förvaltningsgränser för att involvera köken i det systematiska 
brandskyddsarbetet. 

Ärendet bereds på Grundskolenämndens sammanträde 10 november, inför 
beslut på Grundskolenämndens sammanträde 8 december. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Tillsynsrapport för Grundskolenämnden 2022 anses berett i samband med 
dagens nämndsammanträde. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Tillsynsrapport för Grundskolenämnden 2022 anses berett i samband med 
dagens nämndsammanträde. 

§ 138 Information - Ekonomisk information 
Ärendenummer: Gn 281/2022 
Handläggare: Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Markus Duberg informerar om Grundskolenämndens 
ekonomiska utveckling. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 139 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Katarina Arkehag 

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

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 140 Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

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

En skrivelse har inkommit från LR. Ordförande kommer att svara på 
skrivelsen.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 141 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gn 64/2022 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 
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Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2022-10-13 till 2022-11-03 
fattats med stöd av delegation från Grundskolenämnden. 

Beslutsunderlag 
Lista anmälda delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 142 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gn 63/2022 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Information om inkomna handlingar tiden 2022-10-13 till 2022-11-03. 

Beslutsunderlag 
Lista inkomna skrivelser 
Rapport Anmälningar till huvudman grundskolan, månadssammanfattning 
(2022-11-01) 
Protokoll samverkansgrupp - Grundskola 220913 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 143 Övriga frågor - NPF-utbildning för rektorer 
Ärendenummer: Gn 1226/2022 

Ärendebeskrivning 
Christer Håkansson (V) har anmält en övrig fråga om NPF-utbildning för 
rektorer. 

Verksamhetschef svarar på den övriga frågan.  
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Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

- Informationen tas till protokollet.  

§ 144 Övrig fråga - Kvalitetssamtal om tidiga insatser 
Ärendenummer: Gn 1227/2022 

Ärendebeskrivning 
Christer Håkansson (V) har anmält en övrig fråga om kvalitetssamtal om tidiga 
insatser. 

Verksamhetschef svarar på den övriga frågan.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

- Informationen tas till protokollet. 
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