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Grundskolenämnden 
 
Datum: 2022-08-25 
Tid: 13:30–16:16 
Plats: Dahlian, Ringgatan 32 
 
Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C) 
Stefan Stark (M) §§79-86 
Husein Hoso (S) 
Inger Blückert (S) 
Habib Slivo (S) 
Leif Gustafsson (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 
Göran Wall (KD) Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 

(S) 
Thomas Eckard (L) Ersätter Stefan Stark (M) §§87-96 
 
Närvarande ersättare 
Ana Jakobsson (KD) 
Lars-Göran Hildor (V) 
Margret Brini (SD) 
 
Övriga 
 
Paragraf 79–96 
 
 
 
 
Elin Adebo, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
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Madelene Spinord Semenets (S), ordförande 
 
 
 
 
Johanna Sundman (L), justerare  
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§ 79 Kallelse 

§ 80  Protokolljusterare 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Johanna Sundman (L) föreslås justera dagens protokoll. 

Nämndens behandling 
Grundskolenämnden beslutar: 
- Jämte ordföranden väljs Johanna Sundman (L) att justera dagens protokoll.  

§ 81  Anmälan om jäv 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 82  Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

§ 83  Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 84 Aktuell information från verksamheterna 
Handläggare: Katarina Arkehag, Mia Aversjö, Ulf Aldén 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag samt verksamhetschefer Mia Aversjö och 
Ulf Aldén informerar om aktuella händelser och höstens förändringar inom 
Grundskolenämndens verksamheter. 
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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. 

§ 85 Årshjul - Social hållbarhet - Ekonomisk utsatthet 
Ärendenummer: Gn 733/2022 
Handläggare: Anders Trumberg, Maria Lindborg 

Ärendebeskrivning 
Enligt Grundskolenämndens årshjul följs social hållbarhet upp.  

I Örebro kommun lever runt 4500 barn i ekonomiskt utsatta hushåll (år 2020, 
barn 0-17 år) vilket på olika sätt påverkar barnens framtida livschanser. Region 
Örebro har under senaste året arbetat fram en rapport för att undersöka 
forskningsläget och kartlägga utvecklingen kring barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll.  Rapporten ger en bild av förekomsten av barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll, kunskap kring forskningsläget och olika insatser för att ökar 
förutsättningarna för de barn som växer upp i fattigdom.  

Beslutsunderlag 
Örebro kommun - kortversion BF 211102 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  

§ 86 Årshjul - Social hållbarhet - Projektet TABB 
(Tillsammans för alla barns bästa) 
Ärendenummer: Gn 490/2022 
Handläggare: Annika Walter, Katarina Fardelin 

Ärendebeskrivning 
Enligt Grundskolenämndens årshjul följs social hållbarhet upp. 
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Projektledare Annika Walter och avdelningschef Katarina Fardelin informerar 
om TABB - Tillsammans för alla barns bästa. Projektet ägs av Region Örebro 
län och finansieras av statliga medel som ska gå till tidigare samordnade 
insatser (ofta förkortat TSI). 

TABBs projektidé är att förbättra samverkan mellan skolan/elevhälsan, hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och 
samordnade insatser. Inom ramen för TABB drivs projektet Tillsammans för 
samverkan på Västra Engelbrektsskolan där rektor anställt familjestödjare. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 87 Information - Brukarundersökningen 
Ärendenummer: Gn 729/2022 
Handläggare: Lena Crowley 

Ärendebeskrivning 
Årsprocessledare Lena Crowley presenterar en sammanfattning av resultatet 
från den årliga Brukarundersökningen som genomförts under våren 2022. 
Syftet med undersökningen, som genomförs i förskola, fritidshem, grundskola, 
gymnasieskola samt särskola är att få en bild av elevers och vårdnadshavares 
uppfattning om verksamhetens kvalitet. Informationen som ges grundar sig i 
enkätsvar från elever och deras vårdnadshavare i fritidshem, årskurs 3, 5, 8 
samt i grundsärskolan.  

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation 
Kommunala - Elever fritidshem 
Kommunala - Elever grundskola åk 3 
Kommunala - Elever grundskola åk 5 
Kommunala - Elever grundskola åk 8 
Kommunala - Elever grundsärskola 
Kommunala - Vårdnadshavare fritidshem 
Kommunala - Vårdnadshavare grundskola åk 3 
Kommunala - Vårdnadshavare grundskola åk 5 
Kommunala - Vårdnadshavare grundskola åk 8 
Kommunala - Vårdnadshavare grundsärskola 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  6 (10) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 88 Information - Kunskapsresultat våren 2022 
Ärendenummer: Gn 832/2022 
Handläggare: Daniel Lundmark, Ulf Aldén 

Ärendebeskrivning 
Övergripande information om resultat läsåret 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
Preliminära resultat åk 9 
Sammanställning Läskunnighet åk 1 VT22 
Sammanställning Måluppfyllelse i åk 3 VT22 
Terminsbetyg åk 6 vt 2022 
Terminsbetyg åk 7 och 8 vt 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 89 Information - Evakuering av Wallerska skolan 
Handläggare: Anni Arnefjord, Ulf Aldén 

Ärendebeskrivning 
Information om evakuering av Wallerska skolan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 90 Information - Organisationsförändring 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om arbetet med 
organisationsförändringen för Förvaltningen förskola och skola, vilken ska 
träda i kraft 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

- Informationen tas till protokollet. 

§ 91  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. 

§ 92 Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2022 "Skolmiljarden" del 2 
Ärendenummer: Gn 180/2022 
Handläggare: Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att förstärka det statliga stödet till kommunerna med 1,4 miljarder 
kronor för 2022. För Örebro kommun innebär det en förstärkning med 21 393 
412 kronor. 
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Programnämnd Barn och utbildning beslutade den 4 februari att 
Grundskolenämnden tilldelas medel motsvarande 327 kronor per elev för 
våren 2022. Den 2 juni beslutade Programnämnd Barn och utbildning att 
fördela ut 327 kr per elev även för hösten 2022, för Grundskolenämnden 
innebär det ett tillskott på 7 365 tkr. 

Beslutsunderlag 
Utökad satsning Skolmiljarden del 2 2022 
Skolmiljarden 2022 nämnd 220204 
Programnämnd barn och utbildning 2022-02-04 (2022-02-04 Bou §11) 
Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd, Skolmiljarden 
Grundskolenämnden 2022-02-17 (2022-02-17 Gn §23) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

1. Fördelning av medel motsvarande 327 kronor per barn och elev till 
fritidshem, grundskola och särskola för hösten 2022 enligt bilaga antas. 

2. Redovisning av hur medlen nyttjats ska ske i Delårsrapport 2. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Fördelning av medel motsvarande 327 kronor per barn och elev till 
fritidshem, grundskola och särskola för hösten 2022 enligt bilaga antas. 

2. Redovisning av hur medlen nyttjats ska ske i Delårsrapport 2. 

§ 93 Ekonomisk information 
Handläggare: Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Information om Grundskolenämndens ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:  

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

- Informationen tas till protokollet.  

§ 94  Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 
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Ärendebeskrivning 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) informerar om aktuella händelser 
inom Grundskolenämndens ansvarsområde. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2022-05-12 till 2022-08-18 
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. 

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

Ärendebeskrivning 
Information om inkomna handlingar tiden 2022-05-12 till 2022-08-18. 

Beslutsunderlag 
Lista inkomna skrivelser 
till KS Rapport uppföljande utvärdering - UPIL 
Rapport Anmälningar till huvudman grundskolan  
Protokoll Samverkansgrupp - Grundskolan 220607 
Antagen Strategi mot hemlöshet i Örebro 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.
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