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Grundskolenämnden

Datum: 2021-09-23
Tid: 9:00–12:00
Plats: Dialogen Rådhuset för presidiet, Teams

Närvarande ledamöter
Madelene Spinord Semenets (S)
Seydou Bahngoura (C)
Stefan Stark (M)
Husein Hoso (S)
Inger Blückert (S)
Habib Slivo (S)
Ann-Kristin Sundqvist (C)
Elenor Sollerman (KD)
Christer Håkansson (V)
Ingegerd Flock Andersson (M)
Johanna Sundman (L)
Gunilla Fredriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Denana Holmberg (S) Ersätter Vakant (S)
Gjohn-Marko Berisha (M) Ersätter Andy Silva Goncalves (M)
Leif Gustafsson (S) Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 

(S)

Närvarande ersättare
Cecilia Svedin (C)
Göran Wall (KD)
Ana Jakobsson (KD)
Margret Brini (SD)

Övriga
Katarina Arkehag Förvaltningschef
Zandra Björnram Nämndsekreterare
Daniel Lundmark Planerare
Johan Franzén Ekonom
Ingela Eklund HR-strateg
Jens Andersson Planerare
Ida Reimegård Planerare

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll

2 (11)

Paragraf 79–95

Zandra Björnram, sekreterare

Digitalt justerat protokoll.

Madelene Spinord (S), ordförande

Ingegerd Flock Andersson (M), justerare
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§ 79  Protokolljusterare
Handläggare: Madelene Spinord Semenets

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

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:

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

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 80  Anmälan om jäv
Handläggare: Madelene Spinord Semenets

Ärendebeskrivning
Inget jäv anmäls.

§ 81  Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Madelene Spinord Semenets

Ärendebeskrivning
Stefan Stark (S) anmälde förra nämnden en övrig fråga ang Futurum.

§ 82  Godkännande av ärendelista
Handläggare: Madelene Spinord Semenets

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:

- Ärendelistan godkänns.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.
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§ 83 Delår 2 med prognos 2021 - Beslut
Ärendenummer: Gn 1479/2021
Handläggare: Johan Franzén, Daniel Lundmark

Ärendebeskrivning
Grundskolenämndens och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt 
uppdrag pågår och sammantaget är bedömningen att verksamheterna bedrivs 
på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen och utvecklingen av de 
strategiska områdena, men att insatser behövs för att utveckla och stärka 
uppdragen inom vissa områden och verksamheter.

En god ekonomisk hushållning förväntas uppnås, 
Grundskolenämnden prognostiserar ett mindre underskott som 
verksamheterna försöker minska.

Beslutsunderlag
Delårsrapport, 2021-09-16

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:

1. Grundskolenämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Barn & utbildning för 

vidare hantering.

Yrkande
Stefan Stark (M) ber om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

Stefan Stark (M) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 84 Skolmiljarden - Beslut 
Ärendenummer: Gn 1439/2021
Handläggare: Katarina arkehag, Johan Franzén

Ärendebeskrivning
Skolverket har beslutat om ytterligare medel för en utökad satsning avseende 
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 på 250 000 000 
kronor. Totalt har nu 1 250 000 000 kronor fördelats till kommunerna under 
2021.
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Uppdraget och syftet med satsningen är densamma som vid det tidigare beslut. 
Medlen ska förbättra skolors möjligheter att under året arbeta för att fler elever 
ska lyckas nå målen i skolan. För Örebro kommun innebär det en förstärkning 
med 3 795 533 kronor.

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fördela medlen så att eleverna 
får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.

2. Att redovisning av hur medlen använts ska ske i årsberättelsen.

Yrkande
Stefan stark (M) yrkar på att de 1 705 424 kr som Grundskolenämnden får 
extra från Skolverket avsätts till en utbildning för lärare och rektorer om NPF i 
enlighet med intentionen ovan.

2. Årsberättelsen för 2021 ska Grundskolenämnden redovisa hur medel från 
Skolmiljarden har använts i verksamheten.

Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslutspunkt 1 nämligen 
förvaltningens förslag samt Stefans Starks (M) yrkande.

Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslutspunkt 2 det vill 
säga förvaltningens förslag och Stefan Starks (M) yrkande som liknar varandra 
och hanterar då detta som ett förslag.

Ordförande ställer förslagen på punkt 1 mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande ställer därefter förslaget att medlen ska redovisas i årsberättelsen 
under proposition och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fördela medlen så att eleverna 
får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.

2. Att redovisning av hur medlen använts ska ske i årsberättelsen.

Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
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§ 85 Budget 2022 - Information
Handläggare: Johan Franzén

Ärendebeskrivning
Ekonom Johan Franzén presenterar aktuell information kring budget 2022.

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.

§ 86 Analys av kunskapsresultaten - Beslut
Ärendenummer: Gn 1480/2021
Handläggare: Daniel Lundmark, Katarina Arkehag, Ulf Aldén, Mia Aversjö

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar nämnden om kunskapsresultaten där resultaten i 
Örebro kommun historiskt mellan 2001–2021 har på totalen med de 
kommunala och fristående skolorna pendlat från 89% behörighet som högst 
till 80% som lägst. Måluppfyllelsen totalt för samtliga elever i Örebro kommun 
har konstant legat på samma nivå senaste fem åren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-15
Rapport
Sammanfattande underlag

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en långsiktig handlingsplan med 
insatser som ska leda till att optimera alla elevers kunskaper och lärande 
för att höja måluppfyllelsen.

2. Handlingsplans aktiviteter ska kontinuerligt följas upp i 
Grundskolenämnden.
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Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar bifall till förslaget samt ber om att få lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

- Stefan Stark (M) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 87 Årshjul - Arbetsmiljö - information
Handläggare: Igela Eklund

Ärendebeskrivning
Enligt Grundskolenämndens årshjul följs Arbetsmiljö upp med ett särskilt 
fokus på arbetet med arbetsmiljön under pandemin.

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 88 Uppdrag om Lovskola - Information
Ärendenummer: Gn 986/2021
Handläggare: Jens Andersson

Ärendebeskrivning
På uppdrag från grundskolenämnden har förvaltningen förskola och skola följt 
upp årets lovskola och jämfört organisering med jämförbara kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-16

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:

- Informationen tas till protokollet.
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Förvaltningen förskola och skola kommer utifrån rektorernas framförda 
synpunkter, omvärldsbevakningen av andra kommuners organisering av 
lovskola samt analys av resultaten i lovskola att fortsätta en dialog kring hur 
den framtida organiseringen av lovskola ska se ut.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 89 Brukarundersökning - Information
Ärendenummer: Gn 1518/2021
Handläggare: Ida Reimegård

Ärendebeskrivning
Den årliga brukarundersökningens resultat presenteras på huvudmannanivå.

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 90 Remiss Konstpolicy - Beslut
Ärendenummer: Gn 1272/2021
Handläggare: Daniel Lundmark

Ärendebeskrivning
Målet med konstpolicyn är att formulera kommunens gemensamma mål, vilja, 
inriktning och arbetssätt för den offentliga konsten.  

Med konstpolicyn stärks 1%-regelns ställning och utökas till att även säkerställa 
att konst kan placeras strategiskt över hela kommunen, samt på allmän 
platsmark, vilket i tidigare beslut inte omfattats.

Beslutsunderlag
Konstpolicy
Tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:

- Grundskolenämnden lämnar inga synpunkter på remissen.

Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar på att i remissvaret föreslå att kommunen gör en 
genomlysning av konsten i kommunen, samt att föreslå i remissvaret att 
kommunen omprövar 1 % -regeln för inköp av konst till ny- och 
ombyggnation, i syfte att behovspröva konstinvesteringen vid varje enskilt 
byggprojekt, samt sätta ett investeringstak med mer flexibla nivåer.    

Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut det vill säga förvaltningens 
förslag samt Stefans Starks (M) förslag om tillägg i remissvaret.

Ordförande ställer först Stefan Starks (M) förslag under proposition och finner 
att nämnden avslår detta.

Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag under proposition och finner 
att nämnden beslutar enligt detta.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:

- Grundskolenämnden lämnar inga synpunkter på remissen.

Reservation
Moderaterna och Gunilla Fredriksson (SD) reserverar sig mot förslaget.

§ 91  Förvaltningschefens information
Handläggare: Katarina Arkehag

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar kring aktuella frågor, händelser 
och nyheter som berör Grundskolenämndens verksamheter. Förvaltningen 
arbetar nu med återgång efter pandemin då det är fortsatt viktigt att arbeta 
smittsäkert. 

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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§ 92  Ordförandes information
Handläggare: Madelene Spinord Semenets

Ärendebeskrivning
Ordförande Madelene Spinord Semenets 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.

§ 93  Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 27/2021

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut som 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:

- Enligt förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 94 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden - 
Information

Ärendebeskrivning
Information om diarieförda ärenden och inkomna handlingar.

Beslutsunderlag
Lista diarieförda ärenden
Protokoll samverkan aug
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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.

§ 95 Övriga frågor
Handläggare: Madelene Spinord Semenets

Ärendebeskrivning
Stefan Starks (M) fråga om rustning av skolgård futurum besvaras.

-  Det finns inga hinder för att göra mindre åtgärder som att ex måla streck vid 
basketplan, i övrigt planeras en större rustning av skolgården framöver.

Digitalt justerat



                                                                                                                            

Särskilt yttrande

                  Ärende 5             Grundskolenämnden
Ärendenummer: Gn 1479/2021             Örebro kommun 
”Delårsrapport med prognos 2, 2021” 2021-09-23

Alla barn har rätt att klara skolan

En bra och fungerande skola är ett av kommunens huvuduppdrag. Skolan ska 
förbereda våra barn och ungdomar för framtiden och skapa likvärdiga förutsättningar 
för alla oavsett vem man är eller varifrån man kommer. Skolan ska fokusera på sitt 
kunskapsuppdrag, stärka elevens självkänsla och vänja eleven vid ansvar. Örebro 
behöver fokusera mer på vad skolor gör som lyckas med sitt uppdrag och dra lärdom 
av det.

Skolmiljön ska vara trygg och inspirera till utveckling så att varje elev får möjlighet att 
nå sin fulla potential. Skolmiljön ska präglas av studiero och god ordning. Lärare och 
personal behöver få stöd i att upprätthålla ordning på skolan. 

Elever och föräldrar ska aktivt välja vilken skola eleven ska gå i. Det ska vara 
nolltolerans mot kränkningar och mobbning. Elever som behöver det ska få möjlighet 
till läxhjälp och lovskola. Alla elever ska kunna äta sig mätta i skolan, att närmare 70% 
av eleverna i mellan- och högstadiet är missnöjda med maten i skolan är oroväckande.

Det är oroväckande att kommunens grundskolor har dåliga kunskapsresultat, att många 
elever inte får fullgoda kunskaper och till exempel inte blir behöriga till gymnasiet 
efter avslutad grundskola. Att runt en femtedel av eleverna som slutar årskurs 9 inte är 
behöriga till gymnasiestudier är en tragedi. År efter år. Detta måste åtgärdas

De dåliga resultaten är inte godtagbara och kraftfulla åtgärder måste vidtas för att 
komma till rätta med situationen. Alla barn ska få lägst godkänt i alla ämnen och ska 
lämna grundskolan rustade för vidare studier på gymnasiet, både kunskapsmässigt och 
med självkänsla och självkännedom.

Att grundskolan återkommande går med underskott är ytterst besvärande och det måste 
åtgärdas. I skenet av återkommande underskott är det olyckligt att de styrande nöjer sig 
med 12 intraprenader som målsättning, intraprenaderna går bättre ekonomiskt och 
borde bli fler.

Moderaterna bifaller med ovanstående kommentarer.

För Moderaternas grupp i nämnden
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Stefan Stark (M)
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Särskilt yttrande 

                   Ärende 8        Grundskolenämnden
Ärendenummer: Gn 1480/2021        Örebro kommun 
”Analys av kunskapsresultaten - Information” 23 september 2021

Kunskapsresultat, trygghet och ordning måste prioriteras hårdare

En del skolor i Örebro kommuns regi har mycket dåliga kunskapsresultat, både nationellt och 
jämfört med andra skolor i Örebro. Detta är ett långvarigt tillstånd, rapporten redovisar fem år 
tillbaka. I några skolor rapporten pekar ut finns otrygghet, bristande ordning, och det är ofta svårt för 
lärarna att ge alla elever den uppmärksamhet de behöver för att nå målen. 

Moderaterna vill att skolan ska fokusera på sitt kunskapsuppdrag. Bort med otydliga målsättningar 
och delmål som stjäl tid från undervisningen. Vi vill ha färre men mer konkreta mål som fokuserar 
på elevernas kunskaper. Alla elever ska erbjudas hjälp med att göra sina läxor i skolan, och att de 
som är i behov av extra undervisning garanteras möjlighet att gå i lovskola under samtliga skollov.

Vi vill att lärarna ska kunna fokusera på undervisning istället för administration.

Elever presterar bäst i en lugn och trygg skolmiljö. Vi vill att det ska råda nolltolerans mot alla 
former av mobbning och kränkande behandling i Örebro kommuns skolor. Åtgärder måste snabbt 
sättas in där det förekommer stökiga lektioner, bråk i korridorerna, obehöriga ungdomar och vuxna 
på skolområdet, rån och andra våldsamheter mot både lärare och elever. Lärare och annan personal 
ska känna rektors och huvudmans stöd i att upprätthålla ordning och reda på lektioner och i skolan. 
Skolan ska ta omedelbart ta kontakt med föräldrar till elever som har disciplinära problem och 
försöka lösa dessa tillsammans.

Ovanstående är viktiga delar i ett arbete för att höja kunskapsresultaten. Med detta sagt, bifall.

För Moderaternas grupp i Grundskolenämnden

Stefan Stark (M)
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Särskilt yttrande 

                   Ärende 11        Grundskolenämnden
Ärendenummer: Gn 1518/2021        Örebro kommun 
”Brukarundersökning - Information” 23 september 2021

Nöjda, mätta elever presterar bättre

Några saker sticker ut i brukarundersökningen. Först den låga graden av deltagande, 65-75%, det 
behöver förbättras.

Nöjdheten med skolmaten. Att endast 29% av eleverna i årskurs 8 är nöjda med maten är 
häpnadsväckande. 33% i årskurs 5 och 65% i årskurs 3 är nöjda med maten, även det dåliga siffror. 
Resultaten antyder att någonting är mycket fel med skolmaten som serveras. 

Det är allvarligt då maten är viktig för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen och orka hela 
skoldagen. Hungriga elever blir också lätt irriterade och bidrar till en otrygg och störande 
arbetsmiljö. 

För Moderaternas grupp i Grundskolenämnden

Stefan Stark (M)
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