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Grundskolenämnden 
 
Datum: 2021-05-27 
Tid: 9:00–12:00 
Plats: Vänsterdojan, vån 3, Ringgatan 32, Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord (S), ordförande 
Seydou Bahngoura (C) 
Stefan Stark (M) 
Husein Hoso (S) 
Inger Blückert (S) 
Elenor Sollerman (KD) 
Christer Håkansson (V) 
Ingegerd Flock Andersson (M) 
Johanna Sundman (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Leif Gustafsson (S) ersätter Abdikhadar Mohamed 

Ahmed(S) 
Cecilia Svedin (C) ersätter Ann-Kristin Sundqvist (C) 
Göran Wall (KD) ersätter Habib Slivo (S) 
Adil Caliskan (L) ersätter Yahya Hussein Sundqvist (S) 
Margret Brini (SD) ersätter Gunilla Fredriksson (SD) 
Övriga 
Katarina Arkehag Förvaltningschef 
Zandra Björnram Nämndsekreterare 
Ulf Aldén Verksamhetschef 
Mia Aversjö Verksamhetschef 
Daniel Lundmark Planerare 
Johan Franzén Ekonom 
Umair Chaudry  
Tomas Hedlund Planerare 
Marie Gustafsson Rektor 
 
Paragraf 61–78 
 
Zandra Björnram, sekreterare 
Digitalt justerat protokoll 
 
Madelene Spinord (S), ordförande 
 
Johanna Sundman (L), justerare 
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§ 61 Protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 
Johanna Sundman föreslås justera dagens protokoll. 

Beslut 
Grundskolenämnden besluta: 

Johanna Sundman utses till justerare för dagens protokoll. 

§ 62  Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Inget jäv anmäls. 

§ 63  Anmälan av övriga frågor 
Ärendenummer: Gn 755/2021 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har inkommit med två ledamotsinitiativ. 

Ledamotsinitiativen hanteras i slutet på ärendelistan. 

§ 64  Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola- och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 65 Information om byte av plattform för förtroendevaldas 
ipads 
Handläggare: Umair Chaudry 

Ärendebeskrivning 
Grundskolenämnden ges information om byte av plattform hos de 
förtroendevaldas ipads. 
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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. 

§ 66 Årshjul -  Tillgänglig lärmiljö - Information 
Ärendenummer: Gn 669/2021 
Handläggare: Daniel Lundmark 

Ärendebeskrivning 
Tillgänglig lärmiljö följs upp utifrån att det är ett prioriterat område framåt för 
förvaltningen och Grundskolenämnden; inom det hägn kommer även 
det  nulägesbeskrivningar kring trygghetsgruppen och barn- och 
elevhälsogruppen. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Pwc Gn 669/2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 67 Information från Trygghetsgruppen 
Handläggare: Gustaf Brandell, Mia Aversjö, Tomas Hedlund, Marie 
Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Grundskolenämnden informeras om den centrala trygghetsgruppens arbete 
och hur inriktning på arbetet framåt kommer att se ut. Utöver detta beskriver 
även Marie Gustafsson, rektor på Garphyttans skola, deras arbete med 
trygghetsfrågor 

Beslutsunderlag 
Skrivelse med Statistik 
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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. 

§ 68 Information från Barn- och elevhälsogruppen 

Ärendebeskrivning 
Punkten utgår. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 69 Delårsrapport med prognos 1, 2021 - Beslut 
Ärendenummer: Gn 1065/2021 
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och 
en helårsprognos för 2021 för Grundskolenämnden. I rapporten görs en 
uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt förvaltningschefens 
framåtblick. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 med prognos 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 
2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning 
för vidare hantering. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 
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§ 70 Uppföljning utifrån forskningsrapport Vivallaskolan - 
Information 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning utifrån forskningsrapport om nedläggning av Vivallaskolan 7-9. 

Beslutsunderlag 
Rapport 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

§ 71 Svar på Ledamotsinitiativ från Moderaterna - 
Information 
Ärendenummer: Gn 537/2021 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har skrivit ett svar på Moderaternas inkomna Ledamotsinitiativ. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ 
Svar på Ledamotsinitiativ 

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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§ 72 Uppdragsdirektiv till förvaltningen om lovskola 
Ärendenummer: Gn 986/2021 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ordförande föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera 
årets lovskola. Inom ramen för denna uppföljning ska det även ses över hur en 
centralt organiserad lovskola hur skulle kunna fungera i jämförelse med den 
lovskola som idag genomförs. I dagsläget ansvarar skolorna själva för att 
anordna lovskola och hur den ska genomföras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Grundskolenämnden: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att följa upp årets lovskola 
och jämföra organiseringen och resultaten med 
jämförbara kommuner. 

2. Återkoppling ska ske till Grundskolenämnden vid nämndsammanträdet 
den 23 september. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Ordförandens förslag. 

§ 73  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: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 
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§ 74  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. 

§ 75 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gn 27/2021 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2021-03-10 - 2021-04-07 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. 

§ 76 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden - 
Information 

Ärendebeskrivning 
Information om diarieförda ärenden och inkomna handlingar. 

Beslutsunderlag 
Lista diarieförda ärenden 

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. 

§ 77 Ledamotsinitiativ från Moderaterna om 
kameraövervakning 
Ärendenummer: Gn 1072/2021 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har lämnat in ett ledamotsinitiativ om kameraövervakning. 

Ordförande föreslår att ärendet tas till ordförandeberedningen och hanteras 
vidare därifrån. 

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Grundskolenämnden: 

- Ledamotsinitiativet tas till ordförandeberedningen. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Ordförandens förslag. 

§ 78 Ledamotsinitiativ från Moderaterna om elever med 
språk- läs- och skrivsvårigheter 
Ärendenummer: Gn 755/2021 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har lämnat in ett ledamotsinitiativ om elever med språk- läs- och 
skrivsvårigheter. 

Ordförande föreslår att ärendet tas till ordförandeberedningen och hanteras 
vidare därifrån. 

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Grundskolenämnden: 

- Ledamotsinitiativet tas till ordförandeberedningen. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Ordförandens förslag.
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