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Grundskolenämnden 
 
Datum: 2021-08-26 
Tid: 9:00–12:00 
Plats: Vänsterdojan, vån 3, Ringgatan 32, Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Stefan Stark (M) 
Inger Blückert (S) 
Ann-Kristin Sundqvist (C) 
Elenor Sollerman (KD) 
Christer Håkansson (V) 
Ingegerd Flock Andersson (M) 
Andy Silva Goncalves (M) 
Johanna Sundman (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Leif Gustafsson (S) Ersätter Seydou Bahngoura (C) 
Cecilia Svedin (C) Ersätter Husein Hoso (C) 
Göran Wall (KD) Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 

(S) 
Adil Caliskan (L) Ersätter Habib Slivo (S) 
Margret Brini (SD) Ersätter Gunilla Fredriksson (SD) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Katarina Arkehag Förvaltningschef 
Zandra Björnram Nämndsekreterare 
Daniel Lundmark Planerare 
Johan Franzén Ekonom 
Mia Aversjö Verksamhetschef 
Ulf Aldén Verksamhetschef 
Henric Elgstrand Socialsekreterare 
Malin Skyrman Kindvall Rektor 
 
Paragraf 79–97 
Zandra Björnram, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
Madelene Spinord Semenets (S), ordförande 
Christer Håkansson (V), justerare  
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§ 79  Protokolljusterare 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Christer Håkansson (V) föreslås justera dagens protokoll. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

Christer Håkansson (V) utses till justerare för dagens protokoll. 

 

§ 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) anmäler 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: 

- Ärendelistan godkänns. 
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§ 83 Årshjul: Social hållbarhet - Information 
Ärendenummer: Gn 1275/2021 
Handläggare: Daniel Lundmark 

Ärendebeskrivning 
Enligt Grundskolenämndens årshjul följs Social hållbarhet upp som även är ett 
av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden. I bifogat 
Hållbarhetsprogram kommer det under punkten främst upprätthållas i det 
första målområdet "Örebro i full kraft". Förvaltningen kommer även ge en bild 
av vilka olika samverkansaktörer som Grundskolenämnden verksamheter 
samverkar med och kopplingen till åtagandena i Grundskolenämndens 
verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Hållbarhetsprogrammet, sociala hållbarhetsområdena. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 84 PWC rapport om orosanmälningar - Information 
Ärendenummer: Gn 1275/2021 
Handläggare: Daniel Lundmark 

Ärendebeskrivning 
Ärendet är en kompletterande del till årshjulspunkten och denna del avser att 
kort beskriva den revision som genomfördes under våren där nämndens arbete 
med orosanmälningar granskades. Förvaltningen kommer att återkomma kring 
hur arbetet fortlöper utifrån de rekommendationer som revisionsrapporten 
lämnat. 

Beslutsunderlag 
Pwc rapport om orosanmälningar 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 85 Årshjul: Grundsärskola - Information 
Handläggare: Malin Skyrman Kindervall, Mia Aversjö 

Ärendebeskrivning 
Malin Skyrman Kindervall rektor och Mia Aversjö verksamhetschef informerar 
om Grundsärskolan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 86 Information från Socialtjänsten 
Handläggare: Henric Elgstrand 

Ärendebeskrivning 
Den andra delen kopplat till årshjulspunkten är ett besök från Socialtjänsten 
och Henric Elgstrand som kommer att beskriva hur arbetet med 
orosanmälningar fungerar. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 87 Kunskapsresultat våren 21 - Information 
Handläggare: Daniel Lundmark 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om vårterminens kunskapsresultat i årskurs 1,3, 6 och 9. 
En större redogörelse och analys av resultaten kommer sedan att genomföras 
till septembernämnden. 
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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. 

 

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

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

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

 

§ 89 Al-Azhar skolan - Information 
Handläggare: Katarina Arkehag, Ulf Aldén 

Ärendebeskrivning 
Information ges om mottagandet av elever från Al-Azhar skolan och arbetet 
framåt. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

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

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

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

Ärendebeskrivning 
Moderaternas ledamot Stefan Stark har lämnat in ett ledamotsinitiativ gällande 
kameraövervakning.  

Moderaterna föreslår att med anledning av hur andra kommuner hanterat 
frågan bevilja de ansökningar om kamerabevakning som finns från 
högstadieskolor i Örebro kommun, samt att möjliggöra så att kamerabevakning 
kan komma igång senast till starten för höstterminen 2021.  

Förvaltningen arbetar med att ta fram riktlinjer och rutiner gällande 
övervakning på skolorna som nämnden kommer att fatta beslut om. 

När beslut tagits i frågan kan de enskilda ansökningarna från skolorna om 
kameraövervakning tas upp för beslut i nämnd. 

Ordförande föreslår Grundskolenämnden att avslå Moderaternas förslag till 
beslut med motiveringen att frågan fortfarande utreds och kommer tas 
ställning till när utredningen är klar. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ 
Tjänsteskrivelse, 21-08-13 

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Grundskolenämnden: 

-  Ledamotsinitiativet avslås. 
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Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

-  Ledamotsinitiativet avslås. 

Reservation 
Stefan Stark (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

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

Ärendebeskrivning 
Moderaternas Ledamot Stefan Stark har inkommit med ett ledamotsinitiativ 
gällande insatser för elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter. 

Moderaternas förslag är att Grundskolenämnden beslutar att förvaltningen 
återkommer till nämnden med en beskrivning över och garanti för att Örebros 
kommunala grundskolor säkerställer att elever med dyslexi och språkstörning 
får anpassade åtgärder som säkerställer dess kunskapsutveckling. 

Ordförande föreslår Grundskolenämnden att avslå ledamotsinitiativet då detta 
är ett arbete som redan pågår i förvaltningen. Detta arbete ligger med i 
nämndens årshjul och kommer att redovisas för nämnden i höst. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ 
Tjänsteskrivelse, 21-08-13 

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till grundskolenämnden: 

- Ledamotsinitiativet avslås.   

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativet avslås.   

Reservation 
Stefan Stark (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 93  Förvaltningschefens information 
Handläggare: Katarina Arkehag 

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

En inbjudan till konferens Leda för skolutveckling har skickats ut till nämnden. 

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 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Madelene Spinord Semenets informerar om aktuella händelser. 

Ordförandebeslut om evakuering från Stureskolan till Svealundskolan p.g.a 
renovering. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 95  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: 

- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 96 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden - 
Information 

Ärendebeskrivning 
Information om diarieförda ärenden och inkomna handlingar. 

Beslutsunderlag 
Lista diarieförda ärenden 
Samverkansprotokoll 11 maj 
Samverkansprotokoll 18 maj 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 97 Övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Stefan stark (M) anmäler en övrig fråga gällande att föräldrar klagat på att 
Futurum inte vill ta kostnader för att rusta skolgården på Almbro skola. 

- Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer till nämnden med svar.
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