
   
 

  

 
 

  
  

      
 

  
   

   
   

   
   

    
   

   
   
    
   

   
 

  
       

 
       

 
        

 
  

   
   

   
   

 
 
   

   
   

   
   
   

   
         

 

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Gn 3/2022 

Grundskolenämnden 

Datum: 2022-02-17 
Tid: 13:30–16:16 
Plats: Digitalt via Teams/Dahlian, Ringgatan 32 

Närvarande ledamöter 
Seydou Bahngoura (C)
Stefan Stark (M) 
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) 
Johanna Sundman (L)
Gunilla Fredriksson (SD) 

§§21-29 

Tjänstgörande ersättare 
Denana Holmberg (S) 

Anna Windahl (S) 

Cecilia Svedin (C) 

Ersätter Madelene Semenets Spinord
(S) 
Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 
(S) 
Ersätter Leif Gustafsson (S) §§14-20 

Närvarande ersättare 
Ana Jakobsson (KD) 
Lars-Göran Hildor (V)
Gjohn-Marko Berisha (M) 
Margret Brini (SD) 

Övriga
Katarina Arkehag 
Elin Adebo 

Förvlatlningsschef 
Nämndsekreterare 

Johan Franzén Ekonom 
Katarina Fardelin 
Mia Aversjö 
Ulf Aldén 

Avdelningschef 
Verksamhetschef 
Verksamhetschef 

Ingela Eklund 
Madelene Semenets Spinord (S) 

HR-strateg 
Ordinarie ordförande, deltar digitalt via
Teams 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Paragraf 14–29 

Elin Adebo, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Seydou Bahngoura (C), ordförande 

Johanna Sundman (L), justerare 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

§ 14 Kallelse 

§ 15 Protokolljusterare 
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Ärendebeskrivning 
Johanna Sundman (L) föreslås justera dagens protokoll. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Jämte ordföranden väljs Johanna Sundman (L) att justera dagens protokoll. 

§ 16 Anmälan om jäv 
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 17 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

§ 18 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 19 Information om Coronaläget 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om Coronaläget. 

Beslutsunderlag 
Grundskolenämnd-feb-22_Frånvaro under pandemin – vt20 – vt22 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 20 Årshjul - Arbetsmiljö 
Handläggare: Ingela Eklund, Mia Aversjö, Ulf Aldén 

Ärendebeskrivning 
Enligt Grundskolenämndens årshjul följs hållbarhet upp utifrån tema
arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Medarbetarenkät resultat 2021 
Uppföljning SAM Grundskolenämnden 
Frånvaro under pandemin vt20 vt22
Grundskolenämnd Arbetsmiljö uppföljning 2021 Version 2 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 21 Beslut - Årsberättelse 2021 
Ärendenummer: Gn 105/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en Årsberättelse för 2021 för 
Grundskolenämnden. 

Beslutsunderlag 
Ekonomi ÅB Grundskolenämnden 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

- Grundskolenämnden anhåller hos Programnämnd barn och utbildning att
respektive intraprenadenhets driftresultat 2021 justeras mot deras 
ackumulerade resultat. 

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

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Grundskolenämnden anhåller hos Programnämnd barn och utbildning att
respektive intraprenadenhets driftresultat 2021 justeras mot deras 
ackumulerade resultat. 

2. Stefan Stark (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

§ 22 Information - Övergripande ekonomi 
Handläggare: Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Johan Franzén informerar övergripande om ekonomi 
utifrån Programnämnd Barn och Utbildning och Grundskolenämndens
ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 23 Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2022 ”Skolmiljarden” 
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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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Medlen syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa
effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-
pandemin. 

Skolverket kommer betala ut pengarna vid två tillfällen under 2022. Hälften av 
pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i augusti. 

Programnämnd Barn och utbildning beslutade den 4 februari att 
Grundskolenämnden tilldelas medel motsvarande 327 kronor per elev för
våren 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2022 ”Skolmiljarden” 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

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

2. Redovisning av hur medlen nyttjats hittills ska ske i Delårsrapport 2 med
prognos för 2022. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

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

2. Redovisning av hur medlen nyttjats hittills ska ske i Delårsrapport 2 med 
prognos för 2022. 

§ 24 Information - Kunskapsresultat HT 2021 
Handläggare: Katarina Arkehag, Mia Aversjö, Ulf Aldén 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning och redogörelse av kunskapsresultaten ht 21 samt redogörelse av
hur Förvaltningen arbetar med kunskapsresultaten under vårterminen. 

Beslutsunderlag 
Åk 6-9 höstterminsbetyg 2021 
Presentation grundskolenämnd 17 februari 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen Förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 25 Information - Organisationsförändring 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Information om Örebro kommuns organisationsförändring och hur den
påverkar Grundskolenämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag ny nämndorganisation 
Förslag på ny förvaltningsorganisation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 26 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. 

§ 27 Ordförandes information 
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Seydou Bahngoura (C) informerar om aktuella händelser inom
Grundskolenämndens ansvarsområde. 

Dialogträffar kommer ske i mars. 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Nästa nämndsammanträde kommer ske i fysisk form. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gn 64/2022
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2021-01-12 till 2022-02-09
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. 

§ 29 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden 
Ärendenummer: Gn 63/2022
Handläggare: Seydou Bahngoura 

Ärendebeskrivning 
Information om diarieförda ärenden och inkomna handlingar tiden 2022-01-12
till 2022-02-09. 

Beslutsunderlag 
Lista diarieförda ärenden 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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ÖREBRO Protokoll 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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Särskilt yttrande 
Ärende 8 Grundskolenämnden 
Ärendenummer: Örebro kommun 
”Årsberättelse 2021” 17 februari 2022 

En grundskola med fokus på kunskapsuppdraget 

Vi moderater har höga förväntningar på att grundskolan i Örebro kommun ska lyckas. Med utgångspunkten att
varje skola, rektor, lärare och elev kan lyckas vill vi styra utbildningsverksamheten i Örebro. Skattebetalare i
Örebro ska kunna lita på att Örebros skolor, oavsett om skolan finns på landsbygden eller i centrala stan, klarar 
sitt uppdrag! 
Skolan ska förbereda våra barn och unga för framtiden och skapa likvärdiga förutsättningar för alla oavsett vem 
man är eller varifrån man kommer. Skolan och förskolan ska fokusera på sitt kunskapsuppdrag och förbereda 
barn och elever för framtiden. Vi vill införa ett förväntanskontrakt, som klargör vad som är elevens ansvar, 
vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera. 
Varje skola/förskola ska av respektive skolledning organiseras efter egna förutsättningar och med förväntningen 
att klara både kunskapsuppdrag och ekonomi. Verktyg ska finnas för att analysera vilken utveckling som behövs 
på varje skola för att systematiskt kunna utveckla kvalitén. Vi ser en fördel med att ha centrala funktioner för 
viss kompetens och rådgivning men dessa ska vara precisa och kostnadseffektiva. Skolans centrala 
kvalitetsorganisation ska vara liten, relevant och effektiv så att så mycket pengar som möjligt fördelas ut till 
våra skolor. Vi menar att rektorn för verksamheten vet vad som behövs i den egna verksamheten och ska ges 
ekonomiska förutsättningar för det. 
Skolmiljön ska vara trygg, lugn och inspirera till skolarbete samt ge varje elev möjlighet att nå sin fulla 
potential. För varje elevs bästa ska skolan bidra till ett gott samarbete med andra myndigheter. Speciellt viktigt 
är att skolan tillsammans med det Narkotikateam som Örebromoderaterna vill inrätta, utformar verksamma 
arbetsmetoder mot narkotika i Örebros skolor. 
Elever och föräldrar ska aktivt välja i vilken skola eleven ska gå. 
Örebro kommun ska erbjuda en bra arbetsmiljö för barn, elever och personal. Det handlar om kunskap i fokus, 
ledarskap och kompetensutveckling men också om den fysiska miljön. Det är viktigt att skollokaler och dess 
gårdar är fräscha och ändamålsenliga men hålls på en rimlig kostnadsnivå. Att bygga eller renovera överdådigt 
anser vi vara oförenligt med det kommunala uppdraget. I planeringen för nya lokaler måste prognoser för när 
och var behoven uppstår vara av hög kvalité. I detta är det viktigt att kommunen, tillsammans med Futurum 
Fastigheter AB, fortsätter arbetet med det förslag till konceptskola som tagits fram. 

För Moderaternas grupp i Grundskolenämnden 

Stefan Stark (M) 
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