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§ 134  Protokolljusterare 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

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

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Att jämte ordföranden utse Ingegerd Flock Andersson (M) till justerare. 

§ 135  Anmälan om jäv 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 136  Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Stefan Stark (M) anmäler en övrig fråga om bristen av ordning och reda på 
Mellringeskolan.  

§ 137  Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 138 Årshjul - Tillgänglig lärmiljö 
Handläggare: Tomas Hedlund, Gustav Brandell, Mia Aversjö 

Ärendebeskrivning 
Enligt Grundskolenämndens årshjul följs tillgänglig lärmiljö upp. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
PowerPoint-presentation 
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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.  

§ 139 Tillsynsrapport 2021 - Beslut 
Ärendenummer: Gn 1766/2021 
Handläggare: Tomas Hedlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen förskola och skola har på uppdrag av Grundskolenämnden 
genomfört tillsyn inom internkontroll i enlighet med Grundskolenämndens 
beslutade tillsynsplan för 2021. Internkontroll är nämndens tillsyn av 
förvaltningens interna kontroll av den vardagliga verksamheten inom 
nämndens verksamhetsområde. I tillsynsplanen 2021 fastställdes tre 
prioriterade områden. De prioriterade områden bestod av ett inom 
verksamhetsområdet, ett inom ekonomiområdet samt ett inom 
personalområdet. De beslutade prioritetsområdena har tagits fram utifrån 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

Ärendet bereddes på Grundskolenämndens sammanträde den 11 november 
2021. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport Grundskolenämnd 2021 
Tjänsteskrivelse,Tillsynsrapport Gn 2021 (21-11-04) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

1. Grundskolenämnden godkänner tillsynsrapport 2021 och överlämnar denna 
till Kommunstyrelsen. 

2. Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra och följa 
upp de åtgärder som föreslagits i Tillsynsrapport 2021.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Grundskolenämnden godkänner tillsynsrapport 2021 och överlämnar denna 
till Kommunstyrelsen. 

2. Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra och följa 
upp de åtgärder som föreslagits i Tillsynsrapport 2021.  
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§ 140 Tillsynsplan 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Gn 1767/2021 
Handläggare: Tomas Hedlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningskontorets processledare har tillsammans med förvaltningens 
processgrupp för intern kontroll[1] samt Grundskolenämndens presidium 
arbetat fram tillsynsområden för 2022. Tillsynsplan 2022 föreslår tre stycken 
tillsynsområden utifrån genomförd riskanalys[2]; ett inom området verksamhet, 
ett inom personalområdet och ett inom ekonomiområdet. Områdena har valts 
utifrån prioritering efter bedömda riskvärden, resurser, genomförbarhet, 
förväntad effekt samt att samtliga områdena ska finnas representerade i 
tillsynen. 

Ärendet bereddes på Grundskolenämndens sammanträde den 11 november 
2021. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022 
Tjänsteskrivelse, Tillsynsplan Gn 2022 (21-11-04) 
Riskanalys grundskola 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

1. Grundskolenämnden fastställer Tillsynsplan 2022, plan för uppföljning av 
intern kontroll och överlämnar denna till Kommunstyrelsen. 

2. Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra tillsyn i 
enlighet med Tillsynsplan 2022. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Grundskolenämnden fastställer Tillsynsplan 2022, plan för uppföljning av 
intern kontroll och överlämnar denna till Kommunstyrelsen. 

2. Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra tillsyn i 
enlighet med Tillsynsplan 2022. 

§ 141 Nulägesöversikt - Beslut 
Ärendenummer: Gn 1734/2021 
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Ärendet bereddes på Grundskolenämndens sammanträde den 11 november 
2021. 
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Beslutsunderlag 
Nulägesöversikt - Grundskolenämnd 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Grundskolenämnden antar nulägesöversikten och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Yrkande 
Stefan Stark (M) yrkar att ärendet återremitteras till Förvaltningen förskola och 
skola för omarbetning. 

Proposition 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) ställer först Stefan Starks (M) 
yrkande om återremiss under proposition och finner att Grundskolenämnden 
beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter finner ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag och Grundskolenämnden 
beslutar enligt detta. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Grundskolenämnden antar nulägesöversikten och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Reservation 
Stefan Stark (M), Ingegerd Flock Andersson (M) och Johanna Sundman (L) 
reserverar sig till förmån för Stefan Starks (M) yrkande om att ärendet ska 
återremitteras till Förvaltningen förskola och skola för omarbetning.  

§ 142 Remiss om strategi för hemlöshet - Beslut 
Ärendenummer: Gn 1462/2021 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Syftet med strategin är att, på en kommunövergripande nivå, beskriva Örebro 
kommuns strategiska vägval för att förebygga och motverka hemlösheten 
lokalt och därmed bidra till en nollvision mot hemlöshet i Örebro. En 
nollvision är beroende av att en mängd aktörer i samhället sluter upp och 
samarbetar med visionen som gemensamt fokus. Det handlar om aktörer på 
lokal, regional och även nationell nivå - liksom inom både offentlig, ideell och 
privat sektor. 

Eventuella svar på remissen lämnas senast 31 december 2021. 
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Ärendet bereddes på Grundskolenämndens sammanträde den 11 november 
2021. 

Beslutsunderlag 
Remissversion - Strategi mot hemlöshet 
Missiv 
Remissvar hemlöshet Grundskolenämnd version 2 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Grundskolenämnden ställer sig positiv till en strategi mot hemlöshet men vill 
framhäva vikten av ett barnperspektiv i arbetet med trångboddhet samt 
vräkningar och vilka effekter det får för barnen. 

Yrkande 
Stefan Stark (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
Kommunstyrelseförvaltningen för omarbetning. 

Proposition 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) finner att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag 
respektive Stefan Starks (M) yrkande om att ärendet återremitteras till 
Kommunstyrelseförvaltningen för omarbetning. 

Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Grundskolenämnden 
beslutar enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Grundskolenämnden ställer sig positiv till en strategi mot hemlöshet men vill 
framhäva vikten av ett barnperspektiv i arbetet med trångboddhet samt 
vräkningar och vilka effekter det får för barnen. 

Reservation 
Stefan Stark (M) och Ingegerd Flock Andersson (M) reserverar sig till förmån 
för Stefan Starks (M) yrkande om att ärendet återremitteras till 
Kommunstyrelseförvaltningen för omarbetning. 

§ 143 Attestförteckning - Beslut 
Ärendenummer: Gn 1719/2021 
Handläggare: Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter 
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktioner inom nämndens 
ansvarsområde. 
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Nämnden utser och beslutar årligen, i samband med internbudgeten, 
beslutsattestanter, behörighetsattestanter. 

Det ska alltid finnas en aktuell attestförteckning för alla utsedda attestanter 
inom nämnden. Förteckningen anger vilken del av kodplanen respektive 
attestant utsetts till. När förändring sker av anställda eller av kodplanen ska 
förteckningen ändras. 

Ärendet bereddes på Grundskolenämndens sammanträde den 11 november 
2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-30 
 
Lista attestanter inom förskola och skola 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Grundskolenämnden antar attestförteckning 2022 enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Grundskolenämnden antar attestförteckning 2022 enligt förvaltningens 
förslag. 

§ 144 Förändrade intraprenadöverenskommelser 
Ärendenummer: Gn 1806/2021 
Handläggare: Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Grundskolenämnden informeras om förändrade 
intraprenadöverenskommelser. 

Beslutsunderlag 
Nämndhandling intraprenadöverenskommelser grundskola 2021 

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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§ 145 Verksamhetsplan och budget 2022 - Beredning 
Ärendenummer: Gn 1718/2021 
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Beredning av de ekonomiska principerna och budgetförutsättningarna inför 
2022 utifrån ÖSB.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
 
PowerPoint-presentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen Förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:  

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

§ 146 Årshjul 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Gn 1937/2021 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Grundskolenämndens årshjul för 2022 gås igenom och fastställs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till nämnd 
 
Årshjul GN2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Grundskolenämnden antar årshjul för 2022.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Grundskolenämnden antar årshjul för 2022.  
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§ 147 Ekonomisk månadsrapport 
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. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 148 Information om Coronaläget 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om Coronaläget. 

- Ökad smittspridning av Covid med stor del i låg- och mellanstadiet. 

- Verksamheterna är igång men smittspridning finns både med Covid, 
förkylningar och vinterkräksjuka. Hög andel vikarier. 

- Skolorna är informerade om att skolorna ska ha en restriktiv utgångspunkt till 
samlingar med föräldrar och andra närstående, exempelvis luciatåg och 
julavslutningar. 

- Vaccination omgång 2 på skolorna påbörjas. Det är lägre deltagande den här 
gången, vilket kan bero på stor sjukfrånvaro och möjligheten till vaccination på 
annat ställe. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 149 Förlängning av beslut - vaccination på arbetstid 
Ärendenummer: Gn 278/2021 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Grundskolenämnden tog på sammanträdet 2021-03-18 ställning till att 
medarbetarna som har Grundskolenämnden som arbetsgivarnämnd fick 
möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller fritid och då kompenseras med tid 
motsvarande en timme. Beslutet gäller fram till den 31 december 2021.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre, samt 
personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en 
påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, den s k tredje dosen. Förslaget innebär att 
dessa berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på 
sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så långt som möjligt, 
underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att 
låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön 
för att vaccinera sig. 

Örebro kommun har fortfarande anställda som inte vaccinerat sig mot covid-
19 och för att ytterligare minska smittspridning är det viktigt att de som ännu 
inte vaccinerat sig, vaccinerar sig. För att underlätta för den gruppen 
medarbetare, och även de som behöver en påfyllnadsdos, att vaccinera sig 
föreslås att berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid 
eller på sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. 

Med anledning av detta föreslås Grundskolenämnden förlänga beslutet om 
vaccination på arbetstid till 31 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Grundskolenämndens beslut om vaccination på arbetstid Fö 2021-03-18 § 35 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:  

1. Medarbetarna som har Grundskolenämnden som arbetsgivarnämnd 
erbjuds att vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren 
med tid mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. 
Reseersättning till och från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022. 
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Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

1. Medarbetarna som har Grundskolenämnden som arbetsgivarnämnd 
erbjuds att vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren 
med tid mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. 
Reseersättning till och från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022. 

§ 150  Förvaltningschefens information 
Handläggare: Katarina Arkehag 

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

- 27 skolor har tagit emot elever från Alsalamskolan. Övertagandet har hitintills 
gått bra.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 151  Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Madelene Spinord Semenets informerar om aktuella händelser. 

- Ingen information gällande förhållningssätt för nämnden utifrån situationen 
med Covid. Nämnden informeras om situationen förändras.   

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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§ 152  Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gn 27/2021 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2021-11-03 till 2021-12-01 
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. 

§ 153 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden - 
Information 
Ärendenummer: Gn 26/2021 

Ärendebeskrivning 
Information om diarieförda ärenden och inkomna handlingar tiden 2021-11-03 
till 2021-12-01. 

Beslutsunderlag 
Lista diarieförda ärenden 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 154 Övriga frågor - Vad pågår på Mellringeskolan? 
Ärendenummer: Gn 2033/2021 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Stefan Stark (M) anmäler en övrig fråga - Vad pågår på Mellringeskolan? 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Nämndens behandling 
Verksamhetschef besvarar frågan.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.
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Yrkande  

  

                   Ärende 8                    Grundskolenämnden   
Ärendenummer: Gn 1734/2021        Örebro kommun 
”Nulägesöversikt”              9 december 2021 
                       
                                               

 
Örebro behöver trygga och motiverade elever i kommunens grundskolor 
 
Moderaterna vill att förslaget till nulägesöversikt återremitteras till förvaltningen. Orsaken är att Moderaterna 
inte alls håller med om slutsatsen att eleverna känner trygghet och trivsel i skolan, att detta är ett av 
nämndens starkaste resultat. I den brukarenkät som gjordes 2021 framkommer att 50% av eleverna i Åk 8 
och 5 känner sig helt trygga, det innebär att hälften av de tillfrågade känner sig delvis eller helt otrygga.  

Motsvarande siffror för frågan om någon vuxen ingriper om någon blir illa behandlad är för Åk 8 32% och 
Åk 5 43% som instämmer helt. Mer än hälften håller inte med om att vuxna ingriper om en elev blir illa 
behandlad, helt eller delvis. 

På frågan om skolarbetet gör eleven nyfiken och ger lust till att lära mer håller 8% i Åk 8 och 19% i Åk 5 
helt med om detta. Det är ju eländiga siffror som dessutom halveras mellan Åk 5 och 8. 

I Åk 8 håller 15% helt med om att det är lugn och ro på lektioner när de behöver det. 85% håller inte med, 
delvis eller helt. Motsvarande för Åk 5 är 17%. 

I Åk 8 är 7% av svarande att de är helt nöjda med skolmaten. Motsvarande för Åk5 är 9%. Det är allvarligt 
då maten är viktig för elevernas trivsel och förmåga att orka en hel skoldag. 

Med sådana resultat från årets skolenkät, där också en försämring skett i flera fall, är det inte lämpligt att 
lyfta fram trygghet och trivsel som ett av nämndens starkaste resultat. 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att  ärendet återremitteras till förvaltningen för omarbetning 

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 
 
 
För Moderaterna grupp i Grundskolenämnden 
 
 
Stefan Stark (M)
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Yrkande  

  

                   Ärende 9                    Grundskolenämnden   
Ärendenummer: Gn 1462/2021        Örebro kommun 
”Strategi mot hemlöshet”              9 december 2021 
                       
                                               

 
Örebro behöver en tydlig strategi mot hemlöshet  
 
Moderaterna står bakom en nollvision mot hemlöshet och anser att Örebro kommun behöver en tydlig 
strategi för att tillsammans med civilsamhället och andra engagerade aktörer nå målet om att ingen örebroare 
ska behöva leva i hemlöshet.  

Moderaterna ställer sig bakom grunden för strategin som presenteras. Det vill säga att strategin ska utgå från 
målen i vårt hållbara Örebro och socialstyrelsens definition av hemlöshet. 

Strategin som tagits fram bygger utöver målen i vårt hållbara Örebro och socialstyrelsens definition av 
hemlöshet även på socialdemokratisk politik, vilken moderaterna inte står bakom. Dessutom anser 
moderaterna att strategi som tagits fram är alltför otydlig för att kunna utgöra ett användbart redskap i arbetet 
för att nå målet. Moderaterna menar att strategin innehåller flera vaga formuleringar som behöver 
förtydligas. Två exempel på uppenbara behov av tydliggöranden är en avgränsning i vilka som omfattas av 
Örebro kommuns nollvisionsarbete och en differentiering av strategier för att möta behoven hos olika 
grupper av hemlösa.  

Tyvärr uppfyller det dokument som nu presenteras inte Moderaternas krav på kvalitet och precision för en 
strategi mot hemlöshet vilket medför att moderaterna yrkar på återremiss till Kommunstyrelseförvaltningen 
för ombearbetning i enlighet med ovanstående intentioner. 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att  ärendet återremitteras till Kommunstyrelseförvaltningen för omarbetning 

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 
 
 
För Moderaterna grupp i Grundskolenämnden 
 
 
Stefan Stark (M)

Digitalt signerat
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