
   
 

  

 
 

  
  

    
 

  
    

   
    

    
   

   
   
   
    

    
   

   
 

  
       

       
 

       
       

        
 

  
   

 
 

 
  

 
 
 
 

   
 

   
 
 

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Gn 6/2022 

Grundskolenämnden 

Datum: 2022-05-19 
Tid: 13:30–16:22 
Plats: Dahlian, Ringgatan 32 

Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord Semenets (S)
Seydou Bahngoura (C) 
Stefan Stark (M) 
Inger Blückert (S) 
Habib Slivo (S)
Leif Gustafsson (S) 
Elenor Sollerman (KD)
Christer Håkansson (V) 
Ingegerd Flock Andersson (M)
Andy Silva Goncalves (M) 
Johanna Sundman (L)
Gunilla Fredriksson (SD) 

§§65-71
§§65-70 

Tjänstgörande ersättare 
Denana Holmberg (S) 
Anna Windahl (S) 

Cecilia Svedin (C) 
Lars-Göran Hildor (V) 
Thomas Eckard (L) 

Ersätter Husein Hoso (S) 
Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 
(S)
Ersätter Ann-Kristin Sundqvist (C) 
Ersätter Inger Blückert §§71-79 
Ersätter Stefan Stark (M) §§72-79 

Närvarande ersättare 
Margret Brini (SD) 

Övriga 

Paragraf 65–78 

Elin Adebo, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 
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Madelene Spinord Semenets (S), ordförande 

Gunilla Fredriksson (SD), justerare 
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§ 65 Kallelse 

§ 66 Protokolljusterare 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Gunilla Fredriksson (SD) föreslås justera dagens protokoll. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 
- Jämte ordföranden väljs Gunilla Fredriksson (SD) att justera dagens 
protokoll. 

§ 67 Anmälan om jäv 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 68 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

§ 69 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 70 Årshjul - Tillgänglig lärmiljö 
Ärendenummer: Gn 307/2022
Handläggare: Mia Aversjö, Daniel Lundmark, Gustav Brandell, Anna Stålhök, 
Oskar Melin, Jens Andersson 

Ärendebeskrivning 
Grundskolenämnden informeras om tillgänglig lärmiljö med fokus på trygghet
utifrån olika vinklar. 
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1. Vad är tillgänglig lärmiljö i grundskolan? - Mia Aversjö, Verksamhetschef. 
2. Information om trygghetsgruppens arbete - Gustav Brandell, Rektor 

Änglandaskolan. 
3. Inflytande och delaktighet i grundskolan - Oskar Melin från 

trygghetsteamet på Gumaeliusskolan tillsammans med två elever
informerar om hur de arbetar på sin skola. 

4. Prorenata och utbildning i sekretess och dokumentation - Anna Ståhlhök, 
Planerare. 

5. Information om kränkningar och klagomål - Daniel Lundmark, Planerare. 
6. Information om Skolinspektionens olika typer av tillsyn och granskning -

Jens Andersson, Planerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 71 Beslut - Handlingsplan likvärdig skola 
Ärendenummer: Gn 280/2022
Handläggare: Katarina Arkehag, Mia Aversjö, Ulf Aldén 

Ärendebeskrivning 
I samband med att Förvaltningen förskola och skola informerade
Grundskolenämnden om kunskapsresultaten (den 23 september 2021) gavs 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig handlingsplan för hur alla
elever i Örebro kommuns kommunala grundskolor ska ha likvärdiga 
förutsättningar och möjligheter att uppnå läroplanens kunskapsmål. Inkluderat
i handlingsplanen skulle även finnas plan för hur utbildningen ska bedrivas i en 
trygg lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar till ett optimalt lärande och
utveckling. 

Planen är uppdelad i två områden: Undervisning och lärande och Tillgänglig lärmiljö 
där mål, insatser och aktiviteter beskrivs. Målen ska vara långsiktiga och 
insatser samt aktiviteter identifierade utifrån analyser och dialoger på
skolenhets- och förvaltningsnivå. Insatser och aktiviteter ska följas upp 
kontinuerligt, revideras och prioriteras utifrån identifierade behov. Till
handlingsplanen finns en aktivitetsplan med tidplan och ansvar för 
genomförande. 

Ärendet bereddes inför beslut på Grundskolenämndens sammanträde 2022-03-
17. 

Ärendet utgick på Grundskolenämndens sammanträde 2022-04-21. 
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ÖREBRO Protokoll 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för likvärdig skola förslag Gn 220519 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

1. Fastställa handlingsplan för likvärdig skola. 
2. Handlingsplanen ska följas upp årligen i delårsrapport 2 och årsberättelse. 

Yrkande 
Christer Håkansson (V) yrkar återremiss på Handlingsplan för likvärdig skola
med motiveringen att Handlingsplanen lider av ett flertal brister som bör 
justeras. 

Stefan Stark (M) yrkar på att lägga till följande punkter i Handlingsplan för 
likvärdig skola med motiveringen att Handlingsplanen saknar perspektivet
trygghet och studiero: 

1. Målet ”Varje elev ska vara trygg i skolan varje dag” skrivs in i
handlingsplanen. 

2. Insatsen ”Utveckla arbetet för en skola utan mobbning och kränkningar där
trygghet och studiero råder varje dag” samt aktiviteten ”Skapa rutiner och 
engagemang på varje skola för att kontinuerligt och verkningsfullt jobba för
elevers trygghet och studiero” skrivs in i handlingsplanen. 

3. Tillföra aktiviteten ”Skapa en struktur för samarbete med föreningar i
Örebro med syftet att stärka aktiviteterna på fritidshemmen och 
sysselsättningen för barn och unga på fritiden.”. 

4. Med dessa tillägg fastställa handlingsplan för likvärdig skola. 

5. Handlingsplanen ska följas upp årligen i delårsrapport 2 och årsberättelsen. 

Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) yrkar att "Grundskolenämndens 
verksamhetsplan" lägg till i andra meningen under avsnittet Avgränsningar. 

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

Ordföranden ställer sedan Stefan Starks (M) tilläggsyrkanden under 
proposition och finner att nämnden beslutar att avslå attsats 1, 2, 3, 4 och 5
med motivering att delar av yrkandena redan finns beskrivna i 
Verksamhetsplan för 2022. 

Därefter ställer ordföranden sitt yrkande om att lägga till 
"Grundskolenämndens verksamhetsplan" i andra meningen under avsnittet
Avgränsningar under proposition och finner att Grundskolenämnden bifaller 
det. 
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Slutligen finner ordföranden att det finns endast ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag och finner att 
Grundskolenämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Lägga till "Grundskolenämndens verksamhetsplan" i andra meningen 
under avsnittet Avgränsningar. 

2. Fastställa handlingsplan för likvärdig skola. 
3. Handlingsplanen ska följas upp årligen i delårsrapport 2 och årsberättelse. 

Reservation 
Christer Håkansson (V), Lars-Göran Hildor (V) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet till förmån för Christer Håkanssons (V) yrkande om återremiss. Stefan
Stark (M), Ingegerd Flock Andersson (M), Andy Silva Goncalves (M) och 
Johanna Sundman (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Stefan Starks (M) tilläggsyrkanden. 

§ 72 Beslut - Delårsrapport med prognos 1, 2022 
Ärendenummer: Gn 443/2022
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och
en helårsprognos för 2022 för Grundskolenämnden. I rapporten görs en 
uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt förvaltningschefens
framåtblick. 

Beslutsunderlag 
Grundskola Delårsrapport med prognos 1 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2022. 
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för

vidare hantering. 

Yrkande 
Ingegerd Flock Andersson (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2022. 
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2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering. 

3. Ingegerd Flock Andersson (M) får lämna ett särskilt yttrande till
protokollet. 

§ 73 Satsningar ur planeringsreserven 
Ärendenummer: Gn 485/2022
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
I budget 2022 avsattes 2 000 tkr till en planeringsreserv. Planeringsreserven ska
användas till politiska prioriteringar och oförutsedda händelser efter beslut i 
Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden vill öka likvärdigheten kring skolornas tillgång till digitala 
verktyg på mellanstadiet för att säkerställa skolornas förmåga att kunna
genomföra nationella prov digitalt. Nämnden vill därför använda 1 000 tkr 
planeringsreserven till inköp av digitala verktyg. 

Beslutsunderlag 
Planeringsreserv Grundskolenämnd 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att köpa in och fördela digitala verktyg utifrån
ett likvärdighetsperspektiv. 

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

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att köpa in och fördela digitala verktyg utifrån
ett likvärdighetsperspektiv. 

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

§ 74 Information om säkerhetspolitiska läget 
Ärendenummer: Gn 336/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag, Mia Aversjö, Katarina Fardelin 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag, Verksamhetschef Mia Aversjö och 
Avdelningschef Katarina Fardelin informerar om det säkerhetspolitiska läget ur
Grundskolenämndens perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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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. 

§ 75 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. 

§ 76 Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) informerar om aktuella händelser
inom Grundskolenämndens ansvarsområde. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 77 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Gn 64/2022
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

8 (9) 
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Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2022-04-14 till 2022-05-12 
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. 

§ 78 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gn 63/2022
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Information om inkomna handlingar tiden 2022-04-14 till 2022-05-15, 
inbjudningar till Grundskolenämndens förtroendevalda samt beslut från
Skolinspektioner på Norrbyskolan, Stureskolan samt Svealundsskolan. 

Beslutsunderlag 
Lista inkomna skrivelser 
Beslut från skolinspektion på Norrbyskolan, Stureskolan samt Svealundsskolan 
Rapport Anmälningar till huvudman grundskolan
Protokoll Samverkansgrupp - Grundskolan 220405 
Inbjudan Barnrätt och barnfattigdom 3 juni (Arvode utgår)
Inbjudan MR-dagarna (Arvode utgår inte) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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Särskilt yttrande 

Ärende Gn 443/2022 Grundskolenämnden 
Ärendenummer: 8 Örebro kommun 
”Beslut – Delårsrapport med prognos 1, 2022” 

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 

Ingegerd Flock Andersson (M) 



  

 

                         
                      

                                  
                

                    

   
      

                
               

                 
         

                
                   

                
               

       

                 
                   
                

               
    

 
                

                
               

 
                      

            

 
         

                 

               
              

             
 

                
            

           

            
 

 
              

 
     

  

Digitalt justerat 

Yrkande 

Ärende Gn 280/2022 
Ärendenummer: 8 

Grundskolenämnden 
Örebro kommun 

”Beslut – Handlingsplan likvärdig skola” 19 maj 2022 

Trygga barn lär sig mer 

Vi Moderater har höga förväntningar på att grundskolan i Örebro kommun ska klara sitt uppdrag. Med 
uppfattningen 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! 

Med denna moderata utgångspunkt är det positivt att nämnden tar tag i likvärdigheten i den kommunala 
grundskolan och ser långsiktigt på arbetet. En viktig del som vi saknar är trygghet och studiero. Vi anser att 
Handlingsplanen på ett tydligt sätt måste lyfta arbetet med ordning, värdegrund och trygghet i våra skolor. 
Utan en trygg miljö, fri från mobbning och kränkningar, där studiero råder kommer den kommunala 
grundskolan aldrig lyckas med sitt kunskapsuppdrag. 

Ett mål för trygghetsarbetet måste finnas i dokumentet likväl som insats och aktivitet. Vårt förslag är att 
målet ”Varje elev ska vara trygg i skolan varje dag” skrivs in i dokumentet, att insatsen ska vara ”Utveckla 
arbetet för en skola utan mobbning och kränkningar där trygghet och studiero råder varje dag” samt 
aktiviteten ”Skapa rutiner och engagemang på varje skola för att kontinuerligt och verkningsfullt jobba för 
elevers trygghet och studiero.” 

Vi ser också att Fritidshemmen kan utveckla sitt arbete och kvalité genom samarbete med föreningslivet i
Örebro. Vi vill därför tillföra aktiviteten ”Skapa en struktur för samarbete med föreningar i Örebro med 
syftet att stärka aktiviteterna på fritidshemmen och sysselsättningen för barn och unga på fritiden.” 

En annan del som vi saknar i dokumentet är ett resonemang om att vi 2023 går in i en ny organisation där 
grundskolenämnden får ett utökat ansvar som bland annat inkluderar fristående aktörer. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att målet ”Varje elev ska vara trygg i skolan varje dag” skrivs in i handlingsplanen 

att insatsen ”Utveckla arbetet för en skola utan mobbning och kränkningar där trygghet och 
studiero råder varje dag” samt aktiviteten ”Skapa rutiner och engagemang på varje skola för 
att kontinuerligt och verkningsfullt jobba för elevers trygghet och studiero” skrivs in i 
handlingsplanen 

att tillföra aktiviteten ”Skapa en struktur för samarbete med föreningar i Örebro med syftet att 
stärka aktiviteterna på fritidshemmen och sysselsättningen för barn och unga på fritiden.” 

att med dessa tillägg fastställa handlingsplan för likvärdig skola 

att handlingsplanen ska följas upp årligen i delårsrapport 2 och årsberättelsen 

Om Grundskolenämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 

För Moderaternas grupp i Grundskolenämnden 
Stefan Stark (M) 
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22-05-18 

Yrkande på återremittering av Handlingsplan för likvärdig skola 2022-2027. 

Det förslag som presenteras lider av följande brister. 

1.Går man till skolverkets råd angående systematiskt kvalitetsarbete framgår att startpunkten 
utgörs av en lägesbeskrivning och analys. En sådan saknas i det aktuella dokumentet. 

2.Det framgår inte varför just de föreslagna åtgärderna förväntas leda till en bättre situation. 

3.Av handlingsplanen famgår att arbetet skall vara systematiskt och långsiktigt, men det 
framgår inte hur de olika åtgärderna är relaterade till varandra. 

4.Nästan alla förslag har varit aktuella tidigare. Varför har de inte varit framgångsrika och 
varför kommer de att fungera bättre nu? 

5. Förslagen är inte formulerade så att de är utvärderingsbara ur resultatsynvinkel. 

Om återremitteringen inte bifalles fungerar ovanstående som en reservation. 

Christer Håkansson 

Vänsterpartiet 
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