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Grundskolenämnden 
 
Datum: 2022-09-22 
Tid: 13:30–16:30 
Plats: Dahlian, Ringgatan 32 
 
Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C) 
Stefan Stark (M) §§97-107 
Husein Hoso (S) 
Inger Blückert (S) 
Habib Slivo (S) 
Leif Gustafsson (S) 
Ann-Kristin Sundqvist (C) 
Elenor Sollerman (KD) 
Christer Håkansson (V) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Denana Holmberg (S) Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 

(S) 
Anna Windahl (S) Ersätter Stefan Stark (M) §§108-113 
Ana Jakobsson (KD) Ersätter Andy Silva Goncalves (M) 
Gjohn-Marko Berisha (M) Ersätter Ingegerd Flock Andersson (M) 
Thomas Eckard (L) Ersätter Johanna Sundman (L) 
 
Närvarande ersättare 
Lars-Göran Hildor (V) 
Margret Brini (SD) 
 
Övriga 
Katarina Arkehag  Förvaltningschef 
Elin Adebo Nämndsekreterare 
Lena Crowley Planerare 
Mia Aversjö Verksamhetschef 
Ulf Aldén Verksamhetschef 
Tomas Hedlund Planerare 
Yvonne Haneskog Planerare 
Johan Fahlström Rektor 
Jens Andersson Planerare 
 
Paragraf 97–113 
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§ 97 Kallelse 

§ 98  Protokolljusterare 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Gjohn-Marko Berisha (M) föreslås justera dagens protokoll. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 
- Jämte ordföranden väljs Gjohn-Marko Berisha (M) att justera dagens 
protokoll. 

§ 99  Anmälan om jäv 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 100  Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

§ 101  Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 102 Årshjul - Arbetsmiljö 
Ärendenummer: Gn 889/2022 
Handläggare: Mia Aversjö, Ulf Aldén 

Ärendebeskrivning 
Enligt Grundskolenämndens årshjul följs arbetsmiljö upp. 

Mia Aversjö och Ulf Aldén, verksamhetschefer, informerar nämnden om hur 
förvaltningen arbetar strategiskt med rektors arbetsmiljö. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  

§ 103 Delårsrapport 2, 2022 
Ärendenummer: Gn 444/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen förskola och skola har sammanställt en delårsrapport till och 
med den 31 augusti och en helårsprognos för 2022 för Grundskolenämnden. I 
rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt 
förvaltningschefens framåtblick. 

Beslutsunderlag 
Grundskola Delårsrapport med prognos 2 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 
- Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2022. 

 
Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare 
hantering. 

Yrkande 
Christer Håkansson (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 
delårsrapporten bör beskrivas i relation till åtagandena i verksamhetsplanen, att 
den saknar analys samt använder ordet prognos på ett felaktigt sätt.  

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

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. 

Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag och att 
Grundskolenämnden beslutar enligt detta. 
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Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 
1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2022. 

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

Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare 
hantering. 

Reservation 
Christer Håkansson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt 
yrkande om att återremittera ärendet med motiveringen att delårsrapporten bör 
beskrivas i relation till åtagandena i verksamhetsplanen, att den saknar analys 
samt använder ordet prognos på ett felaktigt sätt.  

§ 104 Satsning ur planeringsreserven 
Ärendenummer: Gn 916/2022 
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. 

2022-05-19 beslutade Grundskolenämnden att fördela 1 000 tkr av medlen i 
planeringsreserven till inköp av digitala verktyg. 

Av de 1 000 tkr som är kvar vill Grundskolenämnden fördela 100 tkr till 
Fritidsbanken, 150 tkr till Demokratibygget och 250 tkr till säkerhetsutbildning 
för grundskolans personal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till nämnd 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fördela 100 tkr av medlen i 
planeringsreserven till Fritidsbanken. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att fördela 150 tkr av medlen i 
planeringsreserven till Demokratibygget. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att fördela 250 tkr av medlen i 
planeringsreserven till säkerhetsutbildning för grundskolans personal. 

4. Redovisning av hur medlen använts ska ske i årsberättelsen. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fördela 100 tkr av medlen i 
planeringsreserven till Fritidsbanken. 
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2. Förvaltningen får i uppdrag att fördela 150 tkr av medlen i 
planeringsreserven till Demokratibygget. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att fördela 250 tkr av medlen i 
planeringsreserven till säkerhetsutbildning för grundskolans personal. 

4. Redovisning av hur medlen använts ska ske i årsberättelsen. 

§ 105 Beredning - Remiss - Riktlinje för arbete med 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Ärendenummer: Gn 703/2022 
Handläggare: Tomas Hedlund 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling önskar synpunkter på förslag 
till riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Syftet med riktlinjerna är att guida nämnder, förvaltningar och verksamheter 
hur de ska arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Riktlinjen är 
främst ett verktyg för de som arbetar direkt med dessa frågor, men påverkar 
alla nämnder, förvaltningar och verksamheter genom att kunskap kring 
kommunens skyldigheter behöver finnas. 

Remissen är ställd till samtliga nämnder i kommunen.  

Ärendet bereds på Grundskolenämndens sammanträde 22 september, inför 
beslut på Grundskolenämndens sammanträde 20 oktober. 

Beslutsunderlag 
Antagen remissversion - Riktlinje för arbetet med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
Följebrev remiss av riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Protokollsutdrag KSU 2022-05-17 §19 Remissbeslut - Riktlinje för arbete med 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Remiss nationella minoriteter och minoritetsspråk - Grundskolenämndens 
yttrande 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendet anses berett i samband med dagens nämndsammanträde. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ärendet anses berett i samband med dagens nämndsammanträde. 

§ 106 Information - Rapport Utomhuspedagogikens 
inverkan på lärande 
Ärendenummer: Gn 734/2022 
Handläggare: Yvonne Haneskog 
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Ärendebeskrivning 
Information om uppföljande utvärdering gällande den sociala investeringen 
Utomhuspedagogikens inverkan på lärande.  

Den sociala investeringen Utomhuspedagogikens inverkan på lärande 
genomfördes under två år från höstterminen 2016 till och med vårterminen 
2018 i samverkan mellan Förvaltningen förskola och skola samt 
Kommunstyrelseförvaltningen. Satsningens syfte var att få elever på Västra 
Engelbrektskolan och eleverna som höstterminen 2016 började i årskurserna 5-
9 på samma skola.  

I utvärderingen framkommer att den ekonomiska analysen visar att de faktiska 
effekterna blev betydligt lägre än förväntat och satsningen är inte lönsam ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv. När ett samhällsekonomiskt perspektiv 
istället antas varierar nettoeffekt med modell och antaganden men är 
genomgående positiv. 

Beslutsunderlag 
till KS Rapport uppföljande utvärdering - UPIL 
Tjänsteskrivelse UPIL till KS  
Uppföljande utvärdering UPIL KDs ledningsgrupp 2022-06-08 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 107 Svar på skrivelse från Landsbygdsnämnden om 
Garphyttans skola 
Ärendenummer: Gn 851/2022 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Grundskolenämnden fick den 10 juni 2022 en skrivelse från 
Landsbygdsnämnden med anledning av att det har kommit till 
Landsbygdsnämndens kännedom att det finns en oro för utvecklingen gällande 
barn och unga i Garphyttan. Enligt Landsbygdsnämnden bedömdes oron i det 
läget vara relativt ospecifik, varför Landsbygdsnämnden beslutade att 
genomföra ett möte med representanter från föreningslivet på orten för att få 
ökad kunskap om vad oron gäller. Enligt Landsbygdsnämndens skrivelse 
deltog representanter från åtta olika lokala föreningar och organisationer. Flera 
olika problem nämndes vid mötet, men de mest framträdande skälen till oro 
och irritation var den återkommande skadegörelsen på skolan, samt att barn 
och ungdomar i olika åldrar samlas där, vilket i sin tur innebär risker för att de 
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yngre dras in i alkohol och annan droganvändning och övrigt destruktivt 
beteende. En brist på mötesplatser för barn och unga nämndes i detta 
sammanhang. 

Landsbygdsnämnden arbetar bland annat med att följa villkor för bosättning 
och företagande på landsbygden samt arbeta med dialog med medborgarna. 
Landsbygdsnämndens har därför, i syfte att aktualisera den oro som framkom 
vid det ovan beskrivna mötet, för att få en bild av kännedomen angående dessa 
problem, för att få information om insatser görs eller planeras för att 
situationen ska förbättras ställt aktuell skrivelse till Grundskolenämnden. 

Landsbygdsnämnden önskar svar senast den 30 september. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på skrivelse från landsbygdsnämnden 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:  

1. Grundskolenämnden antar svaret. 

2. Svaret skickas till Landsbygdsnämnden.  

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar:  

1. Grundskolenämnden antar svaret. 

2. Svaret skickas till Landsbygdsnämnden.  

§ 108 Skolinspektionens föreläggande 
Ärendenummer: Gn 277/2022 
Handläggare: Ulf Aldén, Johan Fahlström 

Ärendebeskrivning 
Ulf Aldén, verksamhetschef, och Johan Fahlström, rektor, informerar om 
arbetet framåt med Skolinspektionens föreläggande Mellringeskolan 7-9. 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 
Örebro kommun att senast den 28 november 2022 ha vidtagit angivna åtgärder 
avseende brister rörande nyanlända elevers lärande, särskilt stöd, trygghet, 
studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt elevers frånvaro och 
rätten till utbildning.  

Beslutsunderlag 
Beslut 5733 

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. 

§ 109 Information - Organisationsförändring 
Handläggare: Katarina Arkehag (Kl. 16.00-16.10) 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Grundskolenämndens sammanträde den 22 september 
2022. 

§ 110  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. 

§ 111  Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

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

Nästa nämndsammanträde kommer vara på Almbyskolan. 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2022-08-18 till 2022-09-15 
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. 

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

Ärendebeskrivning 
Information om inkomna handlingar tiden 2022-08-18 till 2022-09-15. 

Beslutsunderlag 
Lista inkomna skrivelser 
Rapport Anmälningar till huvudman grundskolan augusti 

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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Yrkande på återremittering av Delårsrapport med prognos 2 2022 grundskolenämnden. 

I verksamhetsplanen för 2022 listas ett antal utmaningar ex. olikvärdighet gällande resultat, 
behov och förutsättningar inom och mellan skolor, tidigt identifiera elever i behov av stöd, 
psykisk ohälsa och frånvaroproblematik bland elever. En delrapport borde rimligen förhålla 
sig till dessa. Så är inte fallet, varför blir svårt att avgöra vilka insatser som gjorts inom dessa 
områden och varför de förväntas vara framgångsrika. 

Rapporten präglas dessutom av oklara fromuleringar och bristande systematik. Två begrepp är 
centrala , analys och prognos, i inget fall anges någon innebörd och de används inte på ett sätt 
som gör dem begripliga. 

Analys innebär vanligen att man exempelvis söker samband, utvecklingstendenser, mönster, 
och möjliga tolkningar.Syftet är att åstadkomma någon form av lägesbeskrivning, som 
underlag för handling. Tyvärr återfinns inget av detta i rapporten, även om begreppet analys 
förekommer vid flera tillfällen. 

Prognos avser någon form av förväntan på framtiden, uttryckt som att givet vissa förhållanden 
förväntas en viss utveckling. Förutom vad gäller ekonomin framkommer inga sådana utsagor. 
Under rubriken ”Förväntad utveckling” heter det att ”det gäller att säkerhetställa god 
undervisning, en förebyggande och främjande elevhälsa och ett systematiskt kvalitets arbete 
på alla nivåer”, vilket väl snarast syftar på hur livet borde se ut eller vari uppdaget består, än 
en prognos. Formuleringen är dessutom av så allmän karaktär att den skulle kunna stå i vilken 
rapport som helst. 

I rapporten blandas beskrivningar, vad man borde göra (nämndens uppdrag), vad som är bra 
att göra (ha kompetenta lärare som erbjuder bra undervisning med hög närvaro) och vad man 
fortsatt arbetar med, på ett för läsaren förvirrande sätt. I vissa delar skiljer man inte heller 
kommunens åtaganden från nämndens. 

Utöver det nämnda förekommer en del märkliga skrivningar, som exempelvis ”I kapitel 4 
sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndens arbete för att bidra till 
Kommunfullmäktiges målområde.”Detta följs av ett stycke som knappast gör saken klarare. 
Den nämnda sammanfattningen, samt det efterföljande påståendet om en sammanfattande 
analys av målområdet, går inte heller att återfinna i texten. 

På sid. 9 heter det att ”Skolenkäten som genomförs är en viktig del i förvaltningens 
analysarbete och som syftar till att eleverna ska ha möjlighet att kunna tycka till i olika frågor 
som exempelvis delaktighet och inflytande.”Enkäten ger naturligtvis eleverna möjlighet att 
tycka till, men på vilket sätt detta tyckande bidrar till förvaltningens analysarbete är något 
oklart. 

Om yrkandet inte bifalles fungerar ovanstående text som reservation. 

Christer Håkansson 

Lars-Göran Hildor 
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