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Grundskolenämnden 
 
Datum: 2021-04-15 
Tid: 9:00–12:00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset, Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord (S), Ordförande 
Seydou Bahngoura (C), Vice ordförande 
Stefan Stark (M), 2:e vice ordförande 
Husein Hoso (S) 
Inger Blückert (S) 
Ann-Kristin Sundqvist (C) 
Elenor Sollerman (KD) 
Christer Håkansson (V) 
Ingegerd Flock Andersson (M) 
Andy Silva Goncalves (M) 
Johanna Sundman (L) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Cecilia Svedin (C) Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 

(S) 
Göran Wall (KD) Ersätter Habib Slivo (S) 
Ana Jakobsson (KD) Ersätter Yahya Hussein Hidig §§ 50 - 

60 
 
Närvarande ersättare 
Margret Brini (SD) §§ 50-60 
 
Övriga 
Katarina Arkehag Förvaltningsschef 
Katarina Fardelin Planerare 
Daniel Lundmark Planerare 
Zandra Björnram Nämndsekreterare 
Johan Franzén Ekonom 
Ulf Aldén Verksamhetschef 
Mia Aversjö Verksamhetschef 
Ida Reimegård Planerare 
Jens Andersson Planerare 
 
Paragraf 46–60 
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Zandra Björnram, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll 
 
Madelene Spinord (S), ordförande 
 
Andy Silva Goncalves (M), justerare 
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§ 46  Protokolljusterare 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår att Andy Silva Goncalves (M) utses till justerare för 
dagens protokoll. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

-  Andy Silva Goncalves (M) föreslås justera dagens protokoll. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

§ 47  Anmälan om jäv 
Handläggare: Madeleine Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Inget jäv anmäls. 

§ 48  Godkännande av dagordning 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

§ 49 Uppföljning Corona - Information 
Handläggare: Katarina Fardelin, Katarina Arkehag, 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får en uppföljning om förvaltningens arbete med Corona under det 
gångna året. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

§ 50 Verksamhetsbesök från Gumaeliusskolan - 
Information 
Handläggare: Chris Gelinder 

Ärendebeskrivning 
Chris Gelinder rektor för Gumaeliusskolan kommer och informerar om 
skolans verksamhet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

§ 51 Årshjul undervisning och lärande - Information 
Handläggare: Katarina Arkehag, Ulf Aldén, Mia Aversjö 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för hur man arbetar med undervisning och lärande. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 
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§ 52 Information om Enheten för systematiskt 
kvalitetarbete (ESKA) 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag berättar om förvaltningens organisation 
och om Enheten för systematiskt kvalitetsarbetes (ESKA) uppdrag och arbete. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Månadsrapporten sammanställs för att ge nämnden 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: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

§ 54 Information om kameraövervakning 
Handläggare: Tomas Hedlund 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om det pågående arbete som pågår för att se över 
kameraövervakning på skolor samt de krav som gäller för kameraövervakning. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

§ 55 Ledamotsinitiativ från Moderaterna 
Ärendenummer: Gn 537/2021 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Stefan Stark (M) har lämnat in ett ledamotsinitiativ med förslag till 
Grundskolenämnden. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ 

Förslag till beslut 
Stefan Stark (M) föreslår Grundskolenämnden besluta: 

1. att göra en kartläggning kring gärningsmannens anställningar i Örebro 
kommuns grundskolor och redovisa det för nämnden senast i juni 2021 

2. att för nämnden, senast i juni 2021, beskriva vad som gjorts och vilka beslut 
som har tagits, ur ett barnperspektiv, sedan gärningsmannen blev häktad och 
skild från sin anställning i Örebro kommun. 
       
3. att för nämnden, senast i maj 2021, redovisa den handlingsplan som finns 
för att förhindra att pedofiler får anställning och/eller får fortsätta jobba i 
Örebros skolor. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Stefan Starks förslag. 

§ 56  Förvaltningschefens information 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar kring aktuella frågor, händelser 
och nyheter som berör Grundskolenämndens verksamheter. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen Förskola och skolas förslag. 

§ 57  Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Madeleine Spinord Semenets informerar om aktuella händelser. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

§ 58  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: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 
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§ 59 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden - 
Information 

Ärendebeskrivning 
Information om diarieförda ärenden och inkomna handlingar. 

Beslutsunderlag 
Lista diarieförda ärenden 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

§ 60 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Övriga frågor ställda på föregående nämnd: 

Stefan Stark (M) anmäler övriga frågor om handlingsplaner i Örebro kommun 
gällande olämpligt beteende mot elever från personal samt om statistik över 
Polisanmälningar av brott som begås av elever i Örebro kommuns 
grundskolor. 

Det finns rutiner för hur man hanterar olämpligt beteende från personal. 
Förvaltningen samarbetar med HR när det gäller det arbetsrättsliga. Det är 
viktigt att det uppmärksammas och anmäls om någon beter sig på ett olämpligt 
sätt. 

Det finns ingen sammanställning på huvudmannanivå av skolornas 
polisanmälningar av elever. Ibland sker anmälan från skolan och 
ibland frånvårdnadshavare. Det finns riktlinjer för detta som nämnden 
kommer få ta del av. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen Förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.
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