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§ 15 Protokolljusterare
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden
1.Christer Håkansson (V) väljs till ordinarie justerare.

§ 16 Anmälan av övriga frågor
§ 17 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Inget jäv anmäls

§ 18 Godkännande av dagordning
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Ärendelistan godkänns.

§ 19 Årshjul- Ekologisk Hållbarhet - Information
Handläggare: Daniel Lundmark, Hanna Ryman, Mita Moberg och Mattias
Drejyby (tekniska kvarnen)
Ärendebeskrivning

Enligt nämndens årshjul informerar förvaltningen om Ekologisk hållbarhet.
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
1. Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.
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§ 20 Svar till Skolinspektionen regelbunden
kvalitetsgranskning - Information
Ärendenummer: Gn 1971/2019
Handläggare: Daniel Lundmark
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800)
genomfört en kvalitetsgranskning vid Örebro kommun avseende de
förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig
utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt
uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen.
Beslutsunderlag

Svar
Kvalitetsgranskning
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
1. Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 21 Årsberättelse 2020 - Beslut
Ärendenummer: Gn 208/2021
Handläggare: Johan Franzén och Daniel Lundmark
Ärendebeskrivning

Nämnden beslutar om årsberättelse 2020.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2020
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
1. Grundskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2020.
2. Grundskolenämnden anhåller hos Programnämnd barn och utbildning
att respektive intraprenadenhets driftresultat 2020 justeras mot deras
ackumulerade resultat.
3. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
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Yrkande

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

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag samt Stefan Starks (M) begäran om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att
nämnden beslutar enligt detta.
Ordförande ställer därefter Stefan Starks begäran om att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet under proposition och finner att nämnden bifaller
detta.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
1. Grundskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2020.
2. Grundskolenämnden anhåller hos Programnämnd barn och utbildning
att respektive intraprenadenhets driftresultat 2020 justeras mot deras
ackumulerade resultat.
3. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
4. Stefan Stark (M) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 22 Verksamhetsplan 2021 - Beslut
Ärendenummer: Gn 1664/2020
Handläggare: Daniel Lundmark och Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Nämnden beslutar om verksamhetsplan 2021.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2021
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Grundskolenämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Programnämnd Barn &
utbildning för kännedom.
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Avvikelser från resursfördelningsmodellerna
Grundskolenämnden ska besluta om avvikelser från
resursfördelningsmodellerna och det som föreslås är följande:
avdrag med 1 991 kr per elev för avsättning till gemensamma kostnader
såsom förvaltningsledning, kvalitetsavd, skolpsykologer, företagshälsovård,
friskvårdskuponger, it-licenser m.m.
-

avdrag med 129 kr per elev för avsättning till planeringsreserven.

Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder:
-

1 022 kr fördelas ut per elev

400 kr per barn avsättning till en pott som fördelas ut till de skolor med
elever som har väldigt stora medicinska eller fysiska behov.
Landbygdsstöd:
-

att omfördela 5 procent av landsbygdsstödet till Almbro skola.

Yrkande

Stefan Stark (M) yrkar avslag på punkt 1.
Johanna Sundman (L) yrkar avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar
för Grundskolenämnden.
Proposition

Ordförande finner att det finns tre förslag på punkt 1, det vill säga
förvaltningens förslag samt Stefan Starks och Johanna Sundmans yrkande om
avslag.
Ordförande ställer dessa förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande finner därefter att det finns två förslag på resterande punkter, det
vill säga förvaltningens förslag samt Johanna Sundmans yrkande om avslag.
Ordförande ställer dessa förslagen emot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Grundskolenämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Programnämnd Barn &
utbildning för kännedom.
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Avvikelser från resursfördelningsmodellerna
Grundskolenämnden ska besluta om avvikelser från
resursfördelningsmodellerna och det som föreslås är följande:
avdrag med 1 991 kr per elev för avsättning till gemensamma kostnader
såsom förvaltningsledning, kvalitetsavd, skolpsykologer, företagshälsovård,
friskvårdskuponger, it-licenser m.m.
-

avdrag med 129 kr per elev för avsättning till planeringsreserven.

Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder:
-

1 022 kr fördelas ut per elev

400 kr per barn avsättning till en pott som fördelas ut till de skolor med
elever som har väldigt stora medicinska eller fysiska behov.
Landbygdsstöd:
-

att omfördela 5 procent av landsbygdsstödet till Almbro skola.

Reservation

Liberalerna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.
Moderaterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till egen budget.

§ 23 Verksamhetsbesök från Engelbrecktskolan Information
Handläggare: Torleif Ander
Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök från Torleif Ander rektor på Engelbrecktskolan.
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
1. Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.
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§ 24 Information om Corona
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Aktuell information om hur Förvaltningen förskola och skola arbetar med
hänsyn till coronapandemin.
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
1. Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 25 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
1. Informationen läggs till handlingarna
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 26 Ordförandes information
Handläggare: Seydou Bahngoura
Ärendebeskrivning

Ordförande informerar Grundskolenämnden om aktuella händelser.
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden
1. Informationen läggs till handlingarna
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.
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§ 27 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gn 26/2021
Ärendebeskrivning

Inkomna ärenden anmäls enligt upprättad förteckning, ärendenummer Gn
39/2021 - Gn 207/2021
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden
1. Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 27/2021
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2021-01-15 - 2021-02-04 fattats
med stöd av delegation från Grundskolenämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.
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Särskilt yttrande

Ärende 7

Grundskolenämnden

Ärendenummer: Gn 208/2021
”Årsberättelse 2020”

Örebro kommun
2021-02-11

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 eleven 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, istället för att
uppfinna hjulet om och om igen i olika ”Örebromodeller”.
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.
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. De elever som behöver det ska få det stöd de behöver för att
klara kunskapsmålen
De dåliga kunskapsresultaten är inte godtagbara och kraftfulla åtgärder måste vidtas
för att komma till rätta med detta. 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.
Med anledning av detta
För Moderaternas grupp i nämnden

Stefan Stark (M)
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TILL GRUNDSKOLENÄMNDEN 2021-02-11

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR: 8
Verksamhetsplan med budget 2021
Dom låga kunskapsresultaten finns fortfarande färskt i minne och vi har fortfarande inte
sett den fulla effekten av hur pandemin påverkat skolvärlden. Ändå läggs ännu en
effektivisering med hårdare sparkrav på skolorna.
I verksamhetsplanen för 2021 framgår det att ca 22,8mnkr ska sparas.
Minskade resurser betyder minskat stöd till eleverna, samtidigt som vi vet att tidiga
insatser är en framgångsfaktor för elevers kunskapsutveckling.
Vi anser att mer pengar borde satsas på skolan.
Liberalerna yrkar på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
Grundskolenämnden.

Dessa är framförda i Liberalernas budget 2021 i Kommunfullmäktige 19 - 20 oktober 2020.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget
budgetförslag.

För Liberalerna i Örebro kommun
Johanna Sundman

3DJHRI

Digitalt justerat

Yrkande
Ärende 8
Ärendenummer: Gn 1664/2020
”Verksamhetsplan med budget 2021 – beslut”

Grundskolenämnden
Örebro kommun
11 februari 2021

Örebros elever behöver en skola som fokuserar på kunskap
Moderaterna i Örebro har höga förväntningar på att skolan 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 klarar sitt uppdrag!
En bra och fungerande skola är ett av kommunens huvuduppdrag. Skolan ska förbereda våra barn och unga 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. Likaså ska
förskolan koncentrera sig på sitt kunskapsuppdrag och förbereda varje barn för skolan. Vi vill införa ett
förväntanskontrakt, som klargör vad som är elevens ansvar, vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska
fungera, mellan elev, föräldrar och skola.
Örebros skolor ska ta lärdom av vad skolor gör som lyckas istället för att uppfinna hjulet om och om igen i olika
”Örebromodeller”.
Varje skola/förskola ska av respektive skolledning organiseras efter egna förutsättningar och med förväntningen
att klara både kunskapsuppdrag och ekonomi. 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. 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.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:
att

avslå punkt 1

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsplan och nya direktiv för
Grundskolenämnden med utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro kommun 2021, och

att

bifalla avvikelser från resursfördelningsmodellerna

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