
   
 
 

  
 

 
 

  
  

  
 

 
  

  
 
 

  
   

 
 

  
  

 
  

  
 

 
  
   

 
    

  
 

 
  

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Protokoll Gn 2/2022 

Grundskolenämnden 

Datum: 2022-01-20 
Tid: 13:30–16:30 
Plats: Digitalt via Teams/Dahlian, Ringgatan 32 

Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C) §§7-14 
Stefan Stark (M) 
Husein Hoso (S) 
Inger Blückert (S) 
Leif Gustafsson (S) §§7-14 
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 Seydou Bahngoura (C) §§1-6 
Göran Wall (KD) Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed 

(S) 
Ana Jakobsson (KD) Ersätter Leif Gustafsson (S) §§1-6 
Lars-Göran Hildor (V) Ersätter Habib Slivo (S) 

Närvarande ersättare 
Denana Holmberg (S) 
Gjohn-Marko Berisha (M) 
Margret Brini (SD) 

Övriga 
Katarina Arkehag Förvaltningschef 
Sarah Lundin Nämndsekreterare 
Katarina Fardelin Avdelningschef 
Johan Franzén Ekonom 
Mia Aversjö Verksamhetschef 
Ulf Aldén Verksamhetschef 
Lena Sörbö Rektor 
Anders Trumberg Utvecklingsledare 
Jan Jämte Universitetslektor 
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ÖREBRO Protokoll 

Paragraf 1–13 

Sarah Lundin, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Madelene Spinord Semenets (S), ordförande 

Andy Silva Goncalves (M), justerare 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 1 Kallelse 

§ 2  Protokolljusterare 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

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

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Jämte ordföranden väljs Andy Silva Goncalves (M) att justera dagens 
protokoll. 

§ 3  Anmälan om jäv 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 4  Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Christer Håkansson (V) anmäler en övrig fråga om förvaltningens arbete med 
elevhälsa. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Christer Håkanssons (V) fråga om förvaltningens arbete med elevhälsa tas 
upp under §13 Övriga frågor. 

§ 5 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 6 Årshjul - Social hållbarhet 
Handläggare: Katarina Arkehag, Lena Sörbö, Anders Trumberg och Jan Jämte 
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ÖREBRO Protokoll 

Ärendebeskrivning 
Enligt Grundskolenämndens årshjul följs hållbarhet upp utifrån social 
hållbarhet. 

Lena Sörbö, rektor, informerar om Vivallaskolan. 

Anders Trumberg och Jan Jämte presenterar En skola i integration 
"Vivallarapporten". 

Beslutsunderlag 
Program för hållbar utveckling 
En skola i integration 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Beslut om Grundskolenämndens verksamhetsplan och budget för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Grundskolenämnden fastställs. 

Avvikelser från resursfördelningsmodellerna: 

- avdrag med 2 331 kr per elev för avsättning till förvaltningsgemensamma 
kostnader. 

- avdrag med 125 kr per elev för avsättning till planeringsreserven. 

Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder: 

- 1 000 kr fördelas ut per elev 

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

Måltidsavdrag: 
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ÖREBRO Protokoll 

- avdrag med 6 113 kr per elev för måltidskostnad skola. 

- avdrag med 6 812 kr per elev för måltidskostnad särskola. 

- avdrag med 1 677 kr per elev för måltidskostnad fritids oberoende skolform. 

2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till Programnämnd Barn och 
utbildning för kännedom. 

Yrkande 
Johanna Sundman (L) yrkar för Liberalernas grupp i Grundskolenämnden 
avslag på Förvaltningen förskola och skolas förslag till beslut till förmån för 
eget förslag om bifall till Liberalernas behovsanpassade rambudget för 2022 
som lagts fram i kommunfullmäktige. 

Stefan Stark (M) yrkar för Moderaternas grupp i Grundskolenämnden avslag 
på Förvaltningen förskola och skolas förslag till beslut punkt 1 och 2 samt ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsplan och nya direktiv för
Grundskolenämnden med utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro 
kommun 2022. 

Christer Håkansson (V) yrkar avslag på Förvaltningen förskola och skolas 
förslag till beslut till förmån för eget förslag om bifall till Vänsterpartiets 
budgetförslag. 

Proposition 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) finner att det finns fem förslag till 
beslut om Verksamhetsplan med budget 2022: 

1, Bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag punkt 1 och 2. 

2, Liberalernas förslag om avslag på Förvaltningen förskola och skolas förslag 
till beslut till förmån för eget yrkande om bifall till Liberalernas budgetförslag. 

3, Moderaternas förslag om avslag på Förvaltningen förskola och skolas förslag 
till beslut till förmån för eget yrkande om att ta fram en ny verksamhetsplan 
och nya direktiv med utgångspunkt i Moderaternas budgetförslag. 

4, Vänsterpartiets förslag om avslag på Förvaltningen förskola och skolas 
förslag till beslut punkt 1 till förmån för eget yrkande om bifall till 
Vänsterpartiets budgetförslag. 

5, Avslag till Förvaltningen förskola och skolas förlag. 

Ordföranden ställer dessa förslag under acklamation och finner att 
Grundskolenämnden beslutar enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Grundskolenämnden fastställs. 

Avvikelser från resursfördelningsmodellerna: 
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ÖREBRO Protokoll 

- avdrag med 2 331 kr per elev för avsättning till förvaltningsgemensamma 
kostnader. 

- avdrag med 125 kr per elev för avsättning till planeringsreserven. 

Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder: 

- 1 000 kr fördelas ut per elev 

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

Måltidsavdrag: 

- avdrag med 6 113 kr per elev för måltidskostnad skola. 

- avdrag med 6 812 kr per elev för måltidskostnad särskola. 

- avdrag med 1 677 kr per elev för måltidskostnad fritids oberoende skolform. 

2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till Programnämnd Barn och 
utbildning för kännedom. 

Reservation 
Stefan Stark (M), Ingegerd Flock Andersson (M) och Andy Silva Goncalves 
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag. 

Johanna Sundman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas 
förslag. 

Christer Håkansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Vänsterpartiets förslag. 

§ 8 Information om Coronaläget 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om Coronaläget. Förvaltningen 
förskola och skola har gått upp i stabsläge på grund av den extrema situation 
som coronapandemin medför. Några grundskolor har tillfälligt tvingats stänga 
på grund av sjukdom bland personalen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 
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ÖREBRO Protokoll 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 9  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. 

§ 10 Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) informerar om aktuella händelser 
inom Grundskolenämndens ansvarsområde. Madelene har skrivit under ett 
ordförandebeslut om att stänga fritids i Garphyttan på grund av pandemin och 
sjukdom bland personalen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2021-12-01 till 2022-01-12 
fattats med stöd av delegation från Grundskolenämnden. 

Beslutsunderlag 
Lista anmälda delegationsbeslut 
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ÖREBRO Protokoll 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden: 

- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 12 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden -
Information 
Ärendenummer: Gn 63/2022 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Information om diarieförda ärenden och inkomna handlingar tiden 2021-12-01 
till 2022-01-12. 

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. 

§ 13 Övriga frågor - Förvaltningens arbete med elevhälsa 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Christer Håkansson (V) ställer en fråga om hur förvaltningen arbetar med 
elevhälsa och förvaltningschef Katarina Arkehag ger en bild av läget. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Beslut 
Grundskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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YRKANDE/RESERVATION 
Grundskolenämnden 2022-01-20 

Verksamhetsplan och budget 2022 
Ärendenummer: GN 1718/2021 

YRKANDE 

Vi yrkar på den, av Liberalerna i 
kommunfullmäktige 19-20 oktober, lagda 

behovsanpassade rambudgeten för 2022. 

Om Liberalernas förslag faller i nämnden är 
detta tillika en reservation till förmån för 
eget yrkandet. 

För Liberalerna 

Johanna Sundman 

Utdrag ur Liberalernas budget för Örebro kommun 2022: 

Grundskola 

Grundskoleverksamheten kommer att ställas inför ökade resursbehov. Antalet barn i åldern 

6–15 år har ökat sedan 2011 och ökningen förväntas bli allt kraftigare de kommande åren. 
Örebro kommun måste sluta låta fler elever dela på mindre resurser. Elevpengen är 
grundtilldelningen som skolledare grundar sin verksamhet på med rätt antal lärare. 
Liberalerna vill stärka skolans kompetensförsörjning så att rätt lärare med rätt kompetens 

finns på rätt plats. Ett sådant verktyg kan vara löneinstrumentet. 

Skolan måste från första dagen läsa av alla barn för att möta dem utifrån deras individuella 

behov. De elever som är i behov av särskilt stöd ska få det. Det spelar ingen roll vilket skälet 
är. Diagnos eller inte, alla ska bedömas dagligdags och stöd ska sättas in. Det är dessa 

elever som först ska ha tillgång till pedagogen i klassrummet. I tider av stor lärarbrist behövs 

fler läraroch elevassistenter för både stöd och trygghet. För deras arbete behövs tydligare 

beskrivningar. Med mer resurser till skolledaren i det dagliga arbetet (grundtilldelning) ger vi 
möjligheter för professionen att nå målen. Ekonomin ska inte vara orsak till att barn med 

särskilda behov lämnas utan insatser. 



       

             
           

           
               

            
               

  

             
             

             
         

   

                
                

               
            

             

   

           
               

               
             

            
           

 

           
                

               
            
             

                  
             

         

                   
              

            
               

  

    

Centralt skolstöd - Rätten till trygghet och stöd! 

Vi har idag en organisation inom Örebro kommun, Centralt Skolstöd (CS), som erbjuder stöd 

och handledning till alla grundskolor i kommunen, oavsett huvudman och utifrån pedagogisk 

grund. Centralt skolstöd behövs och bör utvecklas till att innehålla fler spetskompetenser 
samt stöd som inte finns ute på skolorna. CS ska vara skolornas fallskärm när andra direkta 

insatser inte räcker till. Det bidrar till tryggare pedagogiska miljöer och bättre måluppfyllelse. 
All deras verksamhet ska kopplas till att ge skolorna i Örebro kommun det stöd de mest 
eftertraktar. 

Fritidshem och trygghetsaktivitet 

Fritidshem är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet och har stor betydelse för 
goda resultat och måluppfyllelse i skolan. Fritidshemmen ska vara en del i det livslånga 

lärandet. Det är därför viktigt att det finns en samsyn mellan förskoleklass, skola och 

fritidshem gällande det gemensamma uppdraget och hur detta ska utföras. 

Förskoleklass till årskurs 3 

Det är starten som är viktigast. Här lägger vi grunden till både trygghet och studielust. För att 
klara detta måste stora resurser sättas in här. I denna ålder ska alla flickor och pojkar läsas 

av. Det måste finnas både tid och kompetens att kartlägga alla elevers behov. Det innebär när 
det behövs, betydligt mindre barngrupper och fler pedagoger. Fler speciallärare behövs för att 
hjälpa till med rätt undervisning. Små barn behöver stora ytor, äldre barn behöver vidgade 

vyer. 

Årskurs 4 till 6 

Redan under mellanstadieåren kan vi se att kunskapsklyftorna ökar, att skillnaderna mellan 

elever från studievana och studieovana hem ökar och att fler barn får ökat behov av stöd. 
Detta är också en period där eleverna får möta fler nya ämnen och förbereds för högstadiets 

krav. För barn med svenska som andraspråk krävs större och tidigare insatser av språkstöd 

för att undanröja språkliga hinder till kunskapsbyggandet. För att möta barnens behov i 
årskurs 4–6 behövs således insatser på generell basis såväl som särskilda insatser. 

Årskurs 7–9 

Under högstadieåren är det många elever som upplever sig stressade och skillnaderna 

mellan flickor och pojkar märks här ännu tydligare. Det är här eleverna ska göra sina val inför 
framtiden. Ett val som är svårt i sig och även försvåras ytterligare då betygspoängen mer än 

det egna valet avgör framtidsmöjligheterna. Vi behöver resurser till att möta elevernas frågor 
om framtiden. Vi behöver fler utbildade studie- och yrkesvägledare. Stressen att inte veta vad 

man vill, vem man är och vad man kan riskerar de ungas hälsa. Vi måste ha fler vuxna i 
skolan som möter detta behov. Vi bör starta företagsfaddrar i högstadiet för skapa mer 
kunskap om företagande och verkligheten av fler än av lärarna. 

Målet är att alla elever går ut med godkända betyg i alla ämnen och då måste vi satsa. Vi har 
länge backat in i framtiden med ständiga besparingar på grundskolan. Vi måste bli bättre på 

att möta behoven. Genom bättre kartläggning av kunskaperna och mer möjligheter att arbeta 

igen dem. Kraven ska inte sänkas utan stödet ska ökas så att elevernas kunskaper ökar och 

därmed också betygen. 

Sida 2 av 3 Liberala ramar för Örebro 2022 





   

 

 

                         
                       

                                
               
                  

   
     

    
     

     
  

 
     

   
  

  

 
  

     
 

  
    

   
  

    
  

   
  

 

   
  

 
   

 
   

  
  

  

    
   

 

     
   

      

    

    

   
 

    
 

       
  

 

Yrkande 
Ärende 8 Grundskolenämnden 
Ärendenummer: Gn 1718/202 Örebro kommun 
”Verksamhetsplan med budget 2022 – beslut” 20 januari 2022 

En grundskola med fokus på kunskapsuppdraget 

Vi moderater 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, oavsett om skolan finns på landsbygden eller i centrala stan, klarar sitt uppdrag! 
Skolan ska förbereda våra barn och unga för framtiden och skapa likvärdiga förutsättningar för alla oavsett vem 
man är eller varifrån man kommer. Skolan och förskolan ska fokusera på sitt kunskapsuppdrag och förbereda 
barn och elever för framtiden. Vi vill införa ett förväntanskontrakt, som klargör vad som är elevens ansvar, 
vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera. 
Varje skola/förskola ska av respektive skolledning organiseras efter egna förutsättningar och med förväntningen 
att klara både kunskapsuppdrag och ekonomi. Verktyg ska finnas för att analysera vilken utveckling som behövs 
på varje skola för att systematiskt kunna utveckla kvalitén. 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. För varje elevs bästa ska skolan bidra till ett gott samarbete med andra myndigheter. Speciellt viktigt 
är att skolan tillsammans med det Narkotikateam som Örebromoderaterna vill inrätta, utformar verksamma 
arbetsmetoder mot narkotika i Örebros skolor. 
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. Det är viktigt att skollokaler och dess 
gårdar är fräscha och ändamålsenliga men hålls på en rimlig kostnadsnivå. Att bygga eller renovera överdådigt 
anser vi vara oförenligt med det kommunala uppdraget. I planeringen för nya lokaler måste prognoser för när 
och var behoven uppstår vara av hög kvalité. I detta är det viktigt att kommunen, tillsammans med Futurum 
Fastigheter AB, fortsätter arbetet med det förslag till konceptskola som tagits fram. 
Moderaternas målsättning för Grundskolenämnden är att: 

• Följa upp resultaten i skolan samt föreslå åtgärder för att säkerställa att alla elever uppnår som lägst 
godkända betyg. 

• Regelbundet uppdatera sig kring studiero och säkerheten på skolorna och agera när det krävs för att 
garantera en trygg skolmiljö för elever, lärare och övrig skolpersonal. 

• Tillsammans med Narkotikateamet utforma verksamma arbetsmetoder mot narkotika i Örebros skolor. 

• Tillsammans med Futurum Fastigheter AB ta fram en konceptskola. 

• Se till att budgeten är i balans. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar: 

att avslå punkterna 1 och 2 samt 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny plan och nya direktiv för Grundskolenämnden med 

utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro kommun 2022 



   

 

 

 
 

 

    
 

  

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 
För Moderaternas grupp i Grundskolenämnden 

Stefan Stark (M) 


	Protokoll - kopia
	Grundskolenämnden
	§ 1 Kallelse
	§ 2  Protokolljusterare
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 3  Anmälan om jäv
	Ärendebeskrivning

	§ 4  Anmälan av övriga frågor
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 5  Godkännande av ärendelista
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 6 Årshjul - Social hållbarhet
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 7 Verksamhetsplan och budget 2022 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut
	Reservation

	§ 8 Information om Coronaläget
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 9  Förvaltningschefens information
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 10  Ordförandes information
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 11  Anmälan av delegationsbeslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 12 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden - Information
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 13 Övriga frågor - Förvaltningens arbete med elevhälsa
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut



	Yrkande Moderaterna, Gn 2022-01-20, §7 - kopia
	Yrkande och reservation Liberalerna, Gn 2022-01-20, §7

