Gn 90/2015

Protokoll

Grundskolenämnden
2015-03-20
Datum:
Klockan: 08:30 - 12:00
Plats:
Dojan, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Jessica Ekerbring (S)
Seydou Bahngoura (C)
Maria Haglund (M)
Husein Hoso (S)
Carina Svedenberg Widqvist (S)
Marlene Jörhag (KD)
Åsa Häggström (V)
Eghbal Kamran (M)
Anna Spiik (SD)
Linus Karlsson (MP) § 20-§ 31
Britt-Marie Svensson (FP)
Tjänstgörande ersättare
Disa Chrapkowska (S)
Göran Wall (KD)
Ann-Kristin Sundqvist (C)
Ingegerd Flock Andersson (M)
Gunnar Oest (MP) § 32- § 35
Närvarande ersättare
Ewa Christina W-Sandgren (FP)
Övriga
Margareta Borg
Marie-Heléne Andersson Planerare
Ulrika Gustafsson
Kjell Lund
Monica Skantz
Markus Eklund
Kerstin Isaksson
Maud Frimodig
Arne Salomonsson
Göran Nyqvist
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Daniel Lundmark, sekreterare
Justerat den 24 mars 2015

Jessica Ekerbring, ordförande

Eghbal Kamran, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 mars 2015.

§ 20 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Förslag till protokolljusterare:
Datum: 2015-03-24
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Eghbal Kamran (M)
Ersättare: Linus Karlsson (MP)
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
Datum: 2015-03-24
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Eghbal Kamran (M)
Ersättare: Britt-Marie Svensson (FP)

§ 21 Godkännande av dagordning
Beslut
Grundskolenämnden godkänner dagordningen
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§ 22 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Gn 222/2015
Handläggare: Margareta Borg, Ulrika Gustafsson, Marie-Heléne
Andersson
Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag till ekonomiska principer avseende budget 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
1. Ekonomiska principer avseende budget 2015 för Grundskolenämnden
fastställs.
2. Avvikelse från resursfördelningsmodellerna genom - avdrag för
gemensamma kostnader såsom förvaltningsledning, skolpsykologer,
företagshälsovård, friskvårdskuponger, tolkkostnader och övriga
gemensamma kostnader. Intraprenadernas eventuella avvikelser från
avdrag för gemensamma kostnader regleras i respektive intraprenadavtal. avdrag för avsättning till planeringsreserven med 0,5 % av total tilldelning
via resursfördelningsmodellerna.
3. Finansiering av kostverksamheten sker genom avdrag från
resursfördelnings-modellerna för de verksamheter inom grundskola,
grundsärskola, RH verksamhet och fritidshem som nyttjar
kostverksamhetens tjänster. Kostverksamheten levererar även kost till den
kommunala förskolan och detta finansieras via intäkter.
4. Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder fördelas i enlighet med 2014
års budgetbeslut i dåvarande skolnämnder samt Östernärke områdesnämnd,
se specifikation nedan.
- Enheter som tidigare tillhörde Skolnämnd nordost: 40 % av beloppet per
elev, 45 % av beloppet efter strukturtilldelning och 15 % av beloppet till
enheter som tar emot elever från Perrongen med syfte att täcka de
merkostnader som uppstår bland annat i fråga om köp av
studiehandledning.
- Enheter som tidigare tillhörde Skolnämnd nordväst: 80 % per elev och 20
% efter ” Tilldelning för nyanlända barn och unga” (antal nyinvandrade
elever de senaste fem åren).
- Enheter som tidigare tillhörde Skolnämnd sydost: fördelning sker genom
samarbete inom områdesteamen.
- Enheter som tidigare tillhörde Skolnämnd sydväst: 50 % per elev och 50
% efter strukturtilldelning.
- Enheter som tidigare tillhörde Östernärke områdesnämnd: fördelning
sker per elev.
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5. Den gemensamma tilldelningen för landsbygdsstöd fördelas så att alla
berörda landsbygdsskolor som har ett elevantal under 200 elever tilldelas
ett lika stort belopp.
6. Anslaget för autismverksamhet fördelas med 224 920 kr per elev i
särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom
autismspektrumet.
7. Ekonomiska principer avseende budget 2015 överlämnas till
Programnämnd barn och utbildning för kännedom.
Nämndens behandling
Moderaterna avstår från att delta i beslutet och lämnar in ett särskilt
yttrande (Bilaga 1)
Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet och lämnar in ett särskilt
yttrande (Bilaga 2)
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutspunkterna 2-7.
Yrkande
Britt-Marie Svensson (FP) yrkar avslag till punkterna 1-6 och bifall till
Folkpartiets framlagda budget i Kommunfullmäktige. (Bilaga 3)
Åsa Häggström (V) yrkar avslag till punkt 1 och bifall till Vänsterpartiets
framlagda budget i Kommunfullmäktige. (Bilaga 4)
Proposition
Ordförande ställer Britt-Marie Svenssons yrkande under proposition mot
förvaltningens förslag till beslut och finner bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Ordförande ställer Åsa Häggströms yrkande under proposition mot
förvaltningens förslag till beslut och finner bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Ekonomiska principer avseende budget 2015 för Grundskolenämnden
fastställs.
2. Avvikelse från resursfördelningsmodellerna genom - avdrag för
gemensamma kostnader såsom förvaltningsledning, skolpsykologer,
företagshälsovård, friskvårdskuponger, tolkkostnader och övriga
gemensamma kostnader. Intraprenadernas eventuella avvikelser från
avdrag för gemensamma kostnader regleras i respektive intraprenadavtal. avdrag för avsättning till planeringsreserven med 0,5 % av total tilldelning
via resursfördelningsmodellerna.
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3. Finansiering av kostverksamheten sker genom avdrag från
resursfördelnings-modellerna för de verksamheter inom grundskola,
grundsärskola, RH verksamhet och fritidshem som nyttjar
kostverksamhetens tjänster. Kostverksamheten levererar även kost till den
kommunala förskolan och detta finansieras via intäkter.
4. Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder fördelas i enlighet med 2014
års budgetbeslut i dåvarande skolnämnder samt Östernärke områdesnämnd,
se specifikation nedan.
- Enheter som tidigare tillhörde Skolnämnd nordost: 40 % av beloppet per
elev, 45 % av beloppet efter strukturtilldelning och 15 % av beloppet till
enheter som tar emot elever från Perrongen med syfte att täcka de
merkostnader som uppstår bland annat i fråga om köp av
studiehandledning.
- Enheter som tidigare tillhörde Skolnämnd nordväst: 80 % per elev och 20
% efter ” Tilldelning för nyanlända barn och unga” (antal nyinvandrade
elever de senaste fem åren).
- Enheter som tidigare tillhörde Skolnämnd sydost: fördelning sker genom
samarbete inom områdesteamen.
- Enheter som tidigare tillhörde Skolnämnd sydväst: 50 % per elev och 50
% efter strukturtilldelning. - Enheter som tidigare tillhörde Östernärke
områdesnämnd: fördelning sker per elev.
5. Den gemensamma tilldelningen för landsbygdsstöd fördelas så att alla
berörda landsbygdsskolor som har ett elevantal under 200 elever tilldelas
ett lika stort belopp.
6. Anslaget för autismverksamhet fördelas med 224 920 kr per elev i
särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom
autismspektrumet.
7. Ekonomiska principer avseende budget 2015 överlämnas till
Programnämnd barn och utbildning för kännedom.
Reservation
Folkpartiet reserverar sig till förmån för deras egna budgetförslag.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för deras egna budgetförslag.
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§ 23 Handlingsplan vid ogiltig frånvaro
Ärendenummer: Gn 42/2015
Handläggare: Monica Skantz
Ärendebeskrivning
Ärendet gällande den framtagna handlingsplanen vid ogiltig frånvaro
bereddes vid föregående nämndsammanträde den 12/2 och ska nu tas
beslut om i Grundskolenämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Grundskolenämnden antar handlingsplan vid ogiltig frånvaro
Beslut
Grundskolenämnden antar handlingsplan vid ogiltig frånvaro.

§ 24 Analys av betygsresultat höstterminen 2014
Ärendenummer: Gn 90/2015
Handläggare: Arne Salomonsson
Ärendebeskrivning
Arne Salomonsson, utdatanalytiker informerar och analyserar
betygsresultaten för höstterminen 2014.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 25 Rutiner vid mobbning och kränkande behandling
Ärendenummer: Gn 224/2015
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Planerare från förvaltningskontoret beskriver förskolans/grundskolans
rutiner för arbetet mot mobbning och kränkande behandling.
Beslutsunderlag
1. Grundskolans och grundsärskolan rutiner för att anmäla och utreda
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling till huvudman.
2. Blanketter för anmälan och utredning av mobbning och kränkande
behandling.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 26 Reviderad delegationsordning
Ärendenummer: Gn 3/2015
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har granskat grundskolans rutiner kring arbetet mot
kränkande behandling och diskriminering i skolan. Där togs ett
förbättringsområde upp som rörde att all personal måste ha insikter i de
föreskrifter som avser skolväsendet och fullgör sina skyldigheter därefter.
Grundskolenämnden svarade Stadsrevisionen (Gn 10/2015) att detta ska
säkerställas bland annat genom att denna paragraf skrivs in i
delegationsordningen.
Förändringen utgår från att förtydliga skollagens 2 kap. 34 § som anger att
huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid
förskole- och skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som
gäller för skolväsendet. Som delegat anges Verksamhetschef och
rektor/förskolechef.
Beslutsunderlag
Grundskolenämndens delegationsordning (gulmarkerade förslag till
revidering)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Grundskolenämnden antar förvaltningens förslag till reviderad
delegationsordning
Beslut
Grundskolenämnden antar förvaltningens förslag till reviderad
delegationsordning

§ 27 Information om särskolan
Handläggare: Maud Frimodig, Kerstin Isaksson
Ärendebeskrivning
Maud Frimodig, rektor på Brickebacken och Almby särskola och Kerstin
Isaksson från Centralt skolstöd kommer till nämnden för att informera om
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särskolan och dess verksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 28 Information om tillsynsrapport 2014 gällande
avgiftsfri/kostnadsfri skola
Ärendenummer: Gn 90/2015
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning
Utifrån Övergripande strategier med budgets (ÖSB) uppdrag att arbeta med
dolda kostnader i skolan informeras grundskolenämnden om de tidigare
skolnämndernas tillsynsrapport från 2014 med avseende
avgiftsfri/kostnadsfri skola.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 29 Utredning av särskolans långsiktiga organisering och
placering
Ärendenummer: Gn 216/2015
Handläggare: Monica Skantz, Göran Nyqvist
Ärendebeskrivning
Långsiktig placering och organisering av särskolan i Örebro kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Ärendet anses berett efter sammanträdet
Beslut
Ärendet anses berett efter sammanträdet
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§ 30 Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Margareta Borg informerar kring aktuella frågor,
händelser och nyheter som berör Grundskolenämndens verksamheter.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 31 Ordförandes information
Beslut
Informationen läggs till handlingarna

§ 32 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gn 226/2015
Ärendebeskrivning
Inkomna ärenden anmäls enligt upprättad förteckning, ärendenummer Gn
78/2015 - Gn 225/2015
Förslag till beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 33 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 139/2015
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2015-01-31 - 2015-02-25
fattats med stöd av delegation från Grundskolenämnden
Förslag till beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
Beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
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§ 35 Ledamotsinitiativ - Bättre samarbete med polisen
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) lämnar in ett ledamotsinitiativ där det föreslås att:
- ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga hur samarbetet mellan polisen
och våra grundskolor fungerar.
- återkomma till Grundskolenämnden senast i juni med en redovisning.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet tas med till presidiemötet den 26/3.
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