Gn 1260/2016

Protokoll

Grundskolenämnden
2016-11-17
Datum:
Klockan: 13:30 - 16:30
Plats:
Dojan, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Linda Smedberg (S)
Seydou Bahngoura (C)
Maria Haglund (M)
Husein Hoso (S)
Inger Blückert (S)
Jacob Höglund (S)
Tony Holstensson (S)
Marlene Jörhag (KD)
Ann-Kristin Sundqvist (C)
Åsa Häggström (V)
Eghbal Kamran (M)
Linus Karlsson (MP)
Britt-Marie Svensson (L)
Tjänstgörande ersättare
Ingegerd Flock Andersson (M) ersätter Sara Ishak (M)
Joakim Sjögren (SD) ersätter Anna Spiik (SD)
Närvarande ersättare
Göran Wall (KD)
Ewa Christina W-Sandgren (L)
Per-Åke Wilen (V)
Elin Brorsson (S)
Övriga
Margareta Borg
Monica Skantz
Marie-Heléne Andersson
Johan Franzén
Markus Eklund
Ingrid Gustafsson
Marie Cesares Olsson
Oskar Axelsson
Aina Rundgren
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Paragraf 115-139

Daniel Lundmark, sekreterare
Justerat den 22 november 2016

Linda Smedberg, ordförande

Britt-Marie Svensson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 november
2016.

§ 115 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Förslag till protokolljusterare:
Datum: 2016-11-22
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Britt-Marie Svensson (L)
Ersättare: Eghbal Kamran (M)
Beslut
Datum: 2016-11-22
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Britt-Marie Svensson (L)
Ersättare: Eghbal Kamran (M)

§ 116 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) anmäler en övrig fråga angående städning av skolornas
lokaler.
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§ 117 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv.

§ 118 Godkännande av dagordning
Beslut
Grundskolenämnden godkänner dagordningen

§ 119 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Gn 1416/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten visar förvaltningens ekonomiska utfall t o
m oktober 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 120 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Gn 1329/2016
Handläggare: Johan Franzén, Marie-Heléne Andersson, Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om de ekonomiska principer och
verksamhetsplan som ligger till grund inför verksamhetsplan med budget
2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden:
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde.
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§ 121 Försening av Gumaeliusskolans renovering
Ärendenummer: Gn 361/2016
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Nikolaiskolans lokaler inhyser idag Gumaeliusskolan då Gumaeliusskolans
ordinarie lokaler genomgår en renovering. Enligt tidplanen skulle dessa
lokaler stå klara för inflytt till höstterminen 2017 men en försening har
uppstått. Detta gör att skolan inte kommer att kunna flytta tillbaka som
planerat vilket i sin tur får följden att Nikolaiskolan inte kan starta som
planerat höstterminen 2017. Utifrån detta måste lokalfrågan lösas för de
elever som skulle ha anvisats Nikolaiskolan från Vivalla och Lundby inför
årskurs 7 samt för blivande årskurs 8 på Vivallaskolan som också skulle ha
flyttat över inför höstterminen 2017.
Efter att ha utrett olika alternativ har ett förslag utarbetats vilket innefattar
att Gumaeliusskolan stannar i Nikolaiskolans lokaler ytterligare ett år och
Vivallaskolans blivande årskurs 8 stannar kvar på Vivallaskolan ytterligare
ett år (läsåret 2017
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2017 flyttar som planerat till sina nya skolor med undantag för de elever
som skulle börjat på Nikolaiskolan. De får istället Gumaeliusskolan som
anvisningsskola.
Beslutsunderlag
- Beslutunderlag för försening av Gumaeliusskolans renovering
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnd
1. Grundskolenämnden beslutar att Gumaeliusskolan stannar på
Nikolaiskolan under renoveringstiden och flyttar tillbaka inför
höstterminen 2018.
- Vivallaskolans blivande årskurs 8 stannar kvar på Vivallaskolan
ytterligare ett år för att sedan flytta över till Nikolaiskolan inför årskurs 9.
- Eleverna som börjar årskurs 7 höstterminen 2017 flyttar som planerat till
sina nya skolor med undantag för de elever (blivande årskurs 7) som skulle
börjat på Nikolaiskolan. De får istället Gumaeliusskolan som
anvisningsskola.
2. Grundskolenämnden äskar medel hos Programnämnd barn och
utbildning för ökade personalkostnader med 1 000 tkr 2017, med 1 000 tkr
2018, (förutom de medel som äskats tidigare i samband med föregående
beslut).
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden beslutar att Gumaeliusskolan stannar på
Nikolaiskolan under renoveringstiden och flyttar tillbaka inför
höstterminen 2018.
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- Vivallaskolans blivande årskurs 8 stannar kvar på Vivallaskolan
ytterligare ett år för att sedan flytta över till Nikolaiskolan inför årskurs 9.
- Eleverna som börjar årskurs 7 höstterminen 2017 flyttar som planerat till
sina nya skolor med undantag för de elever (blivande årskurs 7) som skulle
börjat på Nikolaiskolan. De får istället Gumaeliusskolan som
anvisningsskola.
2. Grundskolenämnden äskar medel hos Programnämnd barn och
utbildning för ökade personalkostnader med 1 000 tkr 2017, med 1 000 tkr
2018, (förutom de medel som äskats tidigare i samband med föregående
beslut).

§ 122 Förändrade anvisningsområden Almby/Tybbelund
Ärendenummer: Gn 1235/2016
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
På grund av kraftigt ökande byggnation i Almbyområdet bygger
Programnämnd barn & utbildning en ny treparallellig grundskola F-6 för
att möta elevökningarna.
Eftersom det byggs ytterligare en F-6 skola i Almbyområdet måste
anvisningsområdet göras om och bli två områden för att eleverna ska bli
jämnt fördelade på båda skolorna. Uppdelningen är i stora drag sådan att
den äldre bebyggelsen runt Almbyskolan samt de norra delarna mot
Pappersbruksallén kommer att få anvisning Almbyskolan. De nya
 Al
bostadsområdena inklusive Ekeby
inte är byggda kommer att få anvisning nya Tybblelundsskolan.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Almbyområdet delas upp i två nya anvisningsområden som kommer att
gälla från och med läsåret 2018-2019.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Almbyområdet delas upp i två nya anvisningsområden som kommer att
gälla från och med läsåret 2018-2019.

§ 123 ELSA
Handläggare: Ingrid Gustafsson, Marie Cesares Olsson
Ärendebeskrivning
Ingrid Gustafsson och Marie Cesares Olsson informerar om ELSA som är
verktyg för att undersöka elevernas hälsa.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 124 Arbetsmarknadskunskap
Handläggare: Oskar Axelsson
Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadskunskap är en satsning som bidrar till att minska glappet
mellan skolan och arbetslivet i Örebro län. Syftet är att öka kunskapen
bland unga (13-19 år) om länets arbetsmarknad vilket på sikt leder till mer
medvetna framtidsval och lättare vägar till att få jobb. Projektet finansieras
av både offentliga och privata arbetsgivare med Handelskammaren
Mälardalen som projektägare.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 125 Sociala investeringar - Brobyggarna
Handläggare: Aina Rundgren
Ärendebeskrivning
Aina Rundgren informerar om den sociala investeringen Brobyggarna.
Beslutsunderlag
Tjänstebeskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Grundskolenämnden lämnar förslaget till ansökan om social investering
vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande
Joakim Sjögren (SD) yrkar på att avslå att Grundskolenämnden lämnar
förslaget till ansökan om social investering vidare till Kommunstyrelsen
för vidare hantering.
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Proposition
Ordförande finner två förslag till beslut. Förvaltningens förslag till beslut
och Joakim Sjögrens yrkande att avslå att Grundskolenämnden lämnar
förslaget till ansökan om social investering vidare till Kommunstyrelsen
för vidare hantering.
Ordförande ställer de två förslagen under proposition och finner bifall för
förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Grundskolenämnden lämnar förslaget till ansökan om social investering
vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 126 Stadsrevisionen - Granskning av
personuppgiftshantering och IT-säkerhet i skolans ITsystem
Ärendenummer: Gn 1293/2016
Handläggare: Mats Einarsson, Magnus Åstholm
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har granskat personuppgiftshantering och IT-säkerhet i
skolans IT-system.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 127 Val av personuppgiftsombud
Ärendebeskrivning
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
(1998:201) och har att utse ett personuppgiftsombud.
Personuppgiftsombudet ska se till att nämnden behandlar personuppgifter
på ett lagligt och korrekt sätt samt föra en förteckning över de
personuppgiftsbehandlingar som nämnden genomför.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Margareta Borg, förvaltningschef, utses till personuppgiftsombud för
Grundskolenämnden från och med den 17 november 2016
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Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Margareta Borg, förvaltningschef, utses till personuppgiftsombud för
Grundskolenämnden från och med den 17 november 2016

§ 128 Uppföljning - Elever ska vara trygga i skolans
omklädningsrum
Ärendenummer: Gn 136/2016
Handläggare: Monica Skantz
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet den 14 april 2016 beslutade Grundskolenämnden
att ärendet gällande elevers trygghet i skolans omklädningsrum skulle
följas upp vid sammanträdet i november.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 129 Tillsynsrapport 2016
Ärendenummer: Gn 1374/2016
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Information ges om Tillsynsrapport 2016. Beredning sker vid kommande
presidium och beslut fattas av Grundskolenämnden i december.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 130 Tillsynsplan 2017
Ärendenummer: Gn 358/2016
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Riktlinjen för intern kontroll syftar till att säkerställa att nämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll och att följande mål
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uppnås:
- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera
Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation,
system, processer/arbetsflöden och rutiner samt säkerställande av att
rutiner och arbetssätt lämpas på avsett sätt och är effektiva för att uppnå
verksamhetens mål/uppdrag.
Det åligger nämnderna att årligen fastställa tillsynsplan för intern kontroll
för att säkerställa ändamålsenligt styrning och kontroll.
Förvaltningskontorets processledare har tillsammans med förvaltningens
processgrupp för intern kontroll[1] samt skolnämnderna arbetat fram
tillsynsområden för 2017. Från och med 2016 har nämndens
presidiedeltagare även getts möjlighet att delta vid riskanalystillfället.
Tillsyn 2017 föreslår tre stycken tillsynsområden utifrån genomförd
riskanalys[2] av 13 möjliga områden; ett inom området verksamhet, ett
inom personal och ett inom ekonomiområdet. Områdena har valts utifrån
prioritering efter bedömda riskvärden, resurser, genomförbarhet, förväntad
effekt samt att samtliga områdena ska finnas representerade i tillsynen.
Följande tillsynsområden föreslås:
DN V 1: Örebromodellen
DN E 1: Inventarieförteckning
DN P 1: Löneglidning
Beslutsunderlag
- Riskanalys 2017, daterad 2016-09-27
- Tillsynsplan 2017, daterad 2016-10-31
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden:
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde.

§ 131 Förslag till revidering av Grundskolenämndens
delegationsordning
Ärendenummer: Gn 3/2015
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Kommunen har möjlighet att vid utebliven betalning för fritidshemsplats
stänga av eleven från fortsatt placering till dess att avgiften betalats. Denna
hantering följer noggranna rutiner och vägs alltid samman med en
bedömning om eventuell stödplacering, d.v.s. placering utan att avgift
erläggs.
I nuvarande delegationsordning har nämnden delegerat denna uppgift till
verksamhetschef inom förvaltningen för förskola och grundskola.
Förvaltningen är idag frånkopplad från hanteringen av dessa ärenden, det
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är istället barnomsorgshandläggarna som har detaljkännedom om både
rutiner och respektive ärende. Därför är det ur framförallt ett
rättssäkerhetsperspektiv en mer lämplig ordning att
barnomsorgshandläggarna också får inneha delegatfunktionen inom detta
lagrum.
Beslutsunderlag
Delegering av beslut från Grundskolenämnden (förslag till revidering
2016-11-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Grundskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till reviderad
delegationsordning
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Grundskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till reviderad
delegationsordning med tillägget att beslut ska fattas i samråd med
enhetschef.

§ 132 Uppföljning av mobbning och kränkande behandling
- kvartal 3
Ärendenummer: Gn 1318/2016
Handläggare: Monica Skantz
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna Anna-Karin Mäntylä och Monica Skantz kommer till
nämnden för att informera och rapportera om de anmälda ärendena
gällande mobbning och kränkande behandling för kvartal 3.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 133 Ledamotsinitiativ - Rutiner för polisanmälan
Ärendenummer: Gn 1328/2016
Handläggare: Linda Smedberg
Ärendebeskrivning
Maria Haglund lämnade vid sammanträdet den 20 oktober 2016 in ett
ledamotsinitiativ "Rutiner för polisanmälan"
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Förslag till beslut
- Grundskolenämnden avslår ledamotsinitiativet
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar bifall till att-sats två i ledamotsinitiativet.
Ordförande yrkar på att avslå hela ledamotsinitiativet.
Proposition
Ordförande finner två förslag till beslut. Maria Haglunds yrkande att bifalla
att-sats två i ledamotsinitiativet och ordförandes yrkande att avslå hela
ledamotsinitiativet.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner bifall till att avslå
hela ledamotsinitiativet.
Beslut
- Grundskolenämnden avslår ledamotsinitiativet
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Ingegerd Flock Andersson (M) reserverar sig till förmån för Maria
Haglunds yrkande.

§ 134 Sammanträdestider 2017
Handläggare: Daniel Lundmark
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår följande sammanträdestider
för Grundskolenämnden år 2017; 9/2, 23/3, 20/4, 18/5, 8/6, 31/8, 21/9,
19/10, 16/11 och 7/12 kl.13.30.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Grundskolenämnden antar sammanträdestider för 2017.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Grundskolenämnden antar sammanträdestider för 2017.
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§ 135 Förvaltningschefens information
Handläggare: Margareta Borg
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

§ 136 Ordförandes information
Handläggare: Linda Smedberg
Ärendebeskrivning
Ordförande Linda Smedberg (S) informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
-Informationen läggs till handlingarna

§ 137 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gn 1417/2016
Ärendebeskrivning
Inkomna ärenden anmäls enligt upprättad förteckning, ärendenummer Gn
1229/2016 - Gn 1417/2016
Samverkansprotokoll, 2016-11-07
Förslag till beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
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§ 138 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 1418/2016
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2016-10-11 - 2016-11-04
fattats med stöd av delegation från Grundskolenämnden
Förslag till beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
Beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna

§ 139 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har hört att det klagas på städningen på vissa skolor
och undrar om hur avtalen med städfirmorna är utformade.
Margareta Borg ber om att få återkomma i frågan och återkoppla till
Grundskolenämnden.
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