Protokoll

Gn 26/2015

Grundskolenämnden
Datum: 2015-02-12
Klockan: 13:30 – 16:45
Plats: Dojan, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Jessica Ekerbring (S) Ordförande
Seydou Bahngoura (C) 1:e vice ordf
Maria Haglund (M) 2:e vice ordf
Husein Hoso (S)
Inger Blückert (S) § 5 - § 9
Jacob Höglund (S)
Carina Svedenberg Widqvist (S)
Marlene Jörhag (KD)
Maria Rönnbäck (C)
Åsa Häggström (V)
Sara Ishak (M)
Eghbal Kamran (M)
Anna Spiik (SD)
Linus Karlsson (MP)
Britt-Marie Svensson (FP)
Tjänstgörande ersättare
Disa Chrapkowska (S) § 10 - § 17
Närvarande ersättare
Göran Wall (KD)
Ann-Kristin Sundqvist (C)
Per-Åke Wilen (V)
Ingegerd Flock Andersson (M)
Gunnar Oest (MP)
Ewa Christina W-Sandgren (FP)
Övriga
Margareta Borg
Kjell Lund
Monica Skantz
Vivi-Ann Kilander
Ulrika Gustafsson
Marie-Heléne Andersson
Markus Eklund

Åsa Önander
Berit Olsson
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Daniel Lundmark, sekreterare
Justerat den 18 februari 2015

Jessica Ekerbring, ordförande

Sara Ishak, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 februari
2015.

§ 5 Protokolljusterare
Beslut
Datum: 2015-02-18
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Sara Ishak (M)
Ersättare: Gunnar Oest (MP)

§ 6 Godkännande av dagordning
Beslut
Grundskolenämnden godkänner sammanträdets dagordning

§ 7 Ändring av anvisningsskola för årskurs 4-6 på Brukets
skola
Ärendenummer: Gn 2/2015
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Brukets skola som idag är en F-6 skola har under åren varit en skola med
högt frånval, speciellt i de högre åldrarna (årskurs 4-6). Utvecklingen visar
att andelen elever som väljer att gå på Brukets skola ökar i de yngre åldrarna
(årskurs F-3). Samtidigt ökar prognosen för antalet barn i de yngre åldrarna.
Tidigare bedömningar pekade på att platsbristen på skolan skulle uppstå
först om några år men beläggningsgraden ökade mer än förväntat redan
höstterminen 2014. Detta har medfört att Brukets skola inför höstterminen
2015 inte kommer att rymma alla elever i årskurs F-6.
En lösning på lokalbehovet kan vara att från och med höstterminen 2015
byta anvisningsskola för eleverna i årskurs 4-6 på Brukets skola till Västra
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Engelbrektsskolan, idag anvisas eleverna från årskurs 7. Det innebär en
tidigareläggning av stadieövergången till Västra Engelbrektsskolan från
årskurs 7 till årskurs 4. Därmed blir Västra Engelbrektsskolan
anvisningsskola för årskurs 4-9 för elever folkbokförda inom Brukets skolas
anvisningsområde. Västra Engelbrektskolan har utrymme för att ta emot
dessa elever.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Från och med höstterminen 2015 ändra anvisningsskola för eleverna i
årskurs 4-6 från Brukets skola till Västra Engelbrektsskolan, vilket innebär
att Brukets skola kommer att ta emot elever i årskurs F-3.
Nämndens behandling
Åsa Häggström (V) inkommer med särskilt yttrande. Se bilaga 1.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Från och med höstterminen 2015 ändra anvisningsskola för eleverna i
årskurs 4-6 från Brukets skola till Västra Engelbrektsskolan, vilket innebär
att Brukets skola kommer att ta emot elever i årskurs F-3.

§ 8 Reviderad handlingsplan för fritidshemsverksamheten
Ärendenummer: Gn 43/2015
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Vivi-Ann Kilander kommer till nämnden för att informera om den
reviderade handlingsplanen för fritidshemsverksamheten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Reviderad handlingsplan för fritidshemsverksamheten antas av
Grundskolenämnden för vidare implementering i verksamheterna.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Reviderad handlingsplan för fritidshemsverksamheten antas av
Grundskolenämnden för vidare implementering i verksamheterna.

§ 9 Information om utbyggnad i Norrby
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Planerare Vivi-Ann Kilander ger en kortfattad information om kommande
utbyggnader i Norrbyområdet.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 10 Svar till Stadsrevisionen angående rapport om
mobbning och kränkande behandling
Ärendenummer: Gn 10/2015
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
kommunens arbete mot kränkande behandling och diskriminering i skolan.
Syftet med granskningen har varit att bedöma hur ansvariga nämnder som
huvudmän för utbildningen tar det övergripande ansvaret så att
verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning För att motverka
kränkande behandling av barn och elever.
Stadsrevisionen överlämnar rapporten till nämnden för yttrande, senast den
28 februari 2015.
Handläggare på Förvaltningskontor Ringgatan har skrivit ett förslag till svar
som har föredragits i ordförandeberedning och presidium.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till svar till
Stadsrevisionen
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till svar till
Stadsrevisionen

§ 11 Årsberättelse 2014
Ärendenummer: Gn 25/2015
Handläggare: Margareta Borg, Ulrika Gustafsson, Marie-Heléne Andersson,
Åsa Önander
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram underlag till årsberättelse 2014. Årsberättelsen
innehåller en redovisning av verksamhetens resultat utifrån Örebro
kommuns styrmodell.
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Beslutsunderlag
Årsberättelse 2014
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
1. Grundskolenämnden fastställer Årsberättelsen för 2014 avseende:
· Skolnämnd nordost
· Skolnämnd nordväst
· Skolnämnd sydost
· Skolnämnd sydväst
· Östernärke områdesnämnd avseende verksamhet inom förskola och skola
2. Grundskolenämnden anhåller hos programnämnd Barn och utbildning om
att få överföra 20 % av ovanstående nämnders överskott 2014 gällande
grundskolans och grundsärskolans verksamheter efter avdrag för
intraprenadernas överskott.
3. I enlighet med intraprenadernas avtal anhåller Grundskolenämnden hos
programnämnd Barn och utbildning att få föra över respektive enhets
driftresultat 2014 med totalt 9 105 tkr.
· Skolnämnd nordost - Intraprenaden Engelbrektsskolan, Västra
Engelbrektsskolan, Stureskolan, 3 024 tkr - Intraprenaden Norrby förskolor,
Norrbyskolan, 1 745 tkr
· Skolnämnd nordväst - Intraprenaden Varberga förskolor 1 654 tkr
· Skolnämnd sydost - Intraprenaden Adolfsbergs förskolor 432 tkr
· Skolnämnd sydväst - Intraprenaden Gumaeliusskolan 1 530 tkr
· Östernärke områdesnämnd - Intraprenaden Stora Mellösa skola 720 tkr
4. Grundskolenämnden ansöker om överföring av investeringsanslag med
totalt 7 226 tkr.
· Skolnämnd nordost, 1 480 tkr
· Skolnämnd nordväst, 2 622 tkr
· Skolnämnd sydost, 1 305 tkr
· Skolnämnd sydväst, 1 349 tkr
· Östernärke områdesnämnd, 470 tkr
5. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
Nämndens behandling
Moderaterna och Folkpartiet avstår från att delta i beslutet.
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Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutssats 1.
Maria Haglund (M) inkommer med särskilt yttrande. Se bilaga 2.
Yrkande
Linus Karlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Åsa Häggström (V) yrkar bifall till beslutssatserna 2-5.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden fastställer Årsberättelsen för 2014 avseende:
· Skolnämnd nordost
· Skolnämnd nordväst
· Skolnämnd sydost
· Skolnämnd sydväst
· Östernärke områdesnämnd avseende verksamhet inom förskola och skola
2. Grundskolenämnden anhåller hos programnämnd Barn och utbildning om
att få överföra 20 % av ovanstående nämnders överskott 2014 gällande
grundskolans och grundsärskolans verksamheter efter avdrag för
intraprenadernas överskott.
3. I enlighet med intraprenadernas avtal anhåller Grundskolenämnden hos
programnämnd Barn och utbildning att få föra över respektive enhets
driftresultat 2014 med totalt 9 105 tkr.
· Skolnämnd nordost - Intraprenaden Engelbrektsskolan, Västra
Engelbrektsskolan, Stureskolan, 3 024 tkr - Intraprenaden Norrby förskolor,
Norrbyskolan, 1 745 tkr
· Skolnämnd nordväst - Intraprenaden Varberga förskolor 1 654 tkr
· Skolnämnd sydost - Intraprenaden Adolfsbergs förskolor 432 tkr
· Skolnämnd sydväst - Intraprenaden Gumaeliusskolan 1 530 tkr
· Östernärke områdesnämnd - Intraprenaden Stora Mellösa skola 720 tkr
4. Grundskolenämnden ansöker om överföring av investeringsanslag med
totalt 7 226 tkr.
· Skolnämnd nordost, 1 480 tkr
· Skolnämnd nordväst, 2 622 tkr
· Skolnämnd sydost, 1 305 tkr
· Skolnämnd sydväst, 1 349 tkr
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· Östernärke områdesnämnd, 470 tkr
5. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.

§ 12 Information om Budget 2015
Handläggare: Margareta Borg, Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Margareta Borg och ekonom Ulrika Gustafsson informerar
övergripande om Budget 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 13 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

§ 14 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 89/2015
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2015-01-01 - 2015-01-30
fattats med stöd av delegation från Grundskolenämnden
Beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
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§ 15 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gn 80/2015
Ärendebeskrivning
Inkomna ärenden anmäls enligt upprättad förteckning, ärendenummer Gn
1/2015 - Gn 79/2015
Förslag till beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 16 Handlingsplan vid ogiltig frånvaro
Ärendenummer: Gn 42/2015
Handläggare: Monica Skantz, Azita Iranipour, Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning
Information ges om den framtagna handlingssplanen vid ogiltig frånvaro.
Beslutsunderlag
Handlingsplan vid ogiltig frånvaro.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Ärendet anses berett vid dagens sammanträde
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Ärendet anses berett vid dagens sammanträde

§ 17 Information om skadeståndsanspråk gentemot Örebro
kommun
Ärendenummer: Gn 17/2015
Handläggare: Berit Olsson
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen (Barn- och elevombudet) har beslutat om att framställa ett
skadestånd gentemot Örebro kommun rörande Glanshammars skola och en
elev som blivit utsatt för kränkande behandling.
Huvudmannen ska senast den 9 februari 2015 ange sin inställning till kravet.
Rektor Berit Olsson kommer till nämnden för en muntlig redovisning av
ärendet.
Beslutsunderlag
Beslut från Barn- och elevombudet.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna
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