Gn 55/2016

Protokoll

Grundskolenämnden
2016-02-11
Datum:
Klockan: 13:30 - 16:30
Plats:
Dojan, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Jessica Ekerbring (S)
Seydou Bahngoura (C)
Maria Haglund (M)
Husein Hoso (S)
Jacob Höglund (S)
Marlene Jörhag (KD)
Ann-Kristin Sundqvist (C)
Åsa Häggström (V)
Sara Ishak (M)
Eghbal Kamran (M)
Anna Spiik (SD)
Linus Karlsson (MP)
Britt-Marie Svensson (L)
Tjänstgörande ersättare
Tony Holstensson (S)
Izabelle Arvegård (S)
Närvarande ersättare
Göran Wall (KD)
Ingegerd Flock Andersson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Per-Åke Wilen (V)
Lars-Gustav Ståhl (C)
Carl Mikael Bergström (MP)
Övriga
Margareta Borg Förvaltningschef
Marie-Heléne Andersson Planerare
Johan Franzén
Kjell Lund
Monica Skantz
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Paragraf 1-16

Daniel Lundmark, sekreterare
Justerat den 16 februari 2016

Jessica Ekerbring, ordförande

Åsa Häggström, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 februari
2016.

§ 1 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Förslag till protokolljusterare:
Datum: 2016-02-16
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Åsa Häggström (V)
Ersättare: Anna Spiik (SD)
Beslut
Datum: 2016-02-16
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Åsa Häggström (V)
Ersättare: Anna Spiik (SD)

§ 2 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut
Grundskolenämnden godkänner dagordningen
Beslut
Grundskolenämnden godkänner dagordningen
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§ 3 Årsberättelse 2015
Ärendenummer: Gn 6/2016
Handläggare: Margareta Borg, Marie-Helené Andersson, Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram underlag till årsberättelse 2015. Årsberättelsen
innehåller en redovisning av verksamhetens resultat utifrån Örebro
kommuns styrmodell.
Beslutsunderlag
- Årsberättelse 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
1.Grundskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Grundskolenämnden anhåller hos Programnämnd barn och utbildning
om att få överföra 20 % av ovanstående nämnds överskott 2015 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 2015 med totalt 15 037 tkr. Grundskolenämnden ansöker om
överföring av investeringsanslag med totalt 6 481 tkr.
4. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Nämndens behandling
Maria Haglund (M) avstår att delta i beslutet och yrkar att överlämna
särskilt yttrande (bilaga 1)
Anna Spiik (SD) avstår att delta i beslutet
Linus Karlsson (MP) avstår att delta i beslutet
Åsa Häggström (V) avstår från att delta i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer Maria Haglunds yrkande att lämna in ett särskilt
yttrande under proposition och finner bifall.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Grundskolenämnden anhåller hos Programnämnd barn och utbildning
om att få överföra 20 % av ovanstående nämnds överskott 2015 gällande
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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 2015 med totalt 15 037 tkr. Grundskolenämnden ansöker om
överföring av investeringsanslag med totalt 6 481 tkr.
4. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.

§ 4 Anslag till fritidsklubbar i Vivalla och Brickebacken
Ärendenummer: Gn 67/2016
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Fritidsklubbarnas finansiering var tidigare en uppgörelse mellan
ordförandena för skol- och kulturnämnden där skolan kunde minska sina
kostnader för skolbarnomsorgen eftersom det behovet kunde täckas av
fritidsklubbverksamhet till stor del för åldersgruppen 10-12 år och
samtidigt erbjuda många fler barn att delta i fritidsaktiviteter
eftermiddagstid i närområdet. Finansieringen var 150 tkr om året för
respektive område, Vivalla och Brickebacken.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Till fritidsklubbsverksamheten i Brickebacken och i Vivalla fördelas 150
tkr vardera, vilket finansieras från nämndens planeringsreserv.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Till fritidsklubbsverksamheten i Brickebacken och i Vivalla fördelas 150
tkr vardera, vilket finansieras från nämndens planeringsreserv.

§ 5 Anslag till förvaltningschefspott
Ärendenummer: Gn 68/2016
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen önskar en egen planeringsreserv att förfoga över för att
snabbt kunna möta oförutsedda händelser och ge handlingsutrymme för att
möta verksamhetens behov.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Till Förvaltningschefens planeringsreserv fördela 750 tkr, vilket
finansieras från nämndens planeringsreserv.
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Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar ett tillägg att förvaltningschefens nyttjande av
sin egen planeringsreserv redovisas till nämnden.
Proposition
Ordförande ställer Maria Haglunds (M) yrkande under proposition och
finner bifall till yrkandet.
Beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
1. Till Förvaltningschefens planeringsreserv för 2016 fördela 750 tkr,
vilket finansieras från nämndens planeringsreserv.
2. Återrapportering till Grundskolenämnden ska genomföras när
förvaltningschefens planeringsreserv används.

§ 6 Remissvar - Klimatstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Gn 16/2016
Handläggare: Marie-Helené Andersson
Ärendebeskrivning
Hur ska Örebro kommuns klimatarbete bedrivas i fortsättningen? Det har
varit frågeställningen i det arbete som bedrivits under 2015 för att ta fram
en ny klimatstrategi. I jämförelse med nuvarande klimatplan innebär
förslaget till ny strategi en förhöjd ambitionsnivå för kommunkoncernen
till 2020, nya klimatmål för 2030 och en förändrad styrning, från åtgärdstill delmålsnivå. Det senare innebär att nämnder och kommunala bolag får
ett mer utpekat ansvar för de olika delmålen.
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, som ansvarar för
klimatstrategin, önskar nu synpunkter på förslaget och på följande frågor:
Är den översiktliga ekonomiska analysen i klimatstrategin rimlig? Ser ni
ytterligare behov av ökade resurser för att nå något av de delmål som ni
ansvarar för enligt strategin? Vilket stöd önskas från
kommunledningskontoret för genomförande av klimatstrategin?
En tilläggsfråga till de nämnder som har ansvar för mål kring Smartare mat
är om det är motiverat att differentiera målen för matens minskade
klimat-påverkan utifrån nämnd, t.ex. med högre mål i förskolan och lägre i
äldrevården?
Remissperioden pågår 18 november 2015 till 29 februari 2016. Detta
remissvar innehåller synpunkter från Förskolenämnd och
Grundskolenämnd då delmålen i förslagen riktar sig till båda nämnderna.
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Beslutsunderlag
- Klimatstrategi för Örebro kommun (remissversion) daterad 2015-11-17,
- Underlagsrapport till Klimatstrategi för Örebro kommun, daterad 201511-17 samt missivskrivelse daterad 2015-11-18. Dnr: Ks 433/2014.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnd
- Grundskolenämnden överlämnar synpunkter på Klimatstrategi för Örebro
kommun, till Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, i
enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Nämndens behandling
Maria Haglund (M) avstår att delta i beslutet och lämnar in ett särskilt
yttrande
Britt-Marie Svensson (L) avstår att delta i beslutet och lämnar in ett särskilt
yttrande.
Beslut
Grundskolenämnd
- Grundskolenämnden överlämnar synpunkter på Klimatstrategi för Örebro
kommun, till Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, i
enlighet med denna tjänsteskrivelse.

§ 7 Skolfotografering
Ärendenummer: Gn 1253/2015
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
En inventering av verksamhetens syn på fotografering i skolan har
genomförts. Med fotografering menas i detta fall gruppkort och
individuella kort som tas vid ett särskilt tillfälle, ofta av en extern aktör.
Den fotografering som sker i skolans verksamhet för dokumentation och
utifrån aktuella teman omfattas inte av denna inventering.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna
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§ 8 Parlamentarisk grupp
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden tar upp och behandlar förutsättningarna för ett
eventuellt bildande av en parlamentarisk grupp i nämnden.
Förslag till beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 9 Sociala investeringsprojekt
Handläggare: Maria Lindborg, Marie Cesares Olsson
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden informeras om pågående och framtida sociala
investeringsprojekt som rör grundskolan samt får en föredragning om ett
av dessa projekt - SkolFam.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 10 Sammanställning av anmälan om mobbning och
kränkande behandling under 2015
Ärendenummer: Gn 49/2016
Handläggare: Kjell Lund, Monica Skantz
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna Kjell Lund och Monica Skantz kommer till
Grundskolenämnden och redogör för den sammanställning som gjorts av
de under året 2015 samt en redogörelse för det fjärde kvartalet.
Förslag till beslut
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Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 11 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

§ 12 Ordförandes information
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Ordförande Jessica Ekerbring (S) informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Informationen läggs till handlingarna

§ 13 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gn 65/2016
Ärendebeskrivning
Inkomna ärenden anmäls enligt upprättad förteckning, ärendenummer Gn
1295/2015 - Gn /2016
Samverkansprotokoll, 2016-02-02
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 14 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 66/2016
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2015-11-28 - 2016-01-28
fattats med stöd av delegation från Grundskolenämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna

§ 15 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Linus Karlsson (MP) undrar när hans ledamotsinitiativ inte har besvarats
ännu. Margareta Borg informerar att förvaltningen kommer att gå ut med
en enkät om hur ofta man bedriver rastverksamhet och återrapporterar
nästa nämndsammanträde.
Åsa Häggström (V) lämnar in ett ledamotsinitiativ som behandlas i
presidiet och beslutas vid nästa sammanträde.
Marlene Jörhag (KD) ska satsas på simundervisningen för
ensamkommande och hon undrar vem så står för kostnaderna vid denna
undervisning. Margareta Borg informerar att Programnämnd Barn och
utbildning kommer att utreda denna fråga och kommer att återkomma i
frågan.
Sara Ishak (M) uppföljning om hur skolorna arbetar med skolbiblioteken
de skolor som är utan ett eget skolbibliotek.
Maria Haglund (M) undrar hur skolorna erbjuder frukost på förskolorna.
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§ 16 Ledamotsinitiativ - Elever ska vara trygga i skolans
omklädningsrum
Ärendenummer: Gn 136/2016
Handläggare: Maria Haglund
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) lämnar in ett ledamotsinitiativ - "Elever ska vara
trygga i skolans omklädningsrum"
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet anmäls som ärende till nästkommande presidium för
beredning.
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