Protokoll

Gn 5/2015

Grundskolenämnden
Datum: 2015-01-13
Klockan: 14:00 – 15:00
Plats: Dojan, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Jessica Ekerbring (S)
Seydou Bahngoura (C)
Maria Haglund (M)
Husein Hoso (S)
Inger Blückert (S)
Jacob Höglund (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)
Närvarande ersättare
Göran Wall (KD)
Ann-Kristin Sundqvist (C)
Per-Åke Wilén (V)
Ingegerd Flock Andersson (M)
Gunnar Oest (MP)

Övriga
Margareta Borg
Markus Eklund
Vivi-Ann Kilander

Förvaltningschef
Planerare
Planerare

Daniel Lundmark, sekreterare
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Justerat den 13 januari 2015

Jessica Ekerbring, ordförande

Britt-Marie Svensson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 januari 2015.

§ 1 Protokolljusterare
Beslut
Datum och tid: 2015-01-13
Plats: Förvaltningskontor Förskola och skola, Ringgatan 32
Ordinarie: Britt-Marie Svensson (FP)
Ersättare: Linus Karlsson (MP)

§ 2 Beslut om delegationsordning
Ärendenummer: Gn 3/2015
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
I och med att driftsnämnderna inom förskole- och skolverksamheten fått
förändrade ansvarsområden från och med 2015-01-01, behöver
delegationsordningen fattas beslut om igen, med utgångspunkt i
Förskolenämndens respektive Grundskolenämndens ansvar och
reglementen. Liggande förslag till delegationsordning utgår från de tidigare
driftsnämnderna. Eventuella revideringar av innehållet i
delegationsordningen kan göras efterhand om nämnden önskar.
Beslutsunderlag
Förslag till Delegationsordning Förskolenämnden.
Förslag till beslut
- Grundskolenämnden antar förslag till delegationsordning
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslut
-

Grundskolenämnden antar förslag till delegationsordning
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
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§ 3 Beslut om öppna sammanträden
Ärendenummer: Gn 27/2015
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen (1991:900) 6 kap. 19 a § är grundregeln att en
nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock
besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärenden
1. som rör myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Beslutsunderlag
Kommunallagen (1991:900)
Förslag till beslut
1. Grundskolenämnden beslutar att dess sammanträden ska hållas
öppna för allmänheten
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslut
1. Grundskolenämnden beslutar att dess sammanträden ska hållas
öppna för allmänheten
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 4 Ändring av anvisningsskola för årkurs 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.
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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
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
-

Ärendet är berett vid dagens sammanträde

Beslut

-

Ärendet är berett vid dagens sammanträde

§ 5 Övriga frågor
Åsa Häggström (V) lämnade in en övrig fråga gällande direktiven om
avgiftsfri skola. (Bifogas till protokollet)
Ordförande meddelar att frågan bordläggs tills arbetet med budgeten är klar.
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