Gn 548/2015

Protokoll

Grundskolenämnden
2015-06-11
Datum:
Klockan: 13:30 - 16:30
Plats:
Dojan, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Jessica Ekerbring (S)
Seydou Bahngoura (C) §36-43,§45-§55
Maria Haglund (M)
Inger Blückert (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 (FP)
Tjänstgörande ersättare
Göran Wall (KD) § 44
Ingegerd Flock Andersson (M)
Tony Holstensson (S)
Lars-Gustav Ståhl (C)
Närvarande ersättare
Gunnar Oest (MP)
Joakim Sjögren (SD)
Per-Åke Wilen (V)
Övriga
Margareta Borg
Marie-Heléne Andersson
Marita Söderström
Markus Eklund
Monica Skantz
Kjell Lund
Arne Salomonsson

Förvaltningschef
Planerare
Ekonom
Planerare
Verksamhetschef
Verksamhetschef

Utdataanalytiker
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Paragraf 36-56

Daniel Lundmark, sekreterare
Justerat den 17 juni 2015

Jessica Ekerbring, ordförande

Britt-Marie Svensson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 juni 2015.

§ 36 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Förslag till protokolljusterare:
Datum: 2015-06-17
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Britt-Marie Svensson (FP)
Ersättare: Sara Ishak (M)
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
Datum: 2015-06-17
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Britt-Marie Svensson (FP)
Ersättare: Sara Ishak (M)

§ 37 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Svensson (FP) lämnar in ett ledamotsinitiativ.
Beslut
Grundskolenämnden godkänner dagordningen
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§ 38 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Seydou Bahngoura (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet vid § 44 och
lämnar lokalen.

§ 39 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Gn 640/2015
Handläggare: Marita Söderström
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten visar förvaltningens ekonomiska utfall t o m maj 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna

§ 40 Redovisning av grundskolans samarbete med polisen
Ärendenummer: Gn 300/2015
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet den 16 april godkännde Grundskolenämnden det
ledamotsinitiativet som Maria Haglund (M) tidigare lämnat in och där det
beslutades att förvaltningen i juninämnd skulle återkomma med en
redovisning av samarbetet mellan grundskolan och polisen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna
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§ 41 Ledamotsinitiativ - Tillgänglighet och träningsskola
Ärendenummer: Gn 462/2015
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Ewa-Christina Sandgren (FP) lämnade vid Grundskolenämndens
sammanträde den 16 april in ett ledamotsinitiativ.
Förslag till beslut
Grundskolenämnden avslår ledamotsinitiativet
Beslut
Grundskolenämnden bordlägger ärendet

§ 42 Ledamotsinitiativ - Organiserad rastlek på
kommunens skolor
Ärendenummer: Gn 579/2015
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Linus Karlsson (MP) lämnade in ett ledamotsinitiativ " Organiserad rastlek
på kommunens skolor" vid nämndsammanträdet den 21 maj.
Förslag till beslut
Grundskolenämnden bifaller ledamotsinitiativet
Beslut
Grundskolenämnden bifaller ledamotsinitiativet

§ 43 PUL och användning av molntjänster
Ärendenummer: Gn 483/2015
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Förvaltningen förskola och skola avser att använda tjänsten ” Office 365”
för pedagogiskt arbetsmaterial. Eftersom tjänsten är en molntjänst och
personuppgifter hanteras behöver en bedömning med avseende på
personuppgiftslagen göras innan den tas i bruk.
Riskanalysen utvisar inga risker som motiverar att verksamheten skulle
avstå från att använda molntjänsten. Grundskolenämnden gör
bedömningen att behandlingen av personuppgifter i tjänsten Office 365
uppfyller de krav som följer av PUL och beslutar därför att tjänsten kan
användas.
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Beslut
Grundskolenämnden anser att en tillfredställande PUL-bedömning är
genomförd och beslutar att låta verksamheten hantera personuppgifter i
Office 365 och andra molntjänster såsom bedömningsrapporten föreslår

§ 44 Stadsrevision - Granskning av verksamheten för
mottagande av ensamkommande barn
Ärendenummer: Gn 263/2015
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
verksamheten för mottagande av ensamkommande barn. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2014.
Granskningen visar att kommunstyrelsen och ansvariga programnämnder
och nämnder i allt väsentligt uppfyller kraven på ett ändamålsenligt
mottagande av ensamkommande barn. Det finns dock några områden där
förbättringar bör ske.
Senast den 31 maj 2015 önskar Stadsrevisionen få svar från
kommunstyrelsen och nämnderna vilka åtgärder de har får avsikt att vidta.
Remisstiden har förlängts till juni.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till svar till
Stadsrevisionen
Nämndens behandling
Linus Karlsson (MP) lämnar in ett särskilt yttrande (Bilaga 2)
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till svar till
Stadsrevisionen

§ 45 Stadsrevision - Granskning av kommunens
förebyggande arbete och åtgärder vid hot och våld
Ärendenummer: Gn 442/2015
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
kommunens förebyggande arbete och åtgärder vid hot och våld. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2014.
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Revisionsrapporten ställdes till dåvarande Skolnämnd sydväst och avsåg
både förskola och grundskola. Således förväntas både Förskolenämnden
och Grundskolenämnden avge svar på innehållet i rapporten.
Beslutsunderlag
Granskning avseende kommunens förebyggande arbete och åtgärder vid
hot och våld (missiv och revisionsrapport)
Svar till Stadsrevisionen angående granskning avseende kommunens
förebyggande arbete och åtgärder vid hot och våld
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

§ 46 Stadsrevision - granskning av intern kontroll i
styrelse och nämnder
Ärendenummer: Gn 438/2015
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
kommunens arbete med intern kontroll. Revisionsfrågan inriktas mot
verksamheternas styrbarhet med avseende på om den interna kontrollen är
tillräcklig.
Beslutsunderlag
Granskning av intern kontroll i styrelse och nämnder (missiv och
revisionsrapport)
Svar angående Stadsrevisionens granskning av intern kontroll i styrelse och
nämnder
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
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Stadsrevisionen

§ 47 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Linus Karlsson (MP) ställde en fråga gällande en cykelbana som korsar
skolgården vid Brickebackens skola och som har lett till olyckor.
Förvaltningschefen ber om att få återkomma i frågan.
Linus Karlsson (MP) ställde ytterligare en fråga som handlade om
nämndens roll som kontaktpolitiker. Ordförande svarar att rollen som
kontaktpolitiker kommer återupptas under hösten och tydliggöras.
Joakim Sjögren (SD) ställde en fråga gällande att han hört att en lärare på
Vivallaskolan fått sparken på grund av att denne bar ett kors i skolan. Kjell
Lund, verksamhetschef, kunde förneka detta. Han hade fört samtal med
berörd pedagog och följande gällde: Pedagogen hade inte fått sparken, hen
hade inte fått förlängt förordnande. Pedagogen hade påstått att det var
verksamhetschefen som skulle ha sagt att hen fått sparken för att hen bar
ett kors. Hen medgav att verksamhetschefen inte sagt detta. Närvarande vid
samtalet var pedagogens rektor och fackliga ombud

§ 48 Ledamotsinitiativ - lärarlegitimation
Ärendenummer: Gn 686/2015
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Svensson (FP) lämnar in ett ledamotsinitiativ gällande att
Grundskolenämnden ska få en redogörelse om lärarlegitimationen och hur
förvaltningen arbetar med frågan.
Beslut
Grundskolenämnden bifaller ledamotsinitiativet

§ 49 Information om betygsresultaten vårterminen 2015
Handläggare: Arne Salomonsson
Ärendebeskrivning
Arne Salomonsson, utdataanalytiker, kommer till nämnden och informerar
om betygsresultat för vårterminen 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
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Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 50 Information från verksamheten - Systematiskt
kvalitetsarbete
Handläggare: Kjell Lund, Monica Skantz
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna för grundskolan Kjell Lund och Monica Skantz
informerar nämnden om hur verksamheten arbetar med kvalitetsutveckling
på förvaltnings- och enhetsnivå.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 51 Brukarundersökning
Ärendenummer: Gn 563/2015
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning
CMA Research har för Örebro kommuns räkning genomfört en stor
brukarundersökning bland barn/elever och föräldrar inom; förskola (4-5
år), skola (åk 3, 5 och 8) samt fritidshem (åk 2).
Detta är det tredje året som denna brukarundersökning kommer att
genomföras inom ramen för gällande upphandling. Samma undersökning
kommer förhoppningsvis kunna användas under en längre tid för att få
användbara jämförelsepunkter över tid.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
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§ 52 Förvaltningschefens information
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Margareta Borg informerar kring aktuella frågor,
händelser och nyheter som berör Grundskolenämndens verksamheter.
Beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna

§ 53 Ordförandes information
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Ordförande Jessica Ekerbring (S) informerar om aktuella händelser.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 54 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gn 641/2015
Ärendebeskrivning
Inkomna ärenden anmäls enligt upprättad förteckning, ärendenummer Gn
529/2015 - Gn 642/2015
Förslag till beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 55 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 642/2015
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Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2015-05-08 - 2015-05-29
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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