Gn 762/2015

Protokoll

Grundskolenämnden
2015-09-17
Datum:
Klockan: 13:30 - 16:30
Plats:
Engelbrektsskolan
Närvarande ledamöter
Jessica Ekerbring (S), ordförande
Seydou Bahngoura (C), 1:e vice
Maria Haglund (M), 2:e vice, § 61 -§70 §
Husein Hoso (S)
Carina Svedenberg Widqvist (S)
Marlene Jörhag (KD)
Ann-Kristin Sundqvist (C)
Åsa Häggström (V)
Sara Ishak (M)
Eghbal Kamran (M)
Linus Karlsson (MP)
Tjänstgörande ersättare
Gunnar Oest (MP)
Göran Wall (KD)
Ingegerd Flock Andersson (M) § 57- § 60
Per-Åke Wilen (V)
Tony Holstensson (S)
Övriga
Margareta Borg, förvaltningschef
Kjell Lund, verksamhetschef
Marie-Heléne Andersson, planerare
Johan Franzén, ekonom
Åsa Önander, personalstrateg
Johan Walter, bitr. rektor
Hugo Dicksen, elev

Paragraf 57-70
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Daniel Lundmark, sekreterare
Justerat den 22 september 2015

Jessica Ekerbring, ordförande

Sara Ishak, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 september
2015.

§ 57 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Förslag till protokolljusterare:
Datum: 2015-09-24
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Sara Ishak (M)
Ersättare: Anna Spiik (SD)
Beslut
Datum: 2015-09-22
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Sara Ishak (M)
Ersättare: Linus Karlsson (MP)

§ 58 Godkännande av dagordning
Beslut
Grundskolenämnden godkänner dagordning

§ 59 Anmälan om jäv
Beslut
- Ingen anmäler jäv

§ 60 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Gn 726/2015
Handläggare: Margareta Borg, Marie-Helené Andersson, Johan Franzén
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Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31
augusti och en helårsprognos för 2015 för Grundskolenämnden.
I rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt
förvaltningschefens analys och framåtblick.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 2
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Årets omprövningskrav på 3 600 tkr föreslås täckas av nämndens
prognostiserade överskott.
3. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Nämndens behandling
Sara Ishak (M) deltar inte i beslutet - lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga
1)
Eghbal Kamran (M) deltar inte i beslutet.
Ingegerd Flock Andersson (M) deltar inte i beslutet.
Linus Karlsson (MP) deltar inte i beslutet.
Gunnar Oest (MP) deltar inte i beslutet.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Årets omprövningskrav på 3 600 tkr föreslås täckas av nämndens
prognostiserade överskott.
3. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
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§ 61 Information om organiserad rastlek på kommunens
skolor
Ärendenummer: Gn 579/2015
Handläggare: Johan Walter, Hugo Dicksen
Ärendebeskrivning
Vid Grundskolenämndens sammanträde den 11 juni biföll nämnden Linus
Karlssons (MP) ledamotsinitiativ "Organiserad rastlek på kommunens
skolor".
Till sammanträdet har därför har Johan Walter, biträdande rektor på
Hagaskola och Hugo Dicksen, elev på Hagaskolan bjudits in för redogör
hur de på deras skola organiserar rastlekar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 62 Ledamotsinitiativ - Tillgänglighet och träningsskola
Ärendenummer: Gn 462/2015
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Eva-Christina Sandgren (FP) lämnade vid Grundskolenämndens
sammanträde den 16 april in ett ledamotsinitiativ gällande tillgänglighet
och träningsskola.
Beslutsunderlag
Ledamotsinitiativ - Tillgänglighet och träningsskola
Förslag till beslut
Grundskolenämnden avslår ledamotsinitiativet med hänvisning att det inte
är inom Grundskolenämndens ansvarsområde
Beslut
Grundskolenämnden avslår ledamotsinitiativet med hänvisning att det inte
är inom Grundskolenämndens ansvarsområde.
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§ 63 Kontaktpolitiker 2015/2016
Ärendenummer: Gn 853/2015
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden utser kontaktpolitiker för verksamheterna under 2015
och 2016.
Förslag till beslut
Grundskolenämnden antar förvaltningens förslag till kontaktpolitiker
2015/2016
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar på att nämndens ledamöter och ersättare i
egenskap av kontaktpolitiker får besöka skolorna själva.
Linus Karlsson (MP) yrkar på att nämndens ledamöter och ersättare i
egenskap av kontaktpolitiker får besöka skolorna själva.
Proposition
Ordförande ställer yrkandena mot förslaget att anta förvaltningens förslag
till kontaktpolitiker 2015/2016 under proposition och finner bifall till
förvaltningens förslag.
Beslut
Grundskolenämnden antar förvaltningens förslag till kontaktpolitiker
2015/2016
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig mot beslutet
Sara Ishak (M) reserverar sig mot beslutet
Eghbal Kamran (M) reserverar sig mot beslutet
Linus Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet
Gunnar Oest (MP) reserverar sig mot beslutet

§ 64 Statsbidrag för lågstadiesatsningen
Ärendenummer: Gn 812/2015
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Johan Franzén, ekonom på Förvaltningskontoret, kommer till
Grundskolenämnden och informerar om de statsbidrag riktade mot
lågstadiet som verksamheterna kan ansöka om.
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Statsbidraget kan sökas av huvudmän, för insatser i förskoleklass samt
årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. Syftet med bidraget är att höja utbildningens kvalitet och ge
lärarna mer tid för varje elev.
Statsbidraget ska gå till kostnader för: 1. Personalförstärkning med lärare,
förskollärare eller speciallärare 2. Personalförstärkning med annan personal
så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning 3. Andra
insatser för att minska klass- eller gruppstorleken 4. Andra insatser för att
utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 65 Information om lärarlegitimation
Ärendenummer: Gn 686/2015
Handläggare: Margareta Borg, Åsa Önander
Ärendebeskrivning
Vid Grundskolenämndens sammanträde den 11 juni biföll nämnden BrittMarie Svenssons (FP) ledamotsinitiativ där förvaltningen gavs i uppdrag
att redovisa statistik kring lärarlegitimationer och hur förvaltningen arbetar
framåt med frågan.
Till sammanträdet kommer därför en genomgång av det aktuella läget.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna
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§ 66 Uppföljning - mobbning och kränkande behandling,
kvartal 2
Ärendenummer: Gn 754/2015
Handläggare: Kjell Lund
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Kjell Lund kommer till nämnden för att informera och
rapportera om de anmälda ärendena gällande mobbning och kränkande
behandling för kvartal 2
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 67 Information från verksamheten – Analys av
betygsresultat
Handläggare: Kjell Lund
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Kjell Lund redogör och analyserar betygsresultaten för
vårterminen 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 68 Ordförandes information
Handläggare: Jessica Ekerbring
Beslut
Informationen läggs till handlingarna
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§ 69 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gn 856/2015
Ärendebeskrivning
Inkomna ärenden anmäls enligt upprättad förteckning, ärendenummer Gn
643/2015 - Gn 854/2015
Förslag till beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 70 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 855/2015
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2015-05-30 - 2015-09-16
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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