Gn 1692/2016

Protokoll

Grundskolenämnden
2017-01-09
Datum:
Klockan: 14:00 - 15:00
Plats:
Vänster dojan
Närvarande ledamöter
Linda Smedberg (S)
Seydou Bahngoura (C)
Maria Haglund (M)
Husein Hoso (S)
Inger Blückert (S)
Jacob Höglund (S)
Ann-Kristin Sundqvist (C)
Åsa Häggström (V)
Christopher Rydaeus (M)
Eghbal Kamran (M)
Tjänstgörande ersättare
Göran Wall (KD) ersätter Marlene Jörhag (KD)
Per-Åke Wilen (V) ersätter Tony Holstensson (S) §1-§5, §7-§8
Ingegerd Flock Andersson (M) ersätter Per-Åke Wilen §6
Ewa Christina W-Sandgren (L)
Joakim Sjögren (SD)
Carl Mikael Bergström (MP)

Övriga
Margareta Borg
Anna-Karin Mäntylä
Göran Nyqvist
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Paragraf 1-8

Luaras Raçi, sekreterare
Justerat den 16 januari 2017

Linda Smedberg, ordförande

Eghbal Kamran, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 januari 2017.

§ 1 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Förslag till protokolljusterare:
Datum: 2017-01-16
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Eghbal Kamran (M)
Ersättare: Ewa-Christina Sandgren (L)
Beslut
Datum: 2017-01-16
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Eghbal Kamran (M)
Ersättare: Ewa-Christina Sandgren (L)

§ 2 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Maria Haglund(M) anmäler en övrig fråga

§ 3 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning
Per-Åke Wilen (V) anmäler jäv under §6 och lämnar sammanträdet under
den punkten.
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§ 4 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut
- Grundskolenämnden godkänner dagordningen
Beslut
- Grundskolenämnden godkänner dagordningen

§ 5 Attestföreteckning 2017
Ärendenummer: Gn 1552/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Enligt kommunala redovisningslagen (KRL) ska den ekonomiska
redovisningen ske enligt god redovisningssed och att en tillräcklig
ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen. Kommunen ska
kännetecknas av god affärssed och god betalningsmoral. Nämnden har ett
helhetsansvar för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde.
Syftet med denna riktlinje är att säkerställa hur attester ska tillämpas.
Attestfunktionen omfattar samtliga ekonomiska transaktioner; &#61623;
Leverantörsfakturor och andra externa utbetalningar, externa kundfakturor,
interna fakturor, bokföringsorder och placering av kommunens likvida
medel
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Anta attestförteckning 2017 enligt förvaltningens förslag
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Anta attestförteckning 2017 enligt förvaltningens förslag

§ 6 Ändrad anvisningskola för Kryddgårdsskolans årskurs
4 inför skolår 17/18
Ärendenummer: Gn 1610/2016
Handläggare: Göran Nyqvist
Ärendebeskrivning
Sörbyängen - Södra Ladugårdsängen expanderar kraftigt och det kommer
att byggas närmare 3000 nya bostäder i området. En ny F - 6 skola byggs
därför i området vilket gör att samtliga befintliga anvisningsområden
påverkas av detta.
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Kryddgårdsskolan är en av de skolor som kommer att få nytt
anvisningsområde och också en ny anvisningsskola till åk 4. Detta på
grund av att Sörbyängsskolan som tidigare varit anvisningsskola kommer
att vara helt full de närmaste 6 - 7 åren.
Beslutsunderlag
Prognossiffror för "Ängenområdet" fram till 2025.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Elever som har Kryddgårdsskolan som anvisningsområde får inför
blivande åk 4 ny anvisningsskola från läsåret 2017 - 18 och anvisas till
Sörbyskolan F - 6.
Nämndens behandling
Per-Åke Wilen (V) Lämnar sammanträdet under denna punkt med
hänvisning till jäv.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Elever som har Kryddgårdsskolan som anvisningsområde får inför
blivande åk 4 ny anvisningsskola från läsåret 2017 - 18 och anvisas till
Sörbyskolan F - 6.

§ 7 Skolskjuts för elever från Vivalla till Lillåns skola
Ärendenummer: Gn 361/2016
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutade under våren att Vivalla-Lundbys elever i
årskurs 7, enligt en geografisk indelning årligen från och med höstterminen
2017 anvisas till följande skolor: Nikolaiskolan, Lillåns skola,
Gumaeliusskolan samt till Engelbrektsskolan. Inför höstterminen 2017
skulle också eleverna i Vivallaskolans hela årskurs 8 flytta över till
Nikolaiskolan. Årskurs 9 skulle stanna på Vivallaskolan för att avsluta sin
skolgång där.
För att underlätta vid transport till och från skolan för de elever som har
Lillåns skola som anvisningsskola föreslås Grundskolenämnden att nyttja
medel ur planeringsreserven för skolskjuts. Kostnaden för skolskjuts
beräknas till ca 300 tkr och avser kostnader för höstterminen 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-12-22
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag Grundskolenämnden
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde

§ 8 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) frågar om Båsenberga. Hon anser att
Grundskolenämnden inte behöver åka till Båsenberga utan att
nämnden kan göra något liknande i Örebro.

5

