Gn 1004/2016

Protokoll

Grundskolenämnden
2016-09-22
Datum:
Klockan: 13:30 - 16:30
Plats:
Dojan, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Linda Smedberg (S)
Seydou Bahngoura (C)
Maria Haglund (M)
Husein Hoso (S)
Inger Blückert (S)
Jacob Höglund (S)
Marlene Jörhag (KD)
Ann-Kristin Sundqvist (C)
Åsa Häggström (V)
Sara Ishak (M) §86-§98
Eghbal Kamran (M)
Anna Spiik (SD)
Linus Karlsson (MP)
Britt-Marie Svensson (L)
Tjänstgörande ersättare
Göran Wall (KD)
Ingegerd Flock Andersson (M) §84-§85
Närvarande ersättare
Joakim Sjögren (SD)
Ewa Christina W-Sandgren (L)
Per-Åke Wilen (V)
Övriga
Margareta Borg
Marie-Heléne Andersson
Johan Franzén
Monica Skantz
Anna-Karin Mäntylä
Staffan Henningson
Fredrik Karlsson
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Paragraf 84-95

Daniel Lundmark, sekreterare
Justerat den 29 september 2016

Linda Smedberg, ordförande

Åsa Häggström, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 september.

§ 84 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Förslag till protokolljusterare:
Datum: 2016-09-29
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Åsa Häggström (V)
Ersättare: Anna Spik (SD)
Beslut
Datum: 2016-09-29
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Åsa Häggström (V)
Ersättare: Anna Spik (SD)

§ 85 Presentation av ny verksamhetschef
Handläggare: Anna-Karin Mäntylä
Ärendebeskrivning
Anna-Karin Mäntylä, ny verksamhetschef för grundskola i Örebro
kommun, presenterar sig för Grundskolenämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
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- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 86 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Gn 831/2016
Handläggare: Margareta Borg, Marie-Heléne Andersson, Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31
augusti och en helårsprognos för 2016 för Grundskolenämnden.
I rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt
förvaltningschefens analys och framåtblick.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Grundskolenämnden äskar medel ut det extra statsbidraget för nyanlända
till följande ändamål:
- I samband med beslut om att ändra avisningsskola för 7-9 i Vivalla så
beslutades det om lönetillägg för lärare som stannar under
övergångsperioden. Dessa kostnader är förknippade med integration och
uppgår 2016 till 250 tkr
- Ökad volym för med sig ökade behov av insatser när det gäller barn och
elevhälsa i skolan, utökning med kuratorer, skolsköterska och psykolog har
därför varit nödvändig. Dessa kostnader får inte helårseffekt men beräknas
uppgå till 1 000 tkr.
- Tolkkostnader i skolan har ökat drastiskt och för att hålla budget behöver
ytterligare 1 000 tkr tillskjutas.
Nämndens behandling
Britt-Marie Svensson (L) deltar inte vid beslut gällande punkt 1 och 2
Åsa Häggström (V) deltar inte vid beslut gällande punkt 1
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar på att få lämna in ett särskilt yttrande
Proposition
Ordförande ställer Moderaternas yrkande under proposition och finner
bifall till Moderaternas yrkande att få lämna in ett särskilt yttrande.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
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3. Grundskolenämnden äskar medel ut det extra statsbidraget för nyanlända
till följande ändamål:
- I samband med beslut om att ändra avisningsskola för 7-9 i Vivalla så
beslutades det om lönetillägg för lärare som stannar under
övergångsperioden. Dessa kostnader är förknippade med integration och
uppgår 2016 till 250 tkr
- Ökad volym för med sig ökade behov av insatser när det gäller barn och
elevhälsa i skolan, utökning med kuratorer, skolsköterska och psykolog har
därför varit nödvändig. Dessa kostnader får inte helårseffekt men beräknas
uppgå till 1 000 tkr.
- Tolkkostnader i skolan har ökat drastiskt och för att hålla budget behöver
ytterligare 1 000 tkr tillskjutas.

§ 87 Remiss - Giftfria förskolor, skolor och fritidshem i
Örebro kommun
Ärendenummer: Gn 205/2016
Handläggare: Marie-Helené Andersson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tagit fram två nya styrdokument som möter tre behov:
1. Att minska exponeringen av miljögifter i kommunala verksamheter
2. Att mer konkret minska exponeringen av miljögifter för barn och unga
3. Att när kommunen bygger i egen regi göra det på miljöanpassat sätt
Grundskolenämnden erbjuds nu möjlighet att lämna synpunkter på dessa
styrdokument.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Grundskolenämnden överlämnar synpunkter på förslag till

en giftfri miljö och ett hållbart byggande i Örebro kommun
 samt
Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritids-hem i Örebro
kommun
 till K
näringsliv och tillväxt.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Grundskolenämnden överlämnar synpunkter på förslag till

en giftfri miljö och ett hållbart byggande i Örebro kommun
 samt
Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritids-hem i Örebro
kommun
 till K
näringsliv och tillväxt.

§ 88 Remiss -Handlingsplan mot våld i nära relationer
Ärendenummer: Gn 736/2016
Handläggare: Maud Boson
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden inbjuds att inkomma med synpunkter på
remissversionen av Örebro kommuns Handlingsplan mot våld i nära
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relationer.
Under hösten 2015 och våren 2016 har en parlamentarisk styrgrupp arbetat
tillsammans med tjänstestöd från Kommunstyrelseförvaltningen för att
identifiera utvecklingsområden och formulera relevanta målsättningar.
Förslaget till handlingsplan finns att tillgå på Örebro kommun hemsida:
http://www.orebro.se/valdinararelationer
Yrkande
Britt-Marie Svensson (L) yrkar på att få göra ett tilläggsyrkande till
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Förvaltningens förslag
till beslut och Liberalernas förslag om tilläggsyrkande.
Ordförande ställer de två förslagen under proposition mot varandra och
finner att Grundskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Grundskolenämnden överlämnar synpunkter på förslag till
Handlingsplan mot våld i nära relationer till Kommunstyrelsen och
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.
Reservation
Britt-Marie Svensson (L) reserverar sig till förmån för sitt egna förslag till
beslut.

§ 89 Uppföljning av mobbning och kränkande behandling kvartal 2
Ärendenummer: Gn 1125/2016
Handläggare: Monica Skantz, Anna-Karin Mäntylä
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna Anna-Karin Mäntylä och Monica Skantz 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
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§ 90 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

§ 91 Information från verksamheten - Odenskolan
Handläggare: Fredrik Karlsson
Ärendebeskrivning
Fredrik Karlsson, rektor på Odenskolan, informerar Grundskolenämnden
om deras verksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 92 Kompetensförsörjningsprojektet
Handläggare: Staffan Henningson
Ärendebeskrivning
Staffan Henningson, projektledare, informerar Grundskolenämnden om det
pågående kompetensförsörjningsprojektet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna
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§ 93 Ordförandes information
Handläggare: Linda Smedberg
Ärendebeskrivning
Ordförande Linda Smedberg (S) informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna

§ 94 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gn 1049/2016
Ärendebeskrivning
Inkomna ärenden anmäls enligt upprättad förteckning, ärendenummer Gn
/2016 - Gn /2016
Samverkansprotokoll, 2016-08-23
Förslag till beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 95 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 1050/2016
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2016-05-28 - 2016-09-08
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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