Gn 1202/2016

Protokoll

Grundskolenämnden
2016-10-20
Datum:
Klockan: 13:30 - 16:30
Plats:
Höger Dojan, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Linda Smedberg (S)
Seydou Bahngoura (C)
Maria Haglund (M)
Husein Hoso (S)
Inger Blückert (S)
Tony Holstensson (S)
Marlene Jörhag (KD)
Åsa Häggström (V)
Sara Ishak (M)
Eghbal Kamran (M)
Linus Karlsson (MP)
Britt-Marie Svensson (L)
Tjänstgörande ersättare
Göran Wall (KD)
Joakim Sjögren (SD)
Elin Brorsson (S)
Närvarande ersättare
Ingegerd Flock Andersson (M)
Övriga
Margareta Borg
Marie-Heléne Andersson
Johan Franzén
Anna-Karin Mäntylä
Monica Skantz
Markus Eklund
Göran Nyqvist
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Paragraf 96-114

Daniel Lundmark, sekreterare
Justerat den 25 oktober 2016

Linda Smedberg, ordförande

Linus Karlsson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 oktober
2016.

§ 96 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Förslag till protokolljusterare:
Datum: 2016-10-25
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Linus Karlsson (MP)
Ersättare: Britt-Marie Svensson (L)
Beslut
Datum: 2016-10-25
Plats: Ringgatan 32
Ordinarie: Linus Karlsson (MP)
Ersättare: Britt-Marie Svensson (L)

§ 97 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Ärende gällande Förändrade anvisningsområden för Lillån/Bettorp utgår.
Ärende gällande Riktlinjer för kontaktpolitiker ändras till ett
informationsärende.
Beslut
Grundskolenämnden godkänner dagordningen
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§ 98 Skolinspektionens beslut från den regelbundna
tillsynen
Handläggare: Monica Skantz, Anna-Karin Mäntylä, Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har under våren och hösten genomfört en regelbunden
tillsyn av utvalda skolor i Örebro kommun samt med tjänstemän och
politiker som ansvariga för verksamheten.
Beslut har kommit från Skolinspektionen som redovisas för
Grundskolenämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 99 Linje 14
Handläggare: Pia Ridderby
Ärendebeskrivning
Pia Ridderby arbetar som verksamhetsansvarig på Linje 14. Uppdraget
innebär att leda och utveckla arbetet kring Linje 14 tillsammans med
aktivitetssamordnare och ca 60 studentambassadörer.
Linje 14 är en samfinansierad verksamhet mellan Örebro universitet och
Örebro kommun. Syftet med Linje 14 är att skapa intresse för högre studier
hos ungdomar från studieovana miljöer.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 100 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Gn 1203/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten visar förvaltningens ekonomiska utfall t o
m september 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
3

- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 101 Intraprenadernas överförda resultat 2015
Ärendenummer: Gn 1257/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Intraprenadernas resultat disponeras mellan åren enligt de
kommunövergripande regler och villkor för självstyrande enheter som
arbetas fram under 2014.
Från och med 2015 ska bedömningen av överfört resultat ske utifrån en
värdering av vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ska vara
uppfyllda för att hela överskottet ska överföras. I samband med
bedömningen av 2015 års resultat överfördes 1 619 tkr för lite, se bilaga.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Att äska medel från Programnämnden om 1 619 tkr för att kompensera
intraprenaderna fullt ut för deras resultat från 2015.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Att äska medel från Programnämnden om 1 619 tkr för att kompensera
intraprenaderna fullt ut för deras resultat från 2015.

§ 102 Fördelning av statsbidrag
Ärendenummer: Gn 796/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Skolverket har beslutat att tilldela Örebro kommun 6 574 238 kr utöver
bidragsramen, för att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna
och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.
Dessutom har kommunen fått 1 273 121 kr utöver bidragsramen för att
höja kvalitén i fritidshemmen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden:
- Fördela 25 procent av det extra statsbidraget utifrån elevantal och 75
procent till de skolor med en måluppfyllelse som understiger 80 procent i
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åk 3 2016.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Fördela 25 procent av det extra statsbidraget utifrån elevantal och 75
procent till de skolor med en måluppfyllelse som understiger 80 procent i
åk 3 2016.

§ 103 Remittering av Landsbygdsprogram för Örebro
kommun
Ärendenummer: Gn 1075/2016
Handläggare: Linda Smedberg
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har under 2015 tagit fram ett förslag på
landsbygdsprogram för Örebro kommun. Landsbygdsprogrammet
skickades ut på remiss under hösten 2015. En parlamentariskarbetsgrupp
arbetade därefter med att ta fram ett nytt förslag som nu skickas ut på
remiss. Programmet är tänkt att fungera som en gemensam vägvisare för
kommunens långsiktiga arbete med att skapa utveckling och tillväxt på
landsbygden. I processen med att ta fram förslaget har förutom
Landsbygdsnämnden även medborgare och organisationer på landsbygden
deltagit.
Då landsbygdsprogrammet har en kommunövergripande funktion ska
programmet antas av Kommunfullmäktige.
Landsbygdsnämnden önskar att remissvaren sänds via e-post till
landsbygdsnamnden@orebro.se senast den 18 november 2016. Märk gärna
svaret med Ln 30/2015.
Förslag till beslut
- Grundskolenämnden hänvisar till det tidigare lämnade remissvaret som
beslutades om vid sammanträdet den 10 december 2015.
Beslut
- Grundskolenämnden hänvisar till det tidigare lämnade remissvaret som
beslutades om vid sammanträdet den 10 december 2015.

§ 104 Ledamotsinitiativ - Liberalerna
Ärendenummer: Gn 835/2016
Handläggare: Linda Smedberg
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Svensson (L) lämnade in ett ledamotsinitiativ på sammanträdet
den 9/6 och det har tagits upp i Grundskolenämndens presidium.
Förslag till beslut
Presidiets förslag till Grundskolenämnden
- Avslå ledamotsinitiativet med hänvisning till att det är en fråga som berör
Programnämnd Barn&Utbildning.
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Yrkande
Britt-Marie Svensson (L) yrkar på att ledamotsinitiativet hänskjuts till
Programnämnd Barn&Utbildning
Proposition
Ordförande finner två förslag till beslut, Britt-Marie Svenssons yrkande
och presidiets förslag till beslut.
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner bifall till
presidiets förslag till beslut.
Beslut
Presidiets förslag till Grundskolenämnden
- Avslå ledamotsinitiativet med hänvisning till att det är en fråga som berör
Programnämnd Barn&Utbildning.
Reservation
Britt-Marie Svensson (L) reserverar sig till förmån till sitt egna yrkande.
Åsa Häggström (V) reserverar sig till förmån till Britt-Marie Svenssons
yrkande

§ 105 Sociala investeringar - Bryggan
Ärendenummer: Gn 1147/2016
Handläggare: Staffan Wikstedt
Ärendebeskrivning
Staffan Wikstedt kommer till Grundskolenämnden och informerar om den
sociala inversteringen Bryggan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 106 Riktlinjer för besök av kontaktpolitiker i
verksamheten
Ärendenummer: Gn 1226/2016
Handläggare: Daniel Lundmark
Ärendebeskrivning
Riktlinjer har tagits fram för att tydliggöra kontaktpolitikernas uppdrag och
förutsättningar för att besöka verksamheterna.
Förslag till beslut
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- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 107 Uppföljning av tidigare beslut om förändrade
anvisningsskolor för Vivallaskolan 7-9
Handläggare: Maria Aversjö
Ärendebeskrivning
Uppföljning utifrån det beslut som Grundskolenämnden fattades vid deras
sammanträde den 9/6 om förändrade anvisningsskolor för Vivallaskolan 79.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 108 Försening av Gumaeliusskolans renovering
Ärendenummer: Gn 361/2016
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Nikolaiskolans lokaler inhyser idag Gumaeliusskolan då Gumaeliusskolans
ordinarie lokaler genomgår en renovering. Enligt tidplanen skulle dessa
lokaler stå klara för inflytt till höstterminen 2017 men en försening har
uppstått. Detta gör att skolan inte kommer att kunna flytta tillbaka som
planerat vilket i sin tur får följden att Nikolaiskolan inte kan starta som
planerat höstterminen 2017. Utifrån detta måste lokalfrågan lösas för de
elever som skulle ha anvisats Nikolaiskolan från Vivalla och Lundby inför
årskurs 7 samt för blivande årskurs 8 på Vivallaskolan som också skulle ha
flyttat över inför höstterminen 2017.
Efter att ha utrett olika alternativ har ett förslag utarbetats vilket innefattar
att Gumaeliusskolan stannar i Nikolaiskolans lokaler ytterligare ett år och
Vivallaskolans blivande årskurs 8 stannar kvar på Vivallaskolan ytterligare
ett år (läsåret 2017
2
2017 flyttar som planerat till sina nya skolor med undantag för de elever
som skulle börjat på Nikolaiskolan. De får istället Gumaeliusskolan som
anvisningsskola.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde
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Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde

§ 109 Förändrade anvisningsområden Almby/Tybbelund
Ärendenummer: Gn 1235/2016
Handläggare: Göran Nyqvist
Ärendebeskrivning
På grund av kraftigt ökande byggnation i Almbyområdet bygger
Programnämnd barn & utbildning en ny treparallellig grundskola F-6 för
att möta elevökningarna.
Eftersom det byggs ytterligare en F-6 skola i Almbyområdet måste
anvisningsområdet göras om och bli två områden för att eleverna ska bli
jämnt fördelade på båda skolorna. Uppdelningen är i stora drag sådan att
den äldre bebyggelsen runt Almbyskolan samt de norra delarna mot
Pappersbruksallén kommer att få anvisning Almbyskolan. De nya
bostadsområdena inklusive Ekeby
 Al
inte är byggda kommer att få anvisning nya Tybblelundsskolan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde

§ 110 Förvaltningschefens information
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Margareta Borg informerar kring aktuella frågor,
händelser och nyheter som berör Grundskolenämndens verksamheter.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

8

§ 111 Ordförandes information
Handläggare: Linda Smedberg
Ärendebeskrivning
Ordförande Linda Smedberg (S) informerar om aktuella händelser.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 112 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gn 1233/2016
Ärendebeskrivning
Inkomna ärenden anmäls enligt upprättad förteckning, ärendenummer Gn
1049/2016 - Gn 1238/2016
Samverkansprotokoll, 2016-09-13
Förslag till beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna
Beslut
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 113 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 1234/2016
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2016-09-09 - 2016-10-10
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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§ 114 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) lämnar in ett ledamotsinitiativ "Gemensamma rutiner
vid hot och våld på våra skolor". Grundskolenämnden tar med
ledamotsinitiativet till presidiet.
Maria Haglund (M) har hört att de nya kranarna som satts in på
grundskolorna inte fungerar som de ska samt att det även ska vara problem
med toaletterna. Förvaltningen ber om att få återkomma med svar på
frågan.
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