MÖTESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-04

Plats och tid

Mölndals stadshus rum 214 kl. 17:00 Sluttid:20:00

Beslutande ledamöter

Solveig Hallin (S), ordförande
Göte Johansson (S)
Anette Ek (S)
Annika Bjerrhede (MP)
Rose-Marie Sjöholm (KD), §§9-14
Kajsa Hamnén (M), vice ordförande
Peter Librell (M)
Lars Ramboldt (FP)
Eric Nilsson (C)
Mikael Brodin (SD)
Jonny Blomgren (S) ersätter Ana Maria Stuparich (S)
Faraidoon Said (S), §8 ersätter Rose-Marie Sjöholm (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Faraidoon Said (S), §§ 9-14
Lovisa Rambjer (S)
Dara Said Saber (S)
Caroline Fri (S)
Kader Hamakarim (MP)
Carina Gustafsson (M)
Robert Engström (M)
Linus Hedberg (M)
Delaram Esmaeili (FP)

Övriga närvarande

Elisabeth Jacobsson, Skolchef
Johan Berntsson, Verksamhetschef
Leif Ivelind, Verksamhetschef
Jan Gott, Kvalitetsledare, §§8-9
Svante Cras, Chef ekonomienheten
Gunnel Pålsson, Planeringsledare
Erica Goding, Nämndsekreterare
Jojo Park, Lokalstrateg, §8
Kristina Gerdne, Lärarnas Riksförbund
Angelika Molander, Lärarförbundet

Underskrifter

Sekreterare

....................................……………………………………………………….
Erica Goding

Ordförande

....................................……………………………………………………….
Solveig Hallin (S)

Justerande

....................................……………………………………………………….
Anette Ek (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans
Sammanträdesdatum

Skolnämnden
2015-02-04

Anslag sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Mölndals stadshus

Anslag tas ned

.................................................
Erica Goding

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Skolnämnden
Utses att justera

2015-02-04
Anette Ek (S)

Justeringens plats och tid
Paragrafer

§8-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Blad 2

MÖTESPROTOKOLL
Skolnämnden
Mötesdatum
2015-02-04

Innehållsförteckning
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14

Information om skolorganisation centrala Mölndal
Ekonomisk årsrapport 2014
Detaljbudget 2015
Upphörande av riktlinje
Redovisning av delegeringsbeslut
Redovisning av meddelanden
Skolchefen informerar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8
Information om skolorganisation centrala Mölndal

Ärendet
Jojo Park, lokalstrateg och Gunnel Pålsson, planeringsledare informerar om strategier kring
skolorganisation i centrala Mölndal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9
Ekonomisk årsrapport 2014 (SKN 198/14)
Beslut
Informationen i den ekonomiska årsrapporten noteras.

Ärendet
Resultatet för helåret 2014 är + 2,7 mnkr vilket är något bättre än den senaste
prognosen. Anledningen är bland annat att nämnden erhållit ersättning för nya låsanordningar
på flera enheter samt viss återbetalning av interna lönebidrag. Kommunbidragsområdena
grundskola och fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg samt nämnd- och administration
redovisar överskott gentemot budgeten, särskola och kulturskola redovisar underskott. Färre
barn än förväntat inom förskolan samt lägre hyreskostnader ( t ex Ekhaga) har genererat
överskott, detta har dock motverkats av betydligt högre kostnader för fristående verksamhet
inom samtliga områden.
Utöver bokslutsrapporten biläggs en redovisning som avses lämnas till ekonomiavdelningen.
Denna följer de gemensamma rubriker som gäller för samtliga nämnder, där redovisas också
en redogörelse över fullmäktiges mål.
Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2015.

Förslag till beslut
Informationen i den ekonomiska årsrapporten noteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Detaljbudget 2015 (SKN 575/14)
Beslut
Informationen om fördelning av detaljbudgeten noteras.

Ärendet
Totalt tilldelades skolnämnden 1182,6 mnkr i kommunbidrag 2015. Stadens budgetriktlinjer
ger inte nämnden rätt att flytta medel mellan kommunbidragsområden.
Uppräkningen för de olika kategorierna avseende intern barn/elevpeng ligger mellan 2,3 % till
4,7 %. Högst uppräkning är för grundskolans åk 7-9, anledningen är att medel för
tilläggsbelopp har reducerats och fördelats ut i elevpengen samt att de förväntade statliga
satsningarna främst riktas mot åk 1-3. Emellertid är osäkerheten stor gällande om när och hur
de statliga satsningarna kommer verksamheten till del.
Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2015.
Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 januari 2015, § 1.

Förslag till beslut
Informationen om fördelning av detaljbudgeten noteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Protokollsanteckning
(M), (FP) och (C) får till protokollet anteckna följande:
Våra tre partier tycker att det är olyckligt att medlen för
ökad måluppfyllelse har minskat från 7,2 milj till 5,3 milj och man har valt
att lägga skillnaden 1,9 milj i den allmänna skolpengen.
Medlen för särskild måluppfyllelse har kunnat sökas av
skolor för särskilda projekt som har syftat till att öka måluppfyllelsen för
elever i Mölndals skolor. Det har varit en möjligt för rektorer och pedagoger
att arbeta tillsammans för att hitta nya arbetssätt. Eftersom dessa medel legat
utanför ordinarie budget har det stimulerat till nytänkande och kreativitet och
man har känt en trygghet i att man inte har behövt använda sig av ordinarie
anslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Upphörande av riktlinje (SKN 964/14)
Beslut
Riktlinjen gällande grundläggande synsätt och principer för det främjande och förebyggande
arbetet med barn och ungdomar i Mölndals stad upphävs.

Ärendet
Vid de s.k. mjuka presidiernas sammanträde den 30 september 2014 beslöts att riktlinjen
gällande grundläggande synsätt och principer för det främjande och förebyggande arbetet med
barn och ungdomar i Mölndals stad skall upphöra med hänvisning till att arbetet istället styrs
genom stadens målarbete. Skolnämnden föreslås därför att formellt upphäva riktlinjen.
Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 december 2014.
Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 januari 2015, § 2.

Förslag till beslut
Riktlinjen gällande grundläggande synsätt och principer för det främjande och förebyggande
arbetet med barn och ungdomar i Mölndals stad upphävs.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Ärendet
Skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskottet och förvaltningen enligt
skolnämndens antagna delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att skolnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det skolnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Beslut som fattats med stöd av delegationsordningen anmäles av följande befattningshavare:
Skolchef löpnr 24-28
Verksamhetschef löpnr 29-67
Rektor särskolan löpnr 68-70
Rektorer/förskolechefer löpnr 71-76
Förvaltningsjurist löpnr 77-80
Skolskjutshandläggare löpnr 81-103
Ovanstående delegeringsbeslut finns tillgängliga i pärm vid nämndens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Redovisning av meddelanden
Beslut
Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet
Polismyndigheten:
Stöld: Almåsskolan
Skadegörelse: Västerbergsskolan
Skadegörelse: Förskolan Gundefjället
Grov Skadegörelse: Katrinebergsskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Skolchefen informerar

Ärendet
• Skolverket har besökt förvaltningen för att ta del av hur vi arbetar med karriärtjänster i
staden.
• "Lärande och inflytande på riktigt där olikheten är normen" är ett
skolutvecklingsprojekt i syfte att hitta en modell för skolutveckling. Projektet har haft
en konferens med representanter från förvaltningen, Skolverket, Specialpedagogiska
skolmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.
• En rekryteringsutbildning för medarbetare som önskar bli rektorer och förskolechefer
startar under våren.
• Det pågår arbete med att se över formerna för ungdomsfullmäktige. Representanter för
skolförvaltningen, stadsledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har
träffat kommunfullmäktiges presidie. Inget ungdomsfullmäktige kommer att hållas
under våren.

Justerandes sign
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