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§ 102
Informationsmöte
Boris Preijde, Gerd Jansson, Kenneth Larsson, Lennart Gabre, Jan G Nilsson och Thomas
Gustafsson (Förtroendevalda revisorer) samt Ola Sabel och Olof Fredholm (Biträden) från andra
Revisionsgruppen deltar vid nämndens möte och delger information som avser
Revisionsgruppens och nämndens uppdrag.

§ 103
Allmänhetens frågestund
Det finns ingen allmänhet som närvarar vid mötet.

§ 104
Upprop och val av justerande personer
Beslut
Till justerare väljs Andreas Exner (SD) med Ulf Sjösten (M) som ersättare.
Protokollet justeras måndagen den 28 augusti klockan 09:00 på Olovsholmsgatan 32, plan 4.

§ 105
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Fastställa föredragningslista utan tillägg.
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§ 106
Information från förvaltningschefen
Förvaltningschefen informerar om vad som är aktuellt i verksamheterna.
Beslut
Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.

§ 107

Dnr: 2017/GRN0004 610

Skrivelse till Kommunstyreslen: Återrapportering om åtgärder vid
förelägganden utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut
Förvaltningschefen informerar om aktuella åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens
tillsynsbeslut och presenterar en rapport till Kommunstyrelsen.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad rapport samt översänds densamma till Kommunstyrelsen.

§ 108
Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor
Inga besök har skett under sommaren.

§ 109

Dnr: 2017/GRN00067 042

Budgetuppföljning per juli
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Magnus af Klint, chef för ekonomifunktionen redogör för budgetuppföljningen per juli.
Rapporten avser övergripande ekonomiskt utfall och prognos. Kommande år kan även
utveckling och trender påbörjas vilket inte är möjligt utan i särskilda frågor som t ex
betygsutvecklingen till följd av omorganisationen.
Ekonomin:
Utfallet för perioden är nära budget vilket är en förbättring beroende på en omprövning av
prognosen för det riktade statsbidraget "Fritidshemssatsningen". I övrigt små förändringar sedan
T1/2017.
Det finns flera osäkerheter i prognosen både inom själva verksamheten men också ännu ej
reglerade riktade statsbidrag från Skolverket och ersättningar från Migrationsverket för 2016 och
upparbetat under 2017.
Avrapportering av arbetet med Skolinspektionens kritik sker i särskild ordning. Daltorpskolan
kommer att få utökade lokaler under hösten enligt krav från Skolinspektionen.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad månadsrapport och översända densamma till Kommunstyrelsen.

Dnr: 2017/GRN0123 041

§ 110
Budget 2018:1

Grundskolenämnden startade januari 2017 som ett resultat av en sammanslagning av tre
stadsdelar till en sammanhållen fackförvaltning. Att lägga fast och konsolidera arbetsorganisationen har varit 2017, och kommer fortfarande att 2018 utgöra ett betydande inslag i
förvaltningens arbete. Arbetsprocessen kring budget 2018:1 har trots detta i stort sett följt den
gängse rutinen. Arbetet med verksamhetsplan har påbörjats. Avsikten är att i en sådan plan skapa
förutsättningar för respektive enhet och dess behov av stöd och utmaning för att bli bättre.
Grundskolenämndens verksamhetsplan kommer att spegla grundtanken om professionens
kompetens och ansvar och därmed uttrycka en relativt sparsam innehållsstyrning. Nämndens
strategi kommer att förtydligas med följande fokusområden:


Relationer och processledning
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Bilden av skolan



Systematiskt kvalitetsarbete

Budget 2018:1 är preliminär och beskriver nämndens verksamhet, uppgift, ekonomiska
förutsättningar, verksamhetsmått och investeringar samt Kommunfullmäktiges och nämndens
indikatorer för 2018.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Fastställa budget 2018:1 samt översända densamma till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) och Jan Idehed (C). Andreas Exner
(SD) avstår från att rösta.

§ 111

Dnr: 2017/GRN0158 010

Obligatoriskt skolval
Ett förslag till skrivelse om Obligatoriskt och aktivt skolval har tagits fram. Skrivelsen innehåller
urvalsprinciper för skolplacering, villkor för skolval och skolplacering vid annan tidpunkt än
skolvalet, information om hur beslut om skolplacering överklagas samt information om indelning
av skolenheter.

Förslag och yrkanden
Per Carlsson (S) föreslår att presidiet för Grundskolenämndens får i uppdrag att ta fram en
särskild skrivelse till Kommunstyrelsen gällande de ekonomiska konsekvenserna i och med
införandet av obligatoriskt skolval. Ulf Sjösten (M). Andreas Exner (SD) instämmer med
förslaget.
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Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Ge presidiet för Grundskolenämndens i uppdrag att ta fram en särskild skrivelse till
Kommunstyrelsen gällande de ekonomiska konsekvenserna i och med införandet av obligatoriskt
skolval.
Godkänna upprättad skrivelse och översända densamma till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
De rödgröna partierna är motståndare till det obligatoriska skolvalet. De rödgröna tror inte att
det obligatoriska skolvalet löser integrationsproblemen i skolan utan riskerar istället att förstärka
dem. De oklara ekonomiska konsekvenserna i form av ökade kostnader för skolskjuts är också en
källa till stor oro. Trots dessa ståndpunkter är vi förpliktigade att genomföra uppdraget från
kommunfullmäktige.
Genom
Per Carlsson (S)
Ordförande Grundskolenämnden

§ 112

Dnr: 2017/GRN0122 009

Svar på motion: En trygg skola för alla
Grundskolenämnden har beretts möjlighet att svara på motionen: En trygg skola för alla. I
motionen föreslår motionärerna Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD):
1. att ge Grundskolenämnden uppdraget att göra en översyn hur väl kommunikationen och
återrapporteringen mellan skolenheterna och beslutande politiker fungerar.
2. att i avsikt att säkerställa en korrekt och aktuell lägesbeskrivning, uppdra åt
Grundskolenämnden att ta fram förslag på hur man ska förbättra kommunikation och
återrapportering mellan skolenheterna och beslutande politiker.
3. att ge Grundskolenämnden uppdraget att göra en översyn av rutiner och incidenthantering i
våra grundskolor.
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4. att ge Grundskolenämnden uppdraget att återkomma med förslag på hur man ska förbättra
rutiner och incidenthantering i våra grundskolor.
5. att ge Grundskolenämnden uppdraget att göra en översyn av personalens kompetens och
utbildningsnivå på de olika skolenheterna i att förebygga och hantera kränkande behandling.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Avstå från yttrande, med hänvisning till att arbete med att skapa en trygg skola för alla redan idag
pågår i enlighet med motionens intentioner, samt översända svaret till Kommunstyrelsen enligt
upprättat förslag.

§ 113

Dnr: 2017/GRN0157 001

Utredning; Särskilda undervisningsgrupper, SU-grupp, för elever som uppvisar
utagerande beteende
Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Borås Stad påvisas allvarliga brister vad gäller
trygghet och studiero. Med anledning av det gav presidiet för Grundskolenämnden
förvaltningschefen Pär Arvidsson Fäldt uppdrag att utreda behov av särskild undervisningsgrupp
för elever där skolan inte klarar att ge eleven en fungerande skolsituation i vanlig klassrumsmiljö.
Idag finns ingen kommungemensam SU-grupp för denna målgrupp. I utredningen föreslås en
uppstart av särskild undervisningsgrupp för elev utifrån social problematik/utåtagerande
beteende.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Starta en SU-grupp för yngre elever senast ht-2018. Arbetet utvärderas efter ett år innan
eventuellt fler grupper startas upp.
Arbetsgruppen för utredningen gör en kartläggning av behovet av SU-grupp.
Arbetsgruppen utser lämplig skola, tar fram nödvändiga rutiner och startar processen med
rekrytering.
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§ 114

Dnr: 2016/GRN0041 009

Godkännande av anslagsframställan för om- och tillbyggnad av
Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1, 507 70 Gånghester 23:21 Toarp
Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan, för om- och
tillbyggnad av Gånghesterskolan. Investeringsutgiften beräknas till 105 000 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka Lokalförsörjningsnämnden anslagsframställan, för om och tillbyggnad av
Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1, 507 70 Gånghester 23:21 Toarp samt översända upprättad
skrivelse till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.

§ 115

Dnr: 2017/GRN0167 214

Granskning för detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Granskning för detaljplan för Hulta,
Hultalund 3. Grundskolenämnden tillstyrker detaljplan som möjliggör Hultas förtätning med fler
bostäder. I övrigt har nämnden inget att erinra mot planförslaget. Nämnden vill lämna
synpunkter som avser behov av fler skolplatser inom Hulta/Ekarängen i ett växande Borås samt
behov av en tomt för ny aktivitetsplats för barn och ungdomar nära Ekarängskolan.
Nämnden vill lyfta behov av fler klasser och om- eller tillbyggnad av Ekarängskolan i samband
med kommande planprojekt då skolan inte har planerad kapacitet för fler elever. I lokalresursplanen planeras kapacitetshöjande åtgärder senast 2021 vilket skapar 50 nya skolplatser (det
kommer att finnas totalt 400 skolplatser).
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka svar på remiss: Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3 samt översända svaret till
Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 116

Dnr: 2017/GRN0168 214

Granskning för detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd,
Borås Stad
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remiss: Granskning för detaljplan för Tosseryd,
Torpa-Sjöbo 2:24. Grundskolenämnden tillstyrker detaljplan som möjliggör Tosseryds förtätning
med fler bostäder och verksamheter. Nämnden ställer sig positiv till detaljplanen och har inget att
erinra mot planförslaget. Nämnden vill lämna synpunkter som avser tillgång till skolplatser på
Sjöbo. Behov av skolplatser på Sjöbo ökar. Fler skollokaler kommer att behövas i takt med att
Norra Sjöbo, Sjöbo Ängar och Tosseryd blir bebyggda.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka svar på remiss: Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 – Räfseryd samt översända
svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.

§ 117

Dnr: 2017/GRN0149 214

Granskning för detaljplan för Centrum kv. Eko 10, Gamla Postenhuset, Borås
Stad
Grundskolenämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen för del av
Centrum, kv. Eko 10. Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen för kvarteret Eko 10,
Postenhuset. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. Nämnden ser det som positivt att
kvarteret Eko utvecklas och förtätas med fler bostäder. Genom att kvarteret kommer att få både
fler bostäder, verksamheter och mötesplatser skapas ett mer livfullt och attraktivt område längs
Viskan. Nämnden vill lämna synpunkter som avser tillgång till skolplatser i centrum.
Borås Stad står inför en stor kapacitetsutmaning inför de kommande åren. Nämnden har i sin
lokalresursplan beskrivit kapacitetsutveckling och behov av fler nya skolenheter i de centrala
delarna av Borås för att kunna tillmötesgå den växande efterfrågan på skolplatser i området.
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Förslag till beslut
Per calsson (S) yrkar att: Tillstyrka svar på remiss: Detaljplan för del av Centrum, kv. Eko 10
Postenhuset m.fl. samt översända svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
Andreas Exner (SD) yrkar Grundskolenämnden besluta, att: Uppdra presidiet att omformulera
nämndens yttrande på ett sådant sätt att denna tydliggör nämndens uppdrag och dess synpunkter
ur nämndens ansvarsområde.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avslå Sverigedemokraternas
yrkande och dels till Andreas Exners (SD) förslag att bifalla Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka svar på remiss: Detaljplan för del av Centrum, kv. Eko 10 Postenhuset m.fl. samt
översända svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
§ 118

Dnr: 2017/GRN0170 291

Skrivelse med begäran om utökning av passeranläggningar på Borås Stads
grundskolor
Grundskolenämnden önskar att Lokalförsörjningsförvaltningen strävar efter att göra alla
grundskolor i Borås Stad säkra och trygga för elever och personal, detta genom att förse alla
skolorna med passeranläggning. Passersystem ger en mer användarvänlig och säker hantering av
behörigheter än det nuvarande nyckelsystemet som de flesta av grundskolorna i Borås Stad nu är
försedda med. Om ett kort tappas bort går det enkelt att ta bort den behörigheten medan en
borttappad nyckel måste ersättas med nya lås. Det ger även möjlighet att snabbt kunna låsa
verksamheten även under dagtid vilket medför en större trygghet både för barn och personal vid
t.ex. en hotbild. Man kan mycket lätt larma på eller larma av hela skolan. Denna typ av system
underlättar även vid uthyrning av skollokaler.
Beslut
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Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka begäran att förse samtliga kommunala grundskolor med passeranläggningar i Borås
Stad samt översända upprättad skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden.

§ 119

Dnr: 2016/GRN0037 610

Skrivelse med begäran att Lokalförsörjningsförvaltningen ska anpassa
Äsperedskolan lokalbehov med en modul
Grundskoleförvaltningen begär om att hyra en skolmodul för att kunna tillgodose lokalbehovet
tillfälligt på Äsperedskolan. Behovet specificeras till två klassrum med tillhörande kapprum,
grupprum och toalett. Siffror tagna från LFF senaste modulupphandling och är en uppskattad
siffra med en hyreshöjning på ca 3200 kr/m², ytan blir ca 200m². Då behovet finns redan från
höstterminen 2017, önskar förvaltningen att inflyttning sker hösten 2017. En modul behöver
finnas på plats så snart som möjligt, när alla rutiner kring upprättande av modul är gjorda.
Detaljplanering av skolmodulernas placering och utformning ska ske tillsammans med
skolverksamheten.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsförvaltningen anpassar Äsperedskolans lokalbehov med
en modul utformad med två klassrum samt översända upprättad skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden.

§ 120
Anmälningsärenden
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser:
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning, Dnr 2017/GRN0004 610
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b) Anmälan till Skolinspektionen om skolsituationen vid Byttorpskolan.
Dnr: 41-2017:5226k, Dnr 2017/GRN0159 606
c) Uppföljning av beslut från BEO i ärende Dnr 45-2017:1241. Dnr 451-2017:5178,
Dnr 2017/GRN0046 606
d) Uppföljning av beslut från BEO gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Erikslundskolan, Dnr 451-2017:5078, Dnr 2017/GRN0026 606
e) Beslut från Skolinspektionen gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling
samt elevens rätt till särskilt stöd vid Rångedalaskolan, Dnr 2017/GRN0021 606
f) Beslut från BEO gällande kränkande behandling vid Bodaskolan Dnr 45-2017:3036,
Dnr 2017/GRN0115 606
g) Beslut från Arbetsmiljöverket Fjärdingskolan; Förbud med omedelbar verkan och
föreläggande, Dnr 2017/GRN0119 026
h) Överklagande till Skolväsendets Överklagandenämnd gällande åtgärdsprogram för elev
vid Sjöboskolan, Dnr 2017/GRN0166 606
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.
§ 121
Delegationsbeslut
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-06-15—2017-08-14,
Dnr 2016/GRN0038 (lista)
2. Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden 17-06-15—2017-08-22
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3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden juni och juli 2017
Dnr 2017/GRN0072 600 (lista)
4. Beslut om avstängning perioden 2017-06-01—2017-08-22
Dnr 2017/GRN0147 002
5. Personal
Övriga delegationsbeslut
6. Avslagsbeslut skolskjuts juni-juli 2017 Dnr 2017/GRN0053
Anmälan om jäv
Pernilla Ohlsson (S) anmäler att hon är jävig, lämnar mötesrummet och således deltar ej i
beslutet.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.
Justeringsdag: måndagen den 28 augusti klockan 09:00, Grundskoleförvaltningen,
Olovsholmsgatan 32, plan 4
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 augusti 2017.

Vid protokollet

Emil Persson Torgerson
Protokollförare

Per Carlsson (S)
Ordförande

Andreas Exner (SD)
Justeringsperson
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