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§ 84

Informationsmöte
Joakim Cannerfors, Chef för kvalitet och utveckling informerar om det fortsatta arbetet med Fritt
obligatoriskt skolval och Kvalitetsrapport Trygghet och Studiero 2017.

§ 85

Allmänhetens frågestund
Det finns ingen allmänhet som närvarar vid mötet.

§ 86

Upprop och val av justerande personer
Beslut
Till justerare väljs Jan Idehed, (C) med Anders Alftberg (SD) som ersättare.
Protokollet justeras måndagen den 19 maj klockan 08:00 på Olovsholmsgatan 32, plan 4.

§ 87

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslista med följande tillägg:
Samarbete med Polisen i Borås
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§ 88

Dnr: 2017/GRN0142 210

Lokalplan 2017 för Grundskolenämnden
Lokalförsörjningsförvaltningen vill varje år ha en plan för lokalbehoven ett antal år framåt.
Rutinen är sådan att lokalbehovsplanen ska göras med en tidsmässigt lång framförhållning.
Grundskolenämnden har beskrivit behoven för åren 2018 – 2021 för grundskola.
Ändringsyrkanden
1. Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avslår Sverigedemokraternas ändringsyrkande
som lyder enligt följande:
”Nornan” och ”Brandstationen” stryks från ”Prioriterade utvecklingsområden”, sid 73.
Anders Altberg (SD) föreslår att Grundskolenämnden bifaller Sverigedemokraternas
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avslå Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och dels till Anders Altbergs (SD) förslag att bifalla Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad.
Anders Altberg (SD) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller den Per Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har
Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Altberg (SD) förslag”.
Omröstning
Vid omröstning röstas ja av Per Carlsson (S), Ulf Sjösten (M), Lennart Andreasson (V), Emina
Beganovic (S), Inge Pettersson (S), Pernilla Ohlsson (S) och Anna-Karina Gunnarsson (MP),
Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Altberg (SD).
Beslut
Grundskolenämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet nummer 1. från Sverigedemokraterna.
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Reservation
Sverigedemokraterna i Grundskolenämnden reserverar sig till förmån för sitt ändringsyrkande,
bilaga.
2. Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avslår Sverigedemokraternas ändringsyrkande
som lyder enligt följande:
Följande stycke stryks från lokalplanen, sid 8, 1. Inledning Uppdraget;
”Rangordningen av projekten är att nödvändig kapacitetsökning alltid prioriteras före standardoch lokaleffektivitetshöjande investeringar. Detta för att kunna möta Borås Stads
befolkningsprognos och därmed kunna ge alla elever en grundskoleplats.”
Anders Altberg (SD) föreslår att Grundskolenämnden bifaller Sverigedemokraternas
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avslå Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och dels till Anders Altbergs (SD) förslag att bifalla Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad.
Anders Altberg (SD) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller den Per Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har
Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Altberg (SD) förslag”.
Omröstning
Vid omröstning röstas ja av Per Carlsson (S), Ulf Sjösten (M), Lennart Andreasson (V), Emina
Beganovic (S), Inge Pettersson (S), Pernilla Ohlsson (S) och Anna-Karina Gunnarsson (MP),
Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Altberg (SD).
Beslut
Grundskolenämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet nummer 2. från Sverigedemokraterna.
Reservation
Sverigedemokraterna i Grundskolenämnden reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande,
bilaga.
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3. Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avslår Sverigedemokraternas ändringsyrkande
som lyder enligt följande:
Följande stycke stryks från lokalplanen, sid 9, 1. Inledning, 1.2 Arbetsformer och samverkan,
andra stycket, sista meningen;
”Prioriteringen som GRN har är att skapa mer kapacitet på skolorna och därmed kan en del
tidigare planerade projekt få vänta.”
Anders Altberg (SD) föreslår att Grundskolenämnden bifaller Sverigedemokraternas
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avslå Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och dels till Anders Altbergs (SD) förslag att bifalla Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad. Anders
Altberg (SD) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den
som bifaller den Per Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har
Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Altberg (SD) förslag”.
Omröstning
Vid omröstning röstas ja av Per Carlsson (S), Ulf Sjösten (M), Lennart Andreasson (V), Emina
Beganovic (S), Inge Pettersson (S), Pernilla Ohlsson (S) och Anna-Karina Gunnarsson (MP),
Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Altberg (SD).
Beslut
Grundskolenämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet nummer 3. från Sverigedemokraterna.
Reservation
Sverigedemokraterna i Grundskolenämnden reserverar sig till förmån för sitt ändringsyrkande,
bilaga.
4. Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avslår Sverigedemokraternas ändringsyrkande
som lyder enligt följande:
Punkt två stryks i sin helhet, sid 61;
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”Skolorna bör inte vara för små. Strävan är att skolorna ska ha minst 250-300 elever. Detta för att
klara krav på lärarbehörighet, för att ge rektor större handlingsfrihet vid utformning av
organisation och för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Det är dyrt med små enheter.
Större enheter ökar möjligheterna för att skapa attraktiva skolor för eleverna och pedagogerna.”
Anders Altberg (SD) föreslår att Grundskolenämnden bifaller Sverigedemokraternas
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avslå Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och dels till Anders Altbergs (SD) förslag att bifalla Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad.
Anders Altberg (SD) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller den Per Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har
Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Altberg (SD) förslag”.
Omröstning
Vid omröstning röstas ja av Per Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Emina Beganovic (S),
Inge Pettersson (S), Pernilla Ohlsson (S) och Anna-Karina Gunnarsson (MP), samt nej av, Ulf
Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) och Jan Idehed (C) och Anders Altberg
(SD).
Beslut
Grundskolenämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet nummer 4. från Sverigedemokraterna.
Reservation
Sverigedemokraterna i Grundskolenämnden reserverar sig till förmån för sitt ändringsyrkande,
bilaga. Allianspartierna i Grundskolenämnden reserverar sig till förmån för
Sverigedemokraternas ändringsyrkande.
5. Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avslår Sverigedemokraternas ändringsyrkande
som lyder enligt följande:
I det fall ändringsyrkandet gällande punkt två, sid 61 faller, föreslås nämnden besluta, att följande
textändring sker. Skolorna bör inte vara för små. Strävan är att skolorna ska ha 250-300 elever.
Detta för att klara krav på lärarbehörighet, för att ge rektor större handlingsfrihet vid utformning
av organisation och för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Det är dyrt med små
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enheter. Större enheter ökar möjligheterna för att skapa attraktiva skolor för eleverna och
pedagogerna.
Anders Altberg (SD) föreslår att Grundskolenämnden bifaller Sverigedemokraternas
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avslå Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och dels till Anders Altbergs (SD) förslag att bifalla Sverigedemokraternas
ändringsyrkande och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad. Anders
Altberg (SD) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den
som bifaller den Per Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har
Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Altberg (SD) förslag”.
Omröstning
Vid omröstning röstas ja av Per Carlsson (S), Ulf Sjösten (M), Lennart Andreasson (V), Emina
Beganovic (S), Inge Pettersson (S), Pernilla Ohlsson (S) och Anna-Karina Gunnarsson (MP),
Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Altberg (SD).
Beslut
Grundskolenämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet nummer 5. från Sverigedemokraterna
Reservation
Sverigedemokraterna i Grundskolenämnden reserverar sig till förmån för sitt ändringsyrkande,
bilaga.
6. Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avslår Allianpartiernas ändringsyrkande som
lyder enligt följande:
Ändra meningen;
”Att bibehålla och utveckla kommunikationen med fristående förskolor och skolor kan vara en
del av en långsiktig planering av lokalbehov för barn och elever.”
Till;
Att bibehålla och utveckla kommunikationen med fristående förskolor och skolor är en viktig del
av en långsiktig planering av lokalbehov för barn och elever.
Vidare föreslår Martin Nilsson (M) följande ändringsyrkande;
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”Ett mer utvecklat samarbete med friskolorna i Borås Stad ser Grundskolenämnden som en
potentiell förbättring då det gäller planering av elevströmmar och lokalfrågor.”
Till;
Ett mer utvecklat samarbete med friskolorna i Borås Stad ser Grundskolenämnden som en
påtaglig förbättring då det gäller planering av elevströmmar och lokalfrågor.
Martin Nilsson (M) föreslår att Grundskolenämnden bifaller Allianspartiernas ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avslå Allianspartiernas
ändringsyrkande och dels till Martin Nilsson (M) förslag att bifalla Allianspartiernas
ändringsyrkande och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad. Martin
Nilsson (M) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den
som bifaller den Per Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har
Grundskolenämnden beslutat enligt Martin Nilsson (M) förslag”.
Omröstning
Vid omröstning röstas ja av Per Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Emina Beganovic (S),
Inge Pettersson (S), Pernilla Ohlsson (S) och Anna-Karina Gunnarsson (MP), samt nej av, Ulf
Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L), Jan Idehed (C) och Anders Altberg (SD).
Beslut
Grundskolenämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet nummer 3. från Allianspartierna:
Reservation
Allianspartierna i Grundskolenämnden reserverar sig till förmån för sitt ändringsyrkande.
Sverigedemokraterna i Grundskolenämnden reserverar sig till förmån för Allianspartiernas
ändringsyrkande.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Fastställa föreliggande lokalplan 2017.
Uppmärksamma att lokalplanen innefattar både yttre- och inre skolmiljö.
Hemställa att Lokalförsörjningsnämnden kompletterar de fastighetstekniska begränsningarna på
skolorna samt komplettera vad de fastighetstekniska begränsningarna innebär.
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Uppdrar åt Lokalförsörjningsnämnden att utreda förutsättningar för att etablera en central
grundskola i nuvarande brandstationen.
Grundskolenämnden bjuder in Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska
nämnden och Miljö- och konsumentnämnden i syfte att ta fram ett funktionsprogram för stadens
skolor.
Översända upprättad lokalplan för fortsatt beredning till Lokalförsörjningsnämnden.

§ 89

Information från förvaltningschefen
Förvaltningschefen informerar om vad som är aktuellt i verksamheterna.
Beslut
Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.

§ 90

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.
Beslut
Informationen om åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut läggs till
handlingarna.
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§ 91

Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor
Emina Beganovic (S) och Martin Nilsson (M) har besökt Bodaskolan och rapporterade sina
reflektioner därifrån.
Inge Pettersson (S) och Åke Ekvad (KD) har besökt Sandaredskolan och rapporterade sina
reflektioner därifrån.
Jan Idehed (C) och Börje Larsson (S) har besökt Kristinebergskolan och rapporterade sina
reflektioner därifrån.
Beslut
Informationen från kontaktpolitikerna läggs till handlingarna.

§ 92

Dnr: 2017/GRN0123 041

Information om budget 2018
Magnus af Klint, chef för ekonomifunktionen och Pär Arvidsson Fäldt, Förvaltningschef
redogjorde för förutsättningar inför budget 2018.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Information om budget 2018 läggs till handlingarna.

§ 93

Dnr: 2017/GRN00067 042

Budgetuppföljning per maj
Magnus af Klint, chef för ekonomifunktionen redogör för budgetuppföljningen per maj.
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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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad månadsrapport och översända månadsrapporten till Kommunstyrelsen.

§ 94

Dnr: 2016/GRN0030 610

Svar på Kommunstyrelsens beslut: Kvalitetsrapport för grundskola;
Undervisning och resultat 2016 med fokus på matematik - analys och åtgärder
Utvecklingsenheten i Stadsdelsförvaltningen Norr avgav Kvalitetsrapporten ”Undervisning och
Resultat 2016 för grundskolan” i september 2016. Detta år hade kvalitetsrapporten ett särskilt
fokus på matematikämnet. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och beslutat att
Grundskolenämnden 30:e juni 2017 ska redovisa analys och åtgärder utifrån rapporten.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad skrivelse och översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.

§ 95

Dnr: 2016/GRN0025 007

Svar på Kommunstyrelsens beslut; Revisionsrapport - Elevdokumentationen i
Borås Stads grundskolor
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är ändamålsenlig och
gör bedömningen är att grundskolans elevdokumentation har betydande brister, både när det
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gäller att uppfylla dokumentationskraven och när det gäller förvaring och hantering av dokument.
Systemstöd finns med används inte optimalt och uppföljning av följsamheten mot lagstiftningens
krav och lokala beslut är otillräcklig.
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och beslutat att Grundskolenämnden 30:e juni 2017
ska redovisa analys och åtgärder utifrån rapporten.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad skrivelse och översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.

§ 96

Dnr: 2017/GRN00067 042

Budgetuppföljning per maj
Magnus af Klint, chef för ekonomifunktionen redogör för budgetuppföljningen per maj.
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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad månadsrapport och översända månadsrapporten till Kommunstyrelsen.

§ 97

Dnr: 2017/GRN0132 026

Plan för kompetensförsörjning Grundskoleförvaltningen
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Kommunal sektor är en kunskapsintensiv verksamhet. Personal- och kompetensförsörjning är en
strategisk fråga för kommunens verksamhet. Kompetensanalys och plan för
kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens
behov på såväl individ- som organisationsnivå. Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och
konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta
strukturerat och proaktivt för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och
utveckla organisationens befintliga medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och åtgärder för
att attrahera och rekrytera framtidens medarbetare.
Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas och ställas
om. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra organisationens- och
medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta verksamhetsmål. Det kräver
faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett proaktivt förhållningssätt.
Alla Borås Stads förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar. Förvaltningsspecifika
kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens kompetensbehov samt synliggör behov av
insatser och åtgärder inom organisationens olika verksamheter.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad plan för kompenesförsörjning för Grundskoleförvaltningen och översänder
planen till Kommunstyrelsen.

§ 98

Dnr: 2017/GRN0141 610

Skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden; Fotbollsplan vid Hestra
Midgårdskolan
Verksamheten och dess elever använder fotbollsplanen vid skolan, men då Samfälligheten idag
äger fotbollsplanen och ej har ekonomiska medel till underhåll och säkerställande av tillsyn,
skötsel och felanmälan så önskas nu en förändring.
För att säkra tillsyn, skötsel och felanmälan, samt uppdatering av fotbollsplanen, efter
verksamhetens behov, önskar Grundskoleförvaltningen att Lokalförsörjningsförvaltningen
antigen köper in fotbollsplanen vid Hestra Midgårdskolan av Samfälligheten, alternativt ingår ett
skötselavtal för att genomföra en nödvändig verksamhetsanpassning som säkerställer
fotbollsplanens säkerhet och standard.
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Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka upprattad skrivelse samt översänder den till Lokalförsörjningsnämnden.

§ 99

Dnr: 2017/GRN0138 214

Svar på remiss: Granskning för detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Borås
Stad
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till detaljplan för
Regementet, Osdal 3:4 Mannerfelts Plats. Nämnden tillstyrker detaljplanen som möjliggör
Regementets förtätning med nya bostäder och verksamheter. Nämnden har inget att erinra mot
granskning för detaljplanen. Nämnden ser positiv på Regementets utveckling till en ännu mer
attraktiv stadsdel för att bo och leva i. Nämnden lyfter behov av skolplatser i ett växande Borås.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka granskning för detaljplan Regementet, Osdal 3:4 Mannerfelts Plats och översänder
svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.

§ 100

Anmälningsärenden
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser:
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola, gymnasium och vuxenutbildning,
Dnr 2017/GRN0004 610
b) Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid
Sjöboskolan, Dnr 2017/GRN0009 606
c) Beslut från BEO; Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Viskaforsskolan, Dnr 2017/GRN0037 606
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d) Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02 § 245 Anvisningar intern kontroll Kommunstyrelsen
samt Rutin och anvisningar för intern kontroll Kommunstyrelsen, Dnr 2017/GRN0063 007
e) Svar på skrivelse ”från PRESTLÄRARE som är förstelärare”, Dnr 2017/GRN0108 609
f) Anmälan om elevens rätt till stöd och särskilt stöd vid Daltorpsskolan, Dnr 41-2017:4171,
Dnr2017/GRN0140
g) Beslut från Skolinspektionen för en elev på Fristadsskolan, Dnr: 2017/GRN0086 606
h) Kvalitetsrapport Trygghet och Studiero 2017, Dnr: 2017/ GRN0145 609
i) Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-18 § 102 Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden
och fyllnadsval
Peter Ohlsén (SD), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Grundskolenämnden.
Nuvarande ersättare Anders Alftberg (SD) väljs till ledamot i Grundskolenämnden t.o.m. den 31
december 2018.
Andreas Exner (SD) väljs till ersättare i Grundskolenämnden t.o.m. den 31 december 2018.
j) Beslut från Arbetsmiljöverket om förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp
enligt 6 kap 7 § Arbetsmiljölagen Dnr 2017/GRN0119 026
k) Svar på brev från Grundskolenämnden från representanter för Elevhälsan, Elevassistenter,
Kost, Lokalvård, Skoladministration Dnr 2017/GRN0017 609
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till handlingarna.

§ 101

Delegationsbeslut
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
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1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-05-24—2017-06-14, Dnr
2016/GRN0038 (lista)
2. Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden 17-05-24—2017-06-14
3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden maj 2017
Dnr 2017/GRN0072 600 (lista)
4. Yttrande till Justitieombudsmanen med anledning av synpunkter som framförts av
vårdnadshavare gällande handläggning och hantering av en pedagogisk kartläggning vid ht
2016, Dnr 2848-2017
5. Överklagan av beslut om att inte mottaga till grundsärskolan
Dnr 2017/GRN0144 606
6. Personal
Övriga delegationsbeslut
7. Avslagsbeslut skolskjuts maj 2017 Dnr 2017/GRN0053 (inga anmälningar per maj)
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna.

§ 102

Dnr 2016/GRM0028 009

Samarbete med Polisen i Borås
Borås har tre områden på polisens lista över särskilt utsatta områden. Skolan är en mycket viktig
institution i dessa områden. Det som händer i skolan och på fritids kan på många sätt bli
avgörande för om hur det går för ungdomarna. För att komma till rätta med de problem som
finns krävs många insatser och aktiviteter av olika slag. Grundskolenämnden inser att många
goda krafter i samhället måste samverka för att få till stånd en positiv utveckling i dessa områden.
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Stadens olika verksamheter som skola, fritids, förebyggande verksamhet och socialtjänst behöver
finna bra samverkansformer tillsammans med övriga civilsamhället och föreningslivet. Utöver
detta är det också mycket viktigt att det finns effektiva och fungerande samverkansformer mellan
skola/fritids och polismyndigheten.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden inom kort tar kontakt med polisen och bokar in ett möte för att föra ett
samtal med dem om hur samarbetet mellan skolan och polisen kan utvecklas och fördjupas.
Presidiet får i uppdrag att förbereda formerna för samarbete med Polisen i Borås.

Justeringsdag: måndagen den 19 juni klockan 08.00, Grundskoleförvaltningen,
Olovsholmsgatan 32, plan 4
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 juni 2017.

Vid protokollet

Emil Persson Torgerson
Protokollförare

Per Carlsson (S)
Ordförande

Jan Idehed (C)
Justeringsperson
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