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§ 100   

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen allmänhet ställde några frågor vid dagens möte.  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-13 
 

 

Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101   

Upprop och val av justerande personer 

Grundskolenämndens beslut 

Till justeringsperson väljs Tim Gahnström med Anders Alftberg som ersättare. 

Justeringen sker tisdagen den 19 juni kl 16:00, på Grundskoleförvaltningen, 
Olovsholmsg 32, plan 4 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till justerare: Tim Gahnström med Anders Alftberg som ersättare. 

Justeringen sker på tisdagen den 19 juni kl 16:00 på Olovsholmsgatan 32, plan 4  
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§ 102   

Fastställande av föredragningslista 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan utan tillägg.  
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§ 103   

Information från förvaltningschefen 

Grundskolenämndens beslut 

Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om verksamheterna.  
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§ 104   

Återrapportering om rekryteringsbehov inom 
elevhälsan 

Grundskolenämndens beslut 

Lägga information om rekrytering inom elevhälsan till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden informeras om rekryteringsbehov inom elevhälsan.  
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§ 105   

Återrapportering från kontaktpolitiker från 
verksamhetsbesök på skolor 

Grundskolenämndens beslut 

Lägga information från kontaktpolitiker till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Susanne Karlander och Pernilla Ohlsson informerar om verksamhetsbesök på 
Engelska skolan. 

Monika Hermansson Friedman, Martin Sörbom och Sarah Ali informerar om 
verksamhetsbesök på Sparsörskolan. 
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§ 106 Dnr GRN 2019-00037 3.5.4.0 

Framställan: Avslut av budgetberedningsgruppens 
uppdrag budget 2020:1 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka framställan att avsluta budgetberedningsgruppens uppdrag för 
budgetarbetet med budget 2020:1.        

Sammanfattning av ärendet 

Budget 2020:1 beslutas om i Grundskolenämnden 27 augusti. I samband med 
detta beslut avslutas därmed den beredningsgruppen för budgetarbetet som 
funnits under våren 2019.               

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut om tillsättning av budgetberedningsgruppen 
20190226.   
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§ 107 Dnr GRN 2019-00011 3.5.4.0 

Information om budget 2020:1 

Grundskolenämndens beslut 

Lägga information om budget 2020:1 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden informeras om budgetförutsättningar i budget 2020:1. Budget 2020:1 
fastställs 2019-08-27.  
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§ 108 Dnr GRN 2019-00007 3.5.4.0 

Budgetuppföljning per maj 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapport per maj.     

Sammanfattning av ärendet 

Utfallet för perioden är -0,25 mkr vilket är en förbättring från april. Inom 
personalkostnaderna finns fortsatt en vakanssituation inom elevhälsan som 
genererar ett överskott. Prognosen för helåret är ekonomi i balans. Nämndens 
buffert förväntas att disponeras under 2019.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning per maj 2019 Grundskolenämnden. 
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§ 109 Dnr GRN 2019-00081 3.5.4.0 

Revidering av regler och anvisningar för intern kontroll 

Grundskolenämndens beslut 

I enlighet med reviderat förslag fastställa regler och anvisningar för intern 
kontroll.         

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en 
organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar 
antas. Grundskolenämndens ”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår 
ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av Kommunfullmäktige 
2017.                

Beslutsunderlag 

1. Regler och anvisningar för intern kontroll, Grundskolenämnden 

2. Borås Stads Regler för intern kontroll                  
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§ 110 Dnr GRN 2019-00079 3.5.4.0 

Riskanalys intern kontroll 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa Grundskolenämndens Riskanalys 2020. 

Ge förvaltningschefen uppdraget att utifrån Riskanalys 2020 arbeta fram direkta 
åtgärder för berörda riskbilder. Riskanalysen 2020 anmäls därefter till 
Grundskolenämnden i augusti. 

Att därefter sända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.    

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 24 identifierade riskbilder. 
Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och 
Egen verksamhet. Fem riskbilder har riskbedömning 16. 

I framtagandet av 2020 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden 2019-
04-29 en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram.               

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2020 (Grundskolenämnden)             
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§ 111 Dnr GRN 2019-00080 3.5.4.1 

Lokalplan 2019 för Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att använda lokalplan 2019 som ett 
planeringsunderlag för grundskolans expansion av verksamhet i Borås Stad.  

Lokalplan 2019 översänds till Lokalförsörjningsnämnden.         

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Anders Alftberg (SD). 

 

Vi anser att byggnationen av tre mindre skolor skall påbörjas under 
mandatperioden istället för en stor, vilket vi också avsätter pengar för i vår egen 
budget för 2019. Detta tar en större hänsyn till både Borås geografiska område 
och dess demografiska utveckling. Tre mindre skolenheter minskar risken för 
ett onödigt resande, vilket är bra ur både ett miljö- och tillgänglighetsperspektiv. 
Tre mindre skolenheter ger även större möjlighet att skapa en tryggare och 
lugnare skolmiljö för våra elever, då man inte koncentrerar grupper på en 
begränsad yta i samma omfattning. 

 

Vi finner det ytterst bekymmersamt att LFN inte kan svara upp och genomföra 
Grundskolenämndens önskan/behov angående Tummarpskolan, 
Sandgärdskolan och Sandaredskolan. Vi efterlyser en större samordning mellan 
ovan nämnder, och här har Kommunstyrelsen en viktig roll att spela. 

 

Vi anser även att rent kvalitetshöjande investeringar ej skall nedprioriteras, utan 
föreslår förvaltningen att äska mer pengar om så behövs. 

 

Vi avser driva dessa frågor även framöver, men ställer oss bakom nämndens 
beslut för att möjliggöra en snabbare handläggning av lokalbristerna idag.  

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden beslutar att använda lokalplan 2019 som ett 
planeringsunderlag för grundskolans expansion av verksamhet i Borås Stad.  

I lokalplan 2019 beskrivs alla pågående ny- och ombyggnationer samt större 
och mindre anpassningar. 
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Inför arbete 2019 beslutades att riktlinjer för ny och ombyggnation av 
grundskolor i Borås stad skulle arbetas fram. Detta har gjorts och redovisas i 
Lokalplan 2019.                 

Beslutsunderlag 

1. Lokalplan 2019 för Grundskolenämnden. 
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§ 112 Dnr GRN 2019-00027 3.5.4.0 

Svar på Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av 
privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden översänder upprättad skrivelse till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 
förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har 
ombetts inkomma med ett svar på granskningen.   

I Stadsrevisionens granskningsrapport framkommer att Stadsrevisionen 
bedömer att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående 
grundskolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll 
på de fristående grundskolorna under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen 
har däremot informationsmöten med fristående grundskolor fyra gånger 
årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit sig 
informerad om hur verksamheten i fristående grundskolor har utvecklats.  

Utifrån de brister som framkommit i Stadsrevisionens granskning har en ny 
rutin för insyn i fristående grundskolor och fritidshem tagits fram.               

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport: Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, 
skola, vård och omsorg. 

Rutin för Borås Stads samarbete med och insyn i fristående grundskolor och 
fritidshem.                    
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§ 113 Dnr GRN 2019-00084 3.5.4.0 

Utredning av orsakerna till att Skolinspektionen 2016 
resulterade i ett stort antal förelägganden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av utredningen och översända densamma till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har 2017-09-18 beslutat att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att analysera hur Borås skolverksamhet kunde få så många hot om 
viten, och varför arbete på skolorna inte fungerande som det skulle. 
Förvaltningschefen har också fått i uppdrag att analysera och följa upp 
förvaltningens arbete gällande Skolinspektionens kritik och föreläggande om 
vite efter granskningen 2016. Förvaltningschefen har slutfört dessa uppdrag och 
redovisar nu en rapport till Grundskolenämnden.    

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut 20170918. 
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§ 114 Dnr GRN 2019-00063 3.5.4.0 

Kvalitetsrapport värdegrund 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten Värdegrund 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från brukarundersökningen, 
skolklimatenkäten, som är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt till 
vårdnadshavare till elever i årskurs F-3. Rapporten innehåller även en 
redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande 
diskriminering och kränkande behandling av elever samt reflektioner från 
rektorer vid kvalitetskonferens värdegrund. 

Svarsfrekvensen för enkäten i skolklimatsundersökningen årskurs 4-6 är 85 
procent och har därmed ökat med 1 procentenhet jämfört med 2018. Enkäten 
riktad till elever i årskurs 4-9 når en godkänd nivå, emellertid hade det varit 
önskvärt med en högre svarsfrekvens från vårdnadshavarna. Svarsfrekvensen 
för enkäten i skolklimatsundersökningen årskurs 7-9 är 78 procent och har 
därmed ökat med sju procentenheter jämfört med 2018. 

Det finns relativt stora variationer i resultaten mellan olika skolor och olika 
årskurser oavsett skolornas storlek, geografiska placering i stad eller landsbygd 
samt socioekonomiskt starka respektive svagare områden, för såväl enkäten för 
årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Resultat för samtliga områden inom 
värdegrundsarbete är lägre i årskurs 7-9 jämfört med i 4-6. En del skolor har 
dock generellt höga resultat och en del skolor lägre resultat. Resultatet för Borås 
Stad följer den nationella trenden. Skillnader beror främst på hur skolorna 
bedriver värdegrundsarbete, organiserar undervisning och stöd till elever med 
särskilda behov samt skapar goda relationer och bra skolklimat.  

Det finns en stor skillnad i svar mellan tjejer och killar vad gäller trygghet och 
studiero samt delaktighet på skolnivå och klassnivå till tjejernas nackdel.  
 
Resultatet för studiero är mycket lägre än för trygghet på skolor. Fler tjejer än 
killar svarar att de saknar trygghet och lugn och ro på lektionen oavsett årskurs. 
Den största skillnad mellan könen visar sig i årskurs 4-6 inom området trygghet, 
där färre tjejer än killar känner sig trygga. Gällande lugn och ro på lektionerna 
så sjunker resultaten för såväl killar som tjejer på högstadiet. För att såväl tjejer 
som killar ska få studiero behöver skolan problematisera de begränsande 
genusnormer som finns och uttrycka höga och positiva förväntningar på 
samtliga elever oavsett kön. 
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För att förbättra resultaten ska huvudman och skolor arbeta med ett antal 
åtgärder, som redovisas i kapitel 10.               

Beslutsunderlag 

1. Rapport värdegrund 2019. 
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§ 115 Dnr GRN 2019-00092 3.5.4.0 

Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden 

Grundskolenämndens beslut 

Ge förvaltningschefen uppdraget att arbeta fram ett reviderat förslag av 
styrdokumentet Strategi Bildningsstaden.      

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokumentet Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019.   
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§ 116 Dnr GRN 2018-00056 3.5.4.0 

Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering för 
Grundskoleförvaltningen 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Grundskoleförvaltningens plan för 
jämställdhetsintegrering samt översända densamma till Fritids- och 
folkhälsonämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Grundskoleförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering riktar sig till elever 
och personal. Planen utgår från Borås Stads program för 
jämställdhetsintegrering. Planen upprättas för en treårsperiod och utvärderas 
årligen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar årliga uppföljningar från 
förvaltningar och bolag.  

Syftet med planen för jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 
flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden: 

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

• Makt och hälsa 

• Makt och mäns våld mot kvinnor.  

Ett förslag till planens första uppföljning har tagits fram. Uppföljningen visar 
att arbetet med planens målområden, delmål och aktiviteter pågår enligt plan.               

Beslutsunderlag 

1. Grundskoleförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering. 
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§ 117 Dnr GRN 2019-00075 3.5.4.0 

Riktlinjer för om- och nybyggnation av grundskolor  

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa riktlinjer för om- och nybyggnation av grundskolor.        

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har gett Grundskoleförvaltningen i uppdrag att utarbeta 
riktlinjer för grundskolan för ny-, om- och utbyggnationer av skolor. I Borås 
Stad finns ett 40 tal kommunala grundskolor, två grundsärskolor och Centrum 
för flerspråkigt lärande (CFL) som ansvarar för nyanländas lärande och 
modersmålsundervisning med sammanlagt cirka 11 000 elever. 

Det nuvarande fastighetsbeståndet inom grundskolan är av blandad karaktär 
med både nya och äldre byggnader. Flera skolor behöver byggas om och 
anpassas av arbetsmiljöskäl. Förändringar i skollag och ny läroplan utgör också 
utgångspunkter för förbättringar av lärmiljöer som bättre stödjer modern 
undervisning och lärande. Ett förslag till riktlinjer för om- och nybyggnation av 
grundskolor har tagits fram.               

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för om- och nybyggnation av grundskolor 
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§ 118 Dnr GRN 2019-00071 3.5.4.0 

Yttrande över remiss: Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker Stadsledningskansliets förslag om att 
Grundskolenämnden tar över ansvaret för 

bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.                    

Sammanfattning av ärendet 

Grundskoleförvaltningen har getts möjlighet att besvara remissen och har inget 
att erinra mot förslaget.                 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

Pedagogik. Dnr KS 2019-00247 1.3.1.0. 
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§ 119 Dnr GRN 2019-00073 3.5.4.0 

Yttrande över remiss: Detaljplan för Hestra Parkstad, 
Hestra 44 m.fl., Borås Stad 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka detaljplan för Hestra Parkstad, Hestra 44 m.fl., Borås Stad.        

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen. Nämnden påtalar att i planering av 
nya bostadsområden bör en tomt för ny grundskola säkerställas. I närheten av 
planområdet ska Byttorpskolan byggas ut och utökas med skolplatser.               

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan Hestra Parkstad. 
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§ 120 Dnr GRN 2019-00083 3.5.4.0 

Anslagsframställan för Byttorpskolan om- och 
tillbyggnad, kv Kräftan 2, Borås 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Byttorpskolan om- 
och tillbyggnad, Vindelgatan 4, kv Kräftan 2, Borås.               

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden hemställde 2017-02-28 (2017/GRN0030 610) 
Lokalförsörjningsnämnden att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad av 
Byttorpskolan för att utöka elevkapaciteten till 3-parallellig. Projektet är 
framtaget för att erbjuda en modern 3-parallellig F-6 skola. Skolan kommer att 
utformas med hemområden där skola och fritids samutnyttjar lokalerna. Skolan 
kommer att byggas till i tre plan innehållande nya lärosalar, nytt tillagningskök 
med matsal och ny idrottshall (18x23). Skolans befintliga idrottshall kommer att 
byggas om till folkbibliotek. Skolan kommer att ha en total yta BRA på 8 431 
m² och biblioteket en yta BRA på 396 m². Byggstart sker preliminärt oktober 
2019 och inflyttning sker preliminärt augusti 2022. Projektets budget är 
kalkylerad till 153 811 000 kr.               

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Byttorpskolan om- 
och tillbyggnad, Vindelgatan 4, kv Kräftan 2, Borås. 
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§ 121 Dnr GRN 2019-00094 3.5.4.0 

Förhyrning av lokal till Bodaskolan i Hässlekyrkan 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner att Lokalförsörjningsnämndens skriver avtal 
med Svenska kyrkan på Hässleholmen för utökade lokaler till Bodaskolan.        

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden godkänner att Lokalförsörjningsnämndens skriver avtal 
med Svenska kyrkan på Hässleholmen för utökade lokaler till Bodaskolan.  

För att möta behovet av utökning av lokaler föreslår Lokalförsörjningsnämnden 
att hyra in en lokal för undervisning på 49 kvm med schablonhyra 685 kr/kvm. 
Utflyttning 2020-07-06.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Grundskolenämnden: Dnr GRN 2018-00150. 
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§ 122 Dnr GRN 2019-00001 3.5.4.0 

Anmälningsärenden per juni 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om frånvaro perioden 2019.05.28 - 2019.06.13.               

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per juni 2019. 
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§ 123 Dnr GRN 2019-00002 3.5.4.0 

Delegationsbeslut per juni 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.               

Sammanfattning av ärendet 

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

SEKRETESS 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2019-05-28—2019-
06-13 (lista) 

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden juni 2019
 Dnr 2018-00133 

3. Beslut om skolplacering inför läsåret 2019/2020 
Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden 1-13 juni 2019 
Dnr 2018-00133 
Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 
1-13 juni 2019  

4. Beslut om avstängning perioden 1-13 juni 2019, Dnr 
2019-00021   

5. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2019-05-27—
2019-06-13, dnr 2019-00022 

6. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid 1-13 juni 2019, Dnr 2019-
00023 

7. Personal 

8. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 1-13 juni 
2019 

9. Delegationsbeslut anmälan till huvudman elevers frånvaro juni 
2019, dnr 2019-00043 

Övriga delegationsbeslut 

10. Avslagsbeslut skolskjuts maj 2019 Dnr 2019-00024 
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11. Laglighetsprövningar skolplacering per juni 2019 dnr 
2018-00133               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per juni 2019. 

                  

 

 

 


