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§ 28

Allmänhetens frågestund
En person närvarar från allmänheten. Berättade om sin syn på att arbeta i Borås Stad och att det
är viktigt att politikerna tar ansvar för framtidens skola.
§ 29

Upprop och val av justerande personer
Beslut
Till justerare väljs Anna-Karin Gunnarsson (MP) med Martin Nilsson (M) som ersättare.
Protokollet justeras måndagen den 3 april klockan 10.00 på Olovsholmsgatan 32, plan 4.
§ 30

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med två tillägg avseende initiativärende från Ulf Sjösten (M): ”Samverkan
med de fackliga organisationerna i samband med budgetprocessen” samt ”Programmering – nödvändigt
för dagens unga!”.
§ 31

Information från förvaltningschefen

Förvaltningschefen återrapporterar vilka skolor som har fått ta del av de 6 miljoner kronor som avsatts för
extra lärartjänster för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna är följande:
• Bodaskolan F-6 1
• Borgstenaskolan 1
• Byttorpskolan 1
• Daltorpskolan F-9 3
• Ekarängskolan 1
• Erikslundskolan F-9 3
• Fjärdingskolan 1
• Sjöboskolan 1
• Särlaskolan 1
• Viskaforsskolan F-9 3.
Förvaltningschefen informerar om att det har gjorts en omfördelning av elevhälsan. Lärarförbundet yttrar
sig kring sin syn på denna omfördelning. Förvaltningen informerar om vad som är aktuellt i
verksamheterna i övrigt.

Beslut

Grundskolenämnden godkänner vidtagna åtgärder av vilka skolor som särskilt behöver extra resurser för
att öka elevernas måluppfyllelse.
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§ 32

Information om åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens
tillsynsbeslut

Förvaltningschefen informerar om aktuella åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens
tillsynsbeslut.
§ 33

Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor
Ulf Sjösten (M) har besökt Fristadskolan och rapporterade sina reflektioner därifrån.
§ 34

2016/GRN0034 041

Budgetuppföljning per februari 2017
Förvaltningen skall alla månader utom efter januari, april, augusti och december göra en
månadsrapportering till nämnden. Efter april och augusti ersätts månadsrapporten av nämndens
tertialrapporter till Kommunstyrelsen.
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.
Återkommande fördjupningsavsnitt som kompletterar rapporteringen är under planering som t
ex att mötet i juni kan hantera lokalplanen och en avstämning av arbetet med kommande års
budget där nämnden i augusti fastställer sitt förslag för kommande år till kommunfullmäktige.
Betygsutvärdering och personalredovisning är ämnen som är angelägna att ägna ett särskilt
förmöte åt.
De båda tertialrapporterna och årsrapporten har sina givna möten för fördjupning.
Utfallet efter två månader är beaktat normala fluktuationer i resursanvändningen mycket nära
fastställd årsbudget. Prognosen är enligt budget utifrån förutsättningen att nämnden vid sitt
aprilmöte disponerar de extra kommunbidraget om 30 mkr och att nämndens buffert om 13 mkr
kommer att disponeras under året. Statsbidragens hantering kräver insatser för att säkra processer
och ytterst att medlen säkras.
Nämndens kommunbidrag i nämndens ursprungliga budgetförslag för 2017 uppgick till 1 324
700 tkr och fastställdes till 1 353 050 tkr av Kommunfullmäktige. När Grundskolenämnden
fastställde budget 2017 förutsattes att den justering av hyreskostnaden som följd av förändrad
kapitalkostnadsmetod och kommunbidraget skulle följas åt varför kommunbidraget sattes till 1
307 550 tkr. Efter ekonomistyrnings slutliga kalkyler blev hyrorna 1 080 tkr högre än de
kalkylbelopp förvaltningen erhållit samtidigt som kommunbidraget justerades ner till 1 306 200
3(12)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-03-28

tkr. Det innebär att budgeten blev underbalanserad med 2 430 tkr vilket nämnden finansierar ur
2017 års buffert.
Sammanslagningen av de tre före detta stadsdelsnämndernas grundskoleverksamhet parallellt
med flera uppdrag/utvecklingsprojekt ställer stora krav på organisationen.
Rekryteringsarbetet är intensivt och vakanser finns på lärarsidan men även chefspositioner och
stödfunktioner har eller har haft vakanser under omställningen.
Arbetet med skolverkets anmärkningar är i fokus och redovisas i bilagor som utgör grund för
förvaltningens föredragning.
Beslut
Grundskolenämnden godkänner månadsrapport t.o.m. februari månad och översänder
densamma till Kommunstyrelsen samt att disponera 2 430 tkr ur nämndens buffert för
finansiering av ändrade budgetförutsättningar.
§ 35

2017/GRN0063 007

Intern kontrollplan 2017
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan 2014-03-20.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Dessutom ska regler och anvisningar för
den interna kontrollen utformas. Det är av vikt att dessa regler och anvisningar dokumenteras
och antas av nämnden.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till
att:
•

Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs

•

Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut

•

Minimera risker, säkra system och rutiner

•

Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster

•

Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed

•

Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.

I samband med Grundskolenämndens sammanträde 2016-12-13 togs en riskanalys fram som
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ligger till grund för den interna kontrollplanen.
Beslut
Grundskolenämnden antar Intern kontrollplan med justeringar för 2017 och regler och
anvisningar för den interna kontrollen samt översänder planen till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen
§ 36

2017/GRN0002 610

Svar på remiss: Försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads
skolor till Grundskolenämnden
Grundskolenämnden har att ta ställning till en motion om att på försök låta en av stadens skolor
inrätta tjänster som lärarassistent. Utgångspunkten är att varje lärare inom ramen för sin tjänst
utför den mindre kvalificerade arbetsuppgiften vaktverksamhet cirka två timmar per vecka och
att detta skulle kunna utföras av lärarassistenter. Tanken är att på så sätt kunna effektivisera
lärarnas arbete med undervisning genom att skapa förutsättningar för dem att ägna denna tid åt
lärarens huvudsakliga arbetsuppgifter. Dessutom framgår av motionen att detta skulle kunna
skapa arbetstillfällen för personer lämpade att arbeta i skola men som saknar akademisk examen.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker remissen samt översänder svaret till Kommunstyrelsen.
§ 37

2017/GRN0088 600

Initiativärende från Ulf Sjösten (M) ”Programmering- nödvändigt för dagens
unga!”
Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att justera i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för att
stärka elevernas digitala kompetens. Allianspartierna välkomnar förändringarna som ligger helt i linje
med vad vi tidigare föreslagit.
En modern kunskapsskola utvecklas i takt med att samhället förändras och i ett allt mer digitaliserat
samhälle är det viktigt att lära sig språket som styr hur datorer, datorprogram och internet fungerar.
Samtidigt ska alla elever oavsett bakgrund ges samma förutsättningar att klara vidarestudier och
arbete. I dag ser användandet av modern teknik mycket olika ut på olika skolor. Alla elever har inte
samma förutsättningar att ta del av den kunskap som finns kring den stundande teknikutvecklingen.
Det vill vi ändra på. Programmering ska ingå i undervisningen redan från första klass och vi föreslår
att Grundskoleförvaltningen uppdras utreda förutsättningarna för att så ska kunna ske.
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Regeringens förslag går sammanfattningsvis ut på följande:
- ”att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och
matematik
- att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
- att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital
teknik
- att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
- att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
- att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle
Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska
börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.”

Beslut
Grundskoleförvaltningen uppdras utreda förutsättningarna för att införa programmering i
undervisningen från och med höstterminen 2017 i enlighet med regeringens beslut.
§ 38

2017/GRN0093 600

Initiativärende från Ulf Sjösten (M): Samverkan med de fackliga
organisationerna i samband med budgetprocessen
För att skolan i Borås ska utvecklas positivt krävs att alla inblandade samarbetar och gör sitt yttersta.
En viktig part i arbetet är de fackliga organisationerna och de borde än tydligare vara inblandade i
arbetet och få mer dialog kring budget.
Beslut
Grundskoleförvaltningen uppdras utarbeta former för en ökad dialog med de fackliga
organisationerna inför de budgetförslag som ska behandlas i nämnden.
§ 39

2017/GRN0031 009

Tillstyrka anslagsframställan för ombyggnation av plan 4 Bodaskolan
från kontor till undervisningslokaler
Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan, för ombyggnad
av plan 4 Bodaskolan, från kontor till undervisningslokaler. I investeringsbudgeten för 2017 är
det avsatt 30 000 000 kr. I anslagsframställan är summan för ombyggnaden beräknad till 23 884
000 kr. Behovet av grundskoleplatser är brådskande då det finns ett stort behov av fler
skolplatser till höstterminen 2017. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan.
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Projekteringen är inte avslutad och alla faktorer som kan komma att påverka tidplanen är ännu
inte helt kända. Enligt gällande redovisningsprinciper kommer del av tidigare investering för
kontorslokaler på plan 4 utrangeras och detta motsvarar en nedskrivning med 17 037 600 kr
enligt uppgift från Lokalförsörjningsförvaltningen, detta görs i 2016 års redovisning. Detta
innebär att Grundskolenämnden får lägre hyra än det som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen har den 27 februari 2017 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden anvisar
23 884 000 kr för ombyggnad av plan 4 Bodaskolan från kontor till undervisningslokaler.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar tillstyrka Lokalförsörjningsnämnden anslagsframställan för
ombyggnad av plan 4 Bodaskolan från kontor till undervisningslokaler samt översända upprättad
skrivelse Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.
§ 40

2017/GRN0041 214

Svar på remiss: Granskning för detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl. och Hulta
Torg, Borås Stad
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Granskning för detaljplan för Hulta,
Hultahus 4 m.fl. och Hulta Torg. Grundskolenämnden tillstyrker detaljplan som möjliggör Hultas
förtätning med nya bostäder och verksamheter. 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.
Ekarängskolan har inte en planerad möjlighet att möta befolkningsökningen och det växande
elevantalet som det skulle innebära enligt ny detaljplan. 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. Nämnden vill även passa på att lyfta behov av tomt för ny
aktivitetsplats då aktivitetsplatsen för barn och ungdomar på Hulta/Ekarängen avvecklades i
samband med detaljplanen för ny förskola. Behov av en aktivitetsplats har engagerat de boende,
skola, fritidsgård och politiker. Möjlig tomt nära skolan ligger utanför den aktuella detaljplanen
men skapar förutsättningar, tillsammans med den föreslagna detaljplanen, för en bättre
boendemiljö på Hulta.
Planområdet innefattar Hulta Torg, ett intilliggande bostadskvarter samt Trallingsgatan och
Månsingsgatan. Detaljplanen möjliggör att det byggs en ny livsmedelsbutik och fler bostäder i
området, bland annat i form av ett nytt bostadshus i 16 våningar. Vidare möjliggörs en
omvandling av torgytan, utökad parkyta, en gång- och cykelväg utmed Månsingsgatan, om- och
tillbyggnader av befintliga bostadshus och att ett gemensamt parkeringsdäck för bostäderna i
området kan byggas.
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Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker granskning för detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl. och Hulta
Torg samt översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
§ 41

2017/GRN0061 009

Skrivelse med begäran att Lokalförsörjningsförvaltningen
ska tillgänglighetsanpassa Tummarpskolan med hiss
Tummarpskolans entré och lokaler är idag inte tillgänglighetsanpassade för skolverksamhet.
Skolans fastighet är från 1940-talet och i tre våningar. På det nedersta våningsplanet ligger
idrottshall och matsal, på de två andra våningsplanen ligger undervisningsalar/hemklassrum.
Fastigheten saknar hiss. Förvaltare för fastigheten från Lokalförsörjningsförvaltningen har arbetat
med att hitta lösningar för att kunna tillgänglighetsanpassa skolans lokaler och kommit fram till
att en hiss vid kortsidan av skolans entré skulle vara en önskvärd lösning. Grundskolenämnden
begär att Lokalförsörjningsnämnden investerar och installerar en hiss för att göra skolan
tillgänglighetsanpassad. Eftersom detta rör sig om en
hyresgästanpassning/verksamhetsanpassning så kommer kostnaden att resultera i ett hyrestillägg
för Grundskolenämnden. Med en planerad investering på cirka 1 100 tkr för
Lokalförsörjningsnämnden och en förväntad teknisk livslängd på 25 år blir avskrivningen 44 tkr
per år (1 100/25). Till detta tillkommer ränta, i nuläget 1,75% vilket år 1 motsvarar 19 tkr.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget att Lokalförsörjningsförvaltningen
tillgänglighetsanpassar Tummarpskolan med en hiss samt översänder upprättad skrivelse till
Lokalförsörjningsnämnden.
§ 42

2017/GRN0062 009

Skrivelse med begäran att Lokalförsörjningsförvaltningen ska
anpassa Kerstinskolans lokalbehov med en modul
Kerstingårdskolan har sin skolverksamhet integrerad i samma lokaler
som förskoleverksamheten på Kerstinsgården i Dalsjöfors. Skolverksamheten har inför
skolstart 2017/2018 behov av ytterligare ett klassrum. Delar av skolverksamheten sker
idag i lokaler anpassade för förskoleverksamhet. Till hösten är det 25 stycken elever i
åk 1 som ska börja på Kerstingårdskolan. Grundskoleförvaltningen anser inte att en
lokal utformad som en förskoleavdelning är ändamålsenlig för god undervisning enligt
skolans styrdokument. Grundskoleförvaltningen anser att lokalen fungerar att
bedriva förskoleverksamhet och fritidsverksamhet i. En omorganisation är gjord
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av Kerstinsgårdskolans och Kerstinsgården för att renodla verksamheterna, förskola och
skola, våren 2015. Stadsdelsnämnden Öster tog då ett beslut att ställa moduler på
Kerstinsgården för att ha skolverksamheten i ändamålsenliga lokaler.
Grundskoleförvaltningen begär härmed om att hyra ytterligare en skolmodul för att kunna
tillgodose lokalbehovet tillfälligt på Kerstinsgårdskolan. Behovet specificeras till ett klassrum
med tillhörande kapprum, grupprum och toalett.
Siffror tagna från Lokalförsörjningsförvaltningen senaste modulupphandling och är en
uppskattad siffra med en hyreshöjning med ca 1600 kr/kvm plus etableringskostnad.
Detaljplanering av skolmodulernas placering och utformning ska ske tillsammans
med skolverksamheten.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget att Lokalförsörjningsförvaltningen anpassar
Kerstinskolans lokalbehov med en modul samt översända upprättad skrivelse till
Lokalförsörjningsnämnden
§ 43

2017/GRN0073 214

Svar på remiss: Detaljplan för Centrum, Pallas – höghuset, Borås Stad
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen för kvarteret Pallas - höghuset. Nämnden har inget
att erinra mot detaljplanen. Nämnden ser det som positivt att Kvarteret Pallas utvecklas och
förtätas med bostäder och centrumverksamheter som skapar bättre förutsättningar för den
befintliga handelsgallerian och parkeringsanläggningen. Genom att kvarteret kommer att få både
fler lägenheter, verksamheter och mötesplatser skapas ett mer livfullt och attraktivt område längs
Viskan.
Grundskolenämnden påtalar vikten av att beakta tillgång till skolplatser i centrum. Både
Engelbrektskolan samt Daltorpskolan har ingen kapacitet att ta emot fler elever i ett växande
Borås. Enligt Borås Stads vision ska antalet invånare i stadskärnan tredubblas fram till 2025,
vilket skapar behov av fler skolor i centrum.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker remissen samt översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
§ 44

2017/GRN0060 860

Svar på remiss: Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
Ett brett och tillgängligt kulturutbud som värnar om demokratiska värden är av stor vikt. Att den
bidrar till barn och ungas bildning, utveckling och eget skapande likaså. Fokus på lärande,
läsfrämjande, mångspråkigt och digitalt bibliotek som fungerar som demokratisk mötesplats anser
nämnden är av stor betydelse.
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Kunskap om källkritik blir allt viktigare i vårt digitala samhälle. Bibliotekens roll i detta är mycket
viktigt. Nämnden vill att programmet förtydligar detta i samband med bibliotekets erbjudande av
kunskap i den demokratiska processen.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker remissen Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad 20172018 med det förslag på tillägg som anges i nämndens yttrande samt översänder yttrandet till
Kulturnämnden.
§ 45

Anmälningsärenden
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser:
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning, Dnr 2017/GRN0004 610
b) Anmälan om elevs skolsituation vid Sandhultskolan i Borås kommun
Dnr 41-2017:1311, Dnr 2017/GRN0042 606
c) Anmälan om en elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid Särlaskolan Dnr 41-2017:282
Dnr 2017/GRN0045 606
d) Anmälan till BEO om kränkande behandling vid Hestra Midgårdsskolan
Dnr 41-2017:1241, Dnr 201/GRN0046 606
e) Beslut från Kommunfullmäktige 2017-01-26; Förslag till Borås Stads Drogpolitiska
program Dnr 2017/GRN0057 760
f) Fritids- och folkhälsonämndens beslut från 2017-02-20 § 29 avseende Överenskommelse
om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) - Framtid Tillsammans, Dnr 2017/GRN0059
808
g) Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30 § 33 Säker och Trygg kommun, Dnr
2017/GRN0064 001
h) Anmälan om brister i verksamheten vid Sandhultskolan i Borås Kommun Dnr 412017:1227, Dnr 2017/GRN0065 606
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i) Svar från DO: Tillsyn avseende Borås kommuns utrednings- och åtgärdsskyldighet,
Sjöboskolan Dnr GRA 2016/21, Dnr 2017/GRN0066 606
j) Beslut från Skolinspektionen: Anmälan om elevs rätt till utbildning vid Dalsjöskolan i
Borås, Dnr 41-2016:11457, Dnr 2017/GRN0008 606
k) Beslut från Kommunfullmäktige: Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric
Silfverklinga (SD); Mobil- och surfplatteförbud i grundskolan
l) Beslut från Kommunfullmäktige: Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Inför korta
lektionspauser
m) Protokollsutdrag ALN 2017-02-20, § 22 avseende Inriktningsbeslut om ekonomiskt
bidrag till Västra Götalands idrottsförbund/SISU samt IF Elfsborg, Dnr 2017/GRN0059
808
n) Anmälan om skolsituation för elev vid Viskaforsskolan Dnr 41-2017:333
Dnr 2017/GRN0022 606
o) Begäran om komplettering; Skolinspektionsanmälan avseende beslut om elevens rätt till
utbildning vid Dalsjöskolan; Dnr 411-2016:7300 Dnr 2017/GRN0075 606
p) Skrivelse angående fritidshemmen på Myråsskolan, Dnr 2017/GRN0076 609
q) Skrivelser till Grundskolenämnden från Äspereds Föräldraförening, Dnr 2017/GRN0077
609
r) Skrivelse till Grundskolenämnden från idrottslärare från Ekarängskolan och
Dalsjöforsskolan: Fond för ökat välmående, hälsa och måluppfyllelse i skolan, Dnr
2017/GRN0083 609
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till
handlingarna.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-03-28

§ 46

Delegationsbeslut
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling mars 2017
Dnr 2016/GRN0038
Överklagande av skolplaceringsbeslut Dnr 2017/GRN0072 perioden 2017-03-01—
2017-03-28
2. Personal
Övriga delegationsbeslut
3. Avslagsbeslut skolskjuts februari 2017 Dnr 2017/GRN0053
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till
handlingarna.

Justeringsdag: måndagen den 3 april klockan 10.00, Grundskoleförvaltningen,
Olovsholmsgatan 32, plan 4
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 april 2017.

Per Löwendahl
Protokollförare

Per Carlsson (S)
Ordförande

Anna-Karin Gunnarsson (MP)
Justeringsperson
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