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§ 47

Allmänhetens frågestund
Två personer närvarar från allmänheten. Inga frågor ställs till nämnden.
§ 48

Upprop och val av justerande personer
Beslut
Till justerare väljs Martin Nilsson (M) med Birgit Wahlgren (L) som ersättare.
Protokollet justeras tisdagen den 25 april klockan 16.00 på Olovsholmsgatan 32, plan 4.
§ 49

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande förändringar och tillägg:

Punkt 7 på dagordningen: Omorganisation på Äsperedskolan och Rångedalaskolan utgår.
Tillägg: Plan: Övergångar inom och mellan skolor och skolformer.
Tillägg: Initiativärende från SD: Omorganisation - Äsperedskolan och Rångedalaskolan.
§ 50

Information från förvaltningschefen

Förvaltningschefen informerar om vad som är aktuellt i verksamheterna.

Beslut

Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.
§ 51

Information om åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens
tillsynsbeslut

Förvaltningschefen informerar om aktuella åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens
tillsynsbeslut.
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Beslut

Informationen om åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut läggs till
handlingarna.
§ 52

Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor
Björn-Ola Kronander och Magnus Gunnarsson har besökt Kerstingsgårdsskolan och
Tummarpskolan och rapporterade sina reflektioner därifrån. Börje Larsson och Jan Idehed
informerar om besök på Viskaforsskolan. Börje Larsson informerar om besök på Daltorpskolan.
Tommy Ky och Pernilla Ohlson rapporterar om besök på Erikslundskolan F-9 samt särskolan.
Beslut

Informationen från kontaktpolitikerna läggs till handlingarna.
§ 53

2017/GRN0067 042

Budgetuppföljning per mars 2017
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 beaktat normala fluktuationer i resursanvändningen nära fastställd
årsbudget. Prognosen är enligt budget.
Budgetjustering
Förvaltningschefen har aktivt deltagit i den s.k. KAL-gruppens arbete som innebär att ge
underlag för nämndens fördelning av 30 mkr i utökat kommunbidrag.
Nämnden föreslås fördela medlen till:
1. 1 mkr till värdegrunds- och toleransarbete fördelat med 500 tkr var på Dalsjöskolan 4-9 och
Engelbrektskolan 7-9.
2. Resterande 29 mkr till i första hand utökning med 10 studiecoacher, 15 pedagoger inom F-6
skolor, 12 personer 25 % studier samt riktade lönetillägg till ca 197 medarbetare inom utvalda
skolor samt 1000 kr i månadsökning för ca 351 lärare utan lönelyft.
Då det förekommer viss personalrörlighet som påverkar exakta fördelningar till enskilda enheter
och några mindre särskilda åtgärder enligt den s.k. KAL-uppgörelsen återstår visst genomförande
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som genom detta kompletterande budgetbeslut inom avsatt ram om 29 mkr i helårskostnad av
nämnden delegeras till förvaltningschef att genomföra.
När beslutet är fattat avser stadskansliet att uppdatera ersättning till externa utförare vars
ersättningar räknas upp i samma grad som för egen regi.
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 tkr. Nämnden beslutade i mars att budgeten balanserades genom att disponera 2,4 mkr
ur nämndens buffert.
Personal
Sammanslagningen av de tre fd 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.
Årets löneöversyn är snart klar och nya löner avses utbetalas i juni. Förväntat utfall är inom den
av KF angivna indexuppräkningen om 2,3 % och sedvanlig uppbokning av upparbetade
löneökningar kostnadsförs fr. o m april månads redovisning. Övriga lönejusteringar sker inom de
30 mkr som har hanterats av KAL-gruppen.
Verksamheten
Arbetet med Skolinspektionens anmärkningar är i fokus och redovisas i bilagor som utgör grund
för förvaltningens föredragning.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Att 1 mkr avsätts till värdegrunds- och toleransarbete fördelat med 500 tkr var till Dalsjöskolan
och Engelbrektskolan.
Att resterande 29 mkr till i första hand avsätts för utökning med 10 studiecoacher, 15 pedagoger
inom F-6 skolor, 12 personer med 25% studier, lönetillägg till cirka 198 medarbetare inom
utvalda skolor samt 1 000 kr i månadsökning för cirka 351 lärare utan lärarlyft.
Att godkänna upprättad månadsrapport.
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Att översända månadsrapporten till Kommunstyrelsen.
Att förvaltningschefen får uppdrag att genomföra beslutet.
§ 54

2017/GRN0027 007

Svar på revisionsrapporten: Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem
Stadsrevisionen har granskat om Stadsdelsnämnderna i Borås Stad lever upp till lokala och
nationella beslut om styrning, ledning och tillsyn. Som utgångspunkt för rapporten har
Stadsrevisionen utgått från dels dokumentstudier och dels intervjuer med tjänstemän vid
stadsförvaltningarna.
De frågeställningar granskningen byggt på är följande:
- Hur är ansvaret för förskoleklass och fritidshem fördelat i Borås Stad?
- Finns rutiner för uppföljning och utvärdering av förskoleklassernas och fritidshemmens
verksamhet?
- Hur fördelas resurser till förskoleklasser och fritidshem?
- Genomförs konsekvensutredningar vid förändringar i verksamhet och organisation?
- Hur säkerställs kompetensförsörjning och kompetensutveckling?
- Får alla barn i Borås Stad plats omgående i fritidshem från att vårdnadshavare anmält
önskemål om fritidshem med offentlig huvudman?
- Finns det rutiner för tillsyn av fristående fritidshem, d.v.s. sådana fritidshem som inte
anordnas vid en fristående skola, och vilken tillsyn genomförs?
- Vilken intern kontroll sker innan utbetalning av bidrag till fristående verksamhet?
- Följs rutiner för kontroll av hushållens inkomstuppgifter?
I rapporten gör Stadsrevisionen bedömningen att följande brister och behov förekommer i
verksamheten:
- Det systematiska kvalitetsarbetet bedöms bygga i för stor utsträckning på självskattning
och för lite på andra mätmetoder och mått.
- Resursfördelningen bygger inte fullt ut på likvärdighetsprincipen och dessutom gör
Stadsrevisionen bedömningen att det är väsentligt att Grundskoleförvaltningen
säkerställer att så sker.
- Den resursfördelningsmodell som Borås Stad använt vid granskningstillfället bedöms inte
författningsenlig.
- Stadsrevisionen gör bedömningen att kommunstyrelsen bör säkerställa att bidrag till
fristående skolor följer gällande förordningar samt att de i samband med beslut även får
besvärshänvisning.
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I Rapporten framkommer även att Borås Stad har en lägre andel barn i fritidshem än
jämförbara kommuner och att det bör göras en analys av dessa förhållanden.
I både fritidshem och förskoleklass identifierar Stadsrevisionen brister i
kompetensförsörjningen och gör bedömningen att det kommer resultera i att
Kommunfullmäktiges mål inte nås. Stadsrevisionen bedömer det som avgörande för
kvaliteten i förskoleklass och fritidshem att kompetensförsörjningen säkerställs. I
rapporten framkommer även att de gör bedömningen att den nationella bristsituationen
inte är skäl för att inte agera på den regionala arbetsmarknaden. Stadsrevisionen gör
bedömningen att det förutsätter att högskoleutbildade pedagogers löner och arbetsvillkor
blir konkurrenskraftiga.

Stadsrevisionens rapport kommer att fungera som ett underlag för Grundskoleförvaltningen i
arbetet med att förbättra kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna svar på Stadsrevisionens rapport om ”Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem”
Översända svaret till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
§ 55

2017/GRN0033 212

Svar på remiss: Förslag till ny översiktsplan för Borås Stad
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till ny ”Översiktsplan för Borås
Stad”. Förslaget till ”Översiktsplan för Borås” tillstyrks med förslag till ändringar och synpunkter.
Grundskolenämnden anser att ”Översiktsplan för Borås” innehåller en bra genomgång av
förutsättningarna för den övergripande planeringen av Borås Stad. En tydlig utgångspunkt i
förslaget till ny översiktsplan är att Borås Stad ska utvecklas som en levande och långsiktigt
hållbar kommun.
I det inledande avsnittet gällande övergripande mål och styrdokument som översiktsplanen
förhåller till och som ligger till grund för strategiska vägval, bör även Borås Stads ”Program för
ett tillgängligt samhälle” finnas med. En komplettering bör göras under en underrubrik på sid 16
”Några andra lokala mål och styrdokument”.
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Vid en planering av nya skolor vid urbana stråk, bör särskild vikt läggas vid trygghetsaspekten,
både gällande inne- och utemiljön. Det är också viktigt att parkeringsmöjligheter finns nära skolor
och lättillgängliga angöringsplatser för mattransporter och avlämning- och avhämtning av barnen.
Även närhet till skog- eller parkmark är önskvärt vid planering av skola för att ge möjlighet till
lek, lärande och rekreation för eleverna. Att tomter utses som kan ge skolan möjlighet till
tillräckligt utrymme för att stimulera eleverna till rörelse och lek under rast och fritidsverksamhet.
Önskvärt är att tomter reserveras så att skola och förskola kan byggas nära varandra, så att
lokalerna kan vara flexibla/elastiska samt att vissa lokaler kan samnyttjas t.ex. kök, matsal och
idrottshall. Önskvärt är att även andra verksamheter placeras nära t.ex. Fritid och Kultur.
Vidare vill Grundskolenämnden poängtera att vid utarbetande av framtida detaljerade planer och
åtgärdsförslag, vilka kan komma av få konsekvenser för skolans verksamhet, vill förvaltningen i
ett tidigt skede involveras i processen.
Många skolor i Borås står inför att de nått sin maxkapacitet så fler skolor bör byggas i takt med
övrig bostadsbebyggelse.
Allianspartierna föreslår följande tillägg till nämndens yttrande:
”Under planering av nya bostads- och verksamhetsområden är det viktigt att beakta vilka
kommunala investeringar som tidigare gjorts. Exempelvis har kommunen investerat i skolor i en
rad mindre orter som ligger utanför stråken och serviceorterna. Det är viktigt att ÖP medger
utveckling även på mindre orter så att underlag finns för de mindre skolorna. Det är en god
investering för kommunen att skapa underlag för skolor så att de kan ha många elever, men det
är också en kvalitetsfråga för skolan att elevantalet inte blir för litet på en enskild skola.
Genom att värna gjorda investeringar i skolor, idrottshallar med mera kan ÖP bidra till en hållbar
utveckling i kommunen.”
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget till Översiktsplan för Borås med angivna förslag till
tillägg, ändringar och synpunkter.
Grundskolenämnden godkänner upprättat yttrande över förslag till Översiktsplan inklusive tillägg
och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

§ 56

2017/GRN0058 400

Svar på remiss: Borås Stads miljömål och Borås Stads miljöpolicy
Grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över ” Borås Stads miljömål 2017-2020” och
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” Miljöpolicy för Borås stad”. ”Borås Stads miljömål 2017-2020” innehåller många viktiga
aspekter för att kommunen skall kunna fortsätta utvecklas till att bli en ännu mer miljövänlig
kommun.
Förvaltningen anser att strukturen i ”Borås Stads miljömål 2017-2020” kunde förtydligas. Det
borde klart framgå vad som skall följas upp av respektive nämnd.
Förslaget gällande att integrera miljömålsarbetet och kvalitetsarbetet ser förvaltningen mycket
positivt på. Dock finns oklarheter gällande hur detta är tänkt att fungera, då miljömålen i förslaget
inte följer Borås Stads styrmodell.
Gällande uppföljningen ser förvaltningen det som positivt att åtgärdsarbetet av de reviderade
miljömålen förslås ske två gånger per år, vid tertial 2 och årsredovisningen.
Mål om inköp av ekologiska livsmedel följer inte Kommunfullmäktiges indikatorer och inte
målvärdet i Kostpolicyn. En korrigering så att dessa målvärde överensstämmer bör göras.
För att förenkla för inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel samt etiska
produkter behövs stöd vid inköp. Det vore önskvärt om det fanns tydliga symboler för alla
miljömärkta och etiska produkter i beställningsprogrammet Agresso.
Förvaltningen anser att nämndens ansvar för etappmål 4a, ”Användning av fossilt fordonsbränsle
i kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015”, behöver förtydligas.
Med anledning av att alla förvaltningar skall ha ett miljöledningssystem, där mål och åtgärder följs
upp, finns risk för dubbelrapportering.
I miljömålen finns ”Kostnad” visserligen med som en punkt vid varje etappmål men
finansieringen av målet antingen saknas, är mycket vagt formulerat och/eller dåligt underbyggt
och detta anser Grundskolenämnden vara en brist i planen. Det finns en medvetenhet om att
målen är kostnadsdrivande, men för många av målen anges inte hur finansiering ska ske.
Allianspartierna föreslår följande tillägg till nämndens yttrande:
”Förslaget till Miljömål har en mycket detaljerad karaktär och riskerar skapa omfattande
administration för Grundskolenämnden. Miljöarbetet är viktigt och just därför får det inte
uppfattas som ett hinder i det vardagliga arbetet. Grundskolenämnden föreslår att dokumentet
renodlas så att det blir stringent hållet och enkelt att arbeta med för nämnderna. Det sätt som
förslaget till miljömål byggts upp på gör det svårt att bedöma konsekvenser för nämndens
verksamhet.”
Beslut
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Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättat yttrande över Borås Stad miljömål 2017-2020 och Borås Stads miljöpolicy
inklusive tillägg samt översända svaret till Miljö-och konsumentnämnden.
Godkänna Borås Stads miljöpolicy.
Grundskolenämnden kan med nuvarande upplägg inte tillstyrka förslaget till nya miljömål utan
föreslår att förslaget omarbetas med hänsyn tagen till nämnda synpunkter.
§ 57

2017/GRN0074 214

Svar på remiss: Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen som möjliggör Byttorps förtätning med cirka 120
nya lägenheter. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. I den befintliga lokalplanen för
Stadsdelsnämnden Väster och i Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan finns en planerad
kapacitet för detta bostadsprojekt.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker svar på remiss: Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
§ 58

2017/GRN0085 214

Svar på remiss: Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till detaljplan för Bergsäter,
Åkermyntan 5 m.fl. Nämnden tillstyrker detaljplanen som möjliggör Bergsäters förtätning med
nya bostäder. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. Nämnden ser positiv på Bergsäters
utveckling till en ännu mer attraktiv stadsdel för att bo och leva i. Nämnden lyfter behov av
skolplatser i ett växande Borås.
Behov av skolplatser
De närmaste grundskolorna Trandaredskolan, Daltorpskolan och Ekarängskolan
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
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centrala Borås. Den förväntade elevutökningen i samband med denna detaljplan finns inte med
nämndens gällande lokalplan fram till 2020.
Nämnden noterar att tomt för ny skola inte är markerad i detaljplanen men ställer sig positiv till
en flexibel detaljplan som möjliggör ny skola inom planområdet. Placering av skola bör vara i
närhet till skog- eller parkmark för att ge möjlighet till lek, lärande och rekreation för eleverna.
Skoltomt bör vara en plats som kan ge skolan möjlighet till tillräckligt utrymme för att stimulera
eleverna till rörelse och lek under rast och fritidsverksamhet. Önskvärt är att skola och förskola
kan byggas nära varandra, så att lokalerna kan vara flexibla/elastiska samt att vissa lokaler kan
samnyttjas t.ex. kök, matsal, idrottshall.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., och översänder
svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
§ 59

2017/GRN0100 214

Svar på remiss: Detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl. - Åsboholmsgatan,
Borås Stad
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till detaljplan för
Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl. – Åsboholmsgatan. Nämnden tillstyrker detaljplanen som
möjliggör Bergsäters förtätning med nya bostäder och verksamheter. Nämnden har inget att
erinra mot granskning för detaljplanen. Nämnden ser positiv på Bergsäters utveckling till en
ännu mer attraktiv stadsdel för att bo och leva i. Nämnden lyfter behov av skolplatser i ett
växande Borås.
Behov av skolplatser
De närmaste grundskolorna Trandaredskolan, Daltorpskolan och Ekarängskolan
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
centrala Borås. Den förväntade elevutökning i samband med denna detaljplan finns inte
med nämndens gällande lokalplan fram till 2020.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker granskning för detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl. –
Åsboholmsgatan och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 60

2016/GRN0008 610

Utredning och anpassning av upptagningsområdena för skolan såväl inom
Borås Stad som med angränsande kommuner
Ärendet grundar sig på motionen ”Modernisera upptagningsområdena för skolan!” inlämnad till
Kommunfullmäktige 2015-03-25 av Kerstin Hermansson (C). Motionären anför att det finns
exempel på negativa konsekvenser av att upptagningsområdena för skolan inte upplevs som
moderna och anpassade efter de geografiska förutsättningar som råder idag. Vidare anför
motionären att det är viktigt med god samverkan kommunerna emellan gällande skolskjutsfrågor
och köp av utbildningsplatser för att det ska fungera smidigt för kommuninvånarna.
Motionen bifölls 2016-10-20 av Kommunfullmäktige. Beslutet i Kommunfullmäktige lyder:
Uppdra till Stadsdelsnämnd Norr, kommungemensam skola och Grundskolenämnden att snarast utreda och
anpassa upptagningsområdena för skolan såväl inom Borås Stad som med angränsande kommuner.
I Borås Stads budget 2017 har Grundskoleförvaltningen fått uppdraget att ” Införa aktivt och
obligatoriskt skolval med gemensam kö”. En utredning kring denna fråga har startat och kommer
att presenteras för Grundskolenämnden 2017-08-22. Införandet av det obligatoriska skolvalet
innebär att uppdraget att utreda och anpassa upptagningsområdena för skolan inte kan fullgöras.
Det obligatoriska skolvalet innebär att begrepp som ”anvisad skola” och ”upptagningsområde”
inte kommer att användas längre inom Borås Stad. Utredningen av det obligatoriska skolvalet
kommer att innefatta ett tydligt förslag på ramverk som ska gälla för Borås Stad beträffande
skolplacering.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad skrivelse angående utredning och anpassning av upptagningsområdena för
skolan såväl inom Borås Stad som med angränsande kommuner.
Översända skrivelsen till Kommunstyrelsen.
§ 61

2017/GRN0096 009

Svar på remiss: Borås stads Program mot hemlöshet
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till Program mot hemlöshet.
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget till Borås Stads program mot hemlöshet. Nämnden har
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inget att erinra mot förslaget. Nämnden ser det positiv att programmet förtydligar Borås Stads
och socialtjänstens ansvar i arbete mot hemlöshet, klargör samordningsansvaret samt tydliggör de
olika nämndernas och bolagens ansvar och särskilda insatser i det vräkningsförebyggande arbetet.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget till Program mot hemlöshet samt översänder svaret till
Individ- och familjeomsorgsnämnden.
§ 62

2017/GRN0105 610

Skrivelse med begäran om att inleda en kompletterande förstudie kring
ombyggnation av Myråsskolan
Beslut att Lokalförsörjningsnämnden ska inleda en förstudie av Myråsskolan finns med i Borås
Stads investeringsbudget 2017. Myråsskolan är i behov av renovering av fastigheten samt kräver
en utökad skolkapacitet på grund av ökande elevströmmar i området. Myråsskolan har moduler
på skolgården eftersom all skol- och fritidsverksamhet inte får plats i skolan.
Grundskolenämnden begär att Lokalförsörjningsförvaltningen gör en kompletterande förstudie
kring en ombyggnation av Myråsskolan med en utökning till en 4 parallell skola i åk F-6.
Skrivelsen kompletteras med följande tillägg: ”Fritidshemmet bör inkluderas i förstudien.”
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsförvaltningen inleder en kompletterande förstudie kring
att utöka Myråsskolan till 4 paralleller i åk F-6. Tidigare förslag på förstudie är en ombyggnation
på 3 paralleller men för att möta ökade elevströmmar i området begär Grundskolenämnden att
förstudien kompletteras och utökas. I förstudien bör det beaktas att även följande
lokaler/ytor är i skick att användas för en utökad elevmängd samt en modern skolverksamhet;
idrottshall, skolbibliotek, skolgård, matsal och kök. Fritidshemmet bör inkluderas i förstudien.
Översända upprättad skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden.
§ 63

Anmälningsärenden
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser:
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a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola, gymnasium och vuxenutbildning,
Dnr 2017/GRN0004 610

b) Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget,
stryks
c) Beslut från BEO; Anmälan om kränkande behandling vid Erikslundskolan, Borås Kommun,
Dnr 45-2017:77, 2017/GRN0026
d) Uppföljning av Skolinspektionens beslut om elevs skolsituation vid Sandhultskolan Dnr 4112017:2306, 41-2017:1311, Dnr 2017/GRN0042 606
e) Anmälan till Skolinspektionen; brister i utbildningen vid Daltorpskolan, Dnr 41-2017:2091,
Dnr 2017/GRN0084 606
f) Nämndbudget 2017 till samtliga nämnder i Borås Stad, Dnr 2016/GRN0034 041
g) Arbetsmiljöverket slutrapporterar sin skoltillsyn 2013-2016 - utskick till skolhuvudmän, Dnr
2017/GRN0089 609
h) Kommunstyrelsens beslut 2017-03-06, § 127 Revidering av ”Villkor för godkännande och rätt
till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg”
i) Skrivelser till Grundskolenämnden omorganisering Äsperedskolan och Rångedalaskolan, Dnr
2017/GRN0077 609
j) Skrivelse till Grundskolenämnden; Förändringar i försteläraruppdragen,
Dnr 2017/GRN0108 609
k) Skrivelse från ordförande från LR och Lärarförbundet; Angående annonsering av permanenta
förstelärartjänster, Grundskoleförvaltningen, Dnr 2017/GRN0111 609
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till
handlingarna.
§ 64

Delegationsbeslut
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Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-03-29—2017-04-20,
Dnr 2016/GRN0038
Beslut om avstängning perioden 2017-03-29—2017-04-20,
Dnr 2016/GRN0038
Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden 170329—2017-04-20, Dnr 2017/GRN0072
2. Personal
Övriga delegationsbeslut
3. Avslagsbeslut skolskjuts mars 2017 Dnr 2017/GRN0053
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till
handlingarna.
§ 65

2017/GRN0112 010

Plan: Övergångar inom och mellan skolor och skolformer
Elevhälsan, Grundskoleförvaltningen har tagit fram en gemensam plan för övergångar inom och
mellan skolor och skolformer. Planen riktar sig till förskola, förskoleklass, fritidshem, pedagogisk
omsorg, de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Även friförskola
och friskola kan nyttja planen. Planen kvalitetssäkrar och underlättar barns och elevers fortsatta
lärande vid övergångar inom och mellan skolformer eller vid byte av verksamhet. Detta är ett
gemensamt ansvar för hemkommun och huvudman, förskolechef och rektor, barn- och
elevhälsa, studie och yrkesvägledare samt pedagoger. Förskolan och skolan har i uppdrag att
samarbeta för att stödja barns och elevers allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv. Denna plan utgår från de mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Det
är viktigt att tillvarata och bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som barn och elever har
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med sig från tidigare verksamheter. Vid byte av verksamhet ska samverkan ske för att stödja
barns och elevers övergångar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn och elever som är i
behov av särskilt stöd eller andra barn och elevgrupper som verksamheten särskilt behöver
beakta. Det kan handla om de barn och elever som under en kortare eller längre tid kan behöva
extra anpassningar eller särskilda stödåtgärder, men även de barn och elever som behöver stöd
under hela sin skoltid.
Beslut
Grundskolenämnden godkänner reviderad Plan: Övergångar inom och mellan skolor och
skolformer.
§ 66

2017/GRN0113 600

Initiativärende: Omorganisation - Äsperedskolan och Rångedalaskolan
Sverigedemokraterna har till dagens sammanträde lämnat in ett initiativärende: Omorganisation –
Äsperedskolan och Rångedalaskolan. Sverigedemokraterna föreslår att förvaltningen uppdras att
utarbeta ett nytt förslag, där Äsperedskolan kvarstår som F-6 skola och Rångedalaskolan kvarstår
som F-6 skola.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar att lägga initiativärendet till handlingarna.

Justeringsdag: tisdagen den 25 april klockan 16.00, Grundskoleförvaltningen,
Olovsholmsgatan 32, plan 4
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 april 2017.

Adriana Waris
Protokollförare

Ulf Sjösten (M)
Förste vice ordförande

Martin Nilsson (M)
Justeringsperson
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