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Sammanträdesdatum 
2018-01-30 

 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Grundskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 30 januari 2018 
kl 17:00-21.55 
 Beslutande Ledamöter 
Per Carlsson (S), Ordförande 
Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande 
Lennart Andreasson (V), 2:e vice ordförande 
Emina Beganovic (S) 
Inge Pettersson (S) 
Pernilla Ohlsson (S) 
Anna-Karin Gunnarsson (MP) 
Martin Nilsson (M) 
Birgit Wahlgren (L) 
Jan Idehed (C) 
Anders Alftberg (SD) 

Närvarande Ersättare 
Börje Larsson (S) 
Marcus Gunnarsson (S) 
Jessica Eriksson (S) 
Björn-Ola Kronander (M) 
Dennis Jernkrook (M) 
Tommy Ky (L) 
Åke Ekvad (KD) 
 

Övriga Tjänstemän 
Per Arvidsson Fäldt, förvaltningschef 
Joakim Cannerfors, chef för kvalitet och utveckling 
Magnus af Klint, chef för ekonomifunktionen 
Anna Kjellgren, kommunikatör 
Adriana Waris, utredare 
Lyly Phan, ekonom 
Nina Clareving, ekonom 
Cathrine Kristoffersson, lokalsamordnare 
Mikael Wennergren, Lärarförbundet 
Therese Hedlund, Lärarförbundet 
Dennis Ljung, LR 
Therese Takkinen, Kommunal 
 
 

Justeringens plats och tid Tisdagen 6 februari kl 08.00, Olovsholmsg. 32 plan 4.  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 8 februari 2018. 
 
Underskrifter 
 
 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-20 
 Adriana Waris  
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§ 1   

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 
Ett 20-tal personer från allmänheten deltar vid dagens möte. Bland närvarande 
finns personal från Elevhälsan, lärare från Bodaskolan och Rångedalaskolan, 
elever från högstadiet på Bodaskolan samt fackliga företrädare från LR, 
Lärarförbundet och Kommunal. Personalen, de fackliga företrädarna och 
eleverna ställer frågor kring budgetprocessen, budgetförutsättningar i budget 
2018:2 och uttrycker oro kring de negativa konsekvenserna av anpassningar för 
verksamheterna och eleverna. Frågor ställs också kring tilldelningen om ett 
utökat kommunbidrag om 20 miljoner kronor som nämnden ansöker om hos 
Kommunstyrelsen. Nämndens politiker besvarar frågor.  
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§ 2   

Upprop och val av justerande personer 

Grundskolenämndens beslut 
Till justerare väljs Pernilla Ohlsson (S) med Anna-Karin Gunnarsson (MP) som 
ersättare. 

Protokollet justeras tisdagen den 6 februari klockan 08.00 på Olovsholmsgatan 
32, plan 4. 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(38) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-30 

 
 

Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 3   

Fastställande av föredragningslista 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslista med följande 
tillägg: 

-Ärende 6b: Komplettering till Val av kontaktpolitiker. Förslag på nya 
kontaktpolitiker från SD: Anders Alftberg området Daltorp och Andreas Exner 
området Fristad.  

-Ärende 15: Riktlinjer för specialkost har dragits ur föredragningslistan. 
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§ 4   

Information från förvaltningschefen 

Grundskolenämndens beslut 
Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om vad som är aktuellt i verksamheterna. 
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§ 5  

Information: Återrapportering om åtgärder vid 
förelägganden utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut 

Grundskolenämndens beslut 
Information om åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens 
tillsynsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om aktuella åtgärder vid förelägganden utifrån 
Skolinspektionens tillsynsbeslut.  
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§ 6   

Återrapportering från kontaktpolitiker från 
verksamhetsbesök på skolor 

Grundskolenämndens beslut 
Informationen från kontaktpolitikerna läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Martin Nilsson och Emina Beganovic informerar om sitt besök på 
Myråsskolan. Åke Ekvad och Inge Pettersson har besökt Sandhultskolan och 
rapporterar sina reflektioner därifrån. 
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§ 7 Dnr GRN 2018-00012 1.1.3.0 

Grundskolenämndens kommunbidrag 2018 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden beslutar att begära ett utökat kommunbidrag av 
Kommunfullmäktige med 20 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i Budget 2018 fastställt Grundskolenämndens 
kommunbidrag till 1 387 800 tkr. Under Grundskolenämndens beredning av 
budgeten har ett flertal utmaningar och behov analyserats. Nämndens 
bedömning är att det finns ett behov av en ytterligare resursförstärkning i 
budget 2018 varför nämnden beslutat att göra en framställan om en 
resursförstärkning om 20 mkr. 
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§ 8 Dnr GRN 2017-00123 041 

Budget 2018:2 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden fastställer budget 2018:2 samt 
uppdrar till förvaltningschefen att genomföra budgeten i enlighet med här 
överlämnat förslag.    
Budget 2018:2 översänds till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgeten för 2018 är upprättat efter anvisningar från Kommunstyrelsen och 
mall från Stadsledningskontoret, ekonomistyrning. 

Ett förslag, budget 2018:1 fastställdes av Grundskolenämnden i augusti. 
Förslaget har därefter beretts av Kommunstyrelsen och fastställdes av 
Kommunfullmäktige i november. Här utökades nämndens ram med 19,9 mkr 
med angivande av syfte med ramökningen.  

Grundskolenämnden har gett förvaltningen två nya uppdrag. 

Kommunfullmäktiges beslut innebar även att två nya uppdrag och justering av 
två föreslagna värden på indikatorer.  

Beslutsunderlag 
Budget 2018:2. 

 

Beslutsgång 
Förslag och yrkanden 
Per Carlsson (S) föreslår Grundskolenämnden beslutar att fastställa budget 
2018:2.  

Anders Alftberg (SD) yrkar bifall till ett alternativt förslag att återremittera 
ärendet.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att fastställa 
budget 2018:2 och uppdrag till förvaltningschefen att genomföra budgeten med 
här överlämnat förslag och dels till Anders Alftbers (SD) förslag att 
återremittera ärendet och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja 
besvarad. Anders Alftberg begär omröstning. 
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Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller den 
Rödgröna gruppens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har 
Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Alftbets (SD) förslag”.  
 
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), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) 
och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Alftberg (SD). 

Med 10 ja röster mot 1 nej röst beslutar Grundskolenämnden att fastställa 
budget 2018:2 samt uppdra till förvaltningschefen att genomföra budgeten i 
enlighet med här överlämnat förslag. 
 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. 

 

Tilläggsförslag till Budget 2018:2 från Allianspartierna 
Allianspartiernas tilläggsförslag med tilläggsyrkanden till budget 2018:2 bifogas 
till detta protokoll.   

Förslag och yrkanden 
 
Tilläggsyrkande 1  
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 1 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
redovisa givna uppdrag från Kommunfullmäktige samt återrapportera med en 
plan med prioriteringsordning och tidsplan för när uppdrag ska vara färdigställt. 
Planen ska redovisas senast på nämndsmötet i mars. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka 
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 1 och dels till Ulf Sjöstens förslag att 
tillstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja besvarad. 

Beslut 
Utan omröstning beslutar Grundskolenämnden att avslå tilläggsyrkande 1. 
 
Reservation 
Allianspartierna reserverar för mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande. 
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Tilläggsyrkande 2 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 2 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att, 
med utgångspunkt i den analysen av Skolinspektionens kritik som nu görs, 
rapportera till nämnden kvartalsvis med det förebyggande arbetet som görs. 

Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att, med utgångspunkt i den analysen av 
Skolinspektionens kritik som nu görs, rapportera till nämnden kvartalsvis med 
det förebyggande arbetet som görs. 

 

Tilläggsyrkande 3 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 3 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
utreda hur skolornas vaktmästarfunktion kan knytas närmare respektive skola. 

Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur skolornas vaktmästarfunktion kan 
knytas närmare respektive skola. 

 
Tilläggsyrkande 4 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 4 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
under 2018 ta fram en plan för att förbättra studieron och tryggheten på Borås 
Stads grundskolor. 
Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka 
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 4 och dels till Ulf Sjöstens förslag att 
tillstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja besvarad. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som avstyrker 
Allianspartiernas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej 
har Grundskolenämnden beslutat enligt Ulf Sjöstens (M) förslag”. 

Omröstning 
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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) samt Anders Alftberg (SD). 

Med 6 ja röster mot 5 nej röster beslutar nämnden att avstyrka tilläggsyrkande 
4. 

Beslut  
Grundskolenämnden beslutar att avslå tilläggsyrkande 4 från Allianspartierna. 

Reservation 
Allianspartierna i Grundskolenämnden reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt tilläggsyrkande. Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren 
(L) och Jan Idehed (C). 

 

Tilläggsyrkande 5 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 5 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa så att den extra resurstilldelningen till skolor på små orter bibehålls 
tills vidare på 2017-års nivå i avvaktan på en ny resursfördelningsmodell. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka 
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 5 och dels till Ulf Sjöstens förslag att 
tillstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja besvarad. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som avstyrker 
Allianspartiernas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej 
har Grundskolenämnden beslutat enligt Ulf Sjöstens (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) och Jan Idehed (C) samt Anders Alftberg (SD). 
Med 6 ja röster mot 5 nej röster beslutar nämnden att avstyrka tilläggsyrkandet 
4. 

Beslut  
Grundskolenämnden beslutar att avslå tilläggsyrkande 5 från Allianspartierna.  

Reservation 
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Allianspartierna i Grundskolenämnden reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt tilläggsyrkande. Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren 
(L) och Jan Idehed (C). 

 

Tilläggsyrkande 6 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 6 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa att elevhälsans resurser bibehålls på minst 2017 års ursprungliga 
budgetnivå, samt att en plan för rekrytering av personal tas fram och 
återrapporteras till nämnden senaste i maj med utgångspunkt från en grundlig 
behovsanalys. Elevhälsans placering inom Grundskoleförvaltningen och 
organisatoriska uppbyggnad ska utredas i avsikt att ge alla elever adekvat stöd 
av elevhälsan. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka 
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 6 och dels till Ulf Sjöstens förslag att 
tillstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja besvarad. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som avstyrker 
Allianspartiernas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej 
har Grundskolenämnden beslutat enligt Ulf Sjöstens (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) och Jan Idehed (C) samt Anders Alftberg (SD). 
Med 6 ja röster mot 5 nej röster beslutar nämnden att avstyrka tilläggsyrkande 
6. 

Beslut  
Grundskolenämnden beslutar att avslå tilläggsyrkande 6 från Allianspartierna.  

Reservation 
Allianspartierna i Grundskolenämnden reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt tilläggsyrkande. Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren 
(L) och Jan Idehed (C). 

 

Tilläggsyrkande 7 
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Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrka Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 7 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa att CFL:s verksamhet håller en fortsatt god kvalitetsnivå. 
 
Anders Alftberg (SD) yrkar bifall ett alternativt förslag att avstyrka 
tilläggsyrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att tillstyrka 
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 7 och dels till Anders Alftbergs förslag att 
avstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med övervägande 
ja besvarad. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som tillstyrker 
Allianspartiernas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej 
har Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Alftbergs förslag”. 

Omröstning 
Vid omröstning röstas ja av: Per Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Emina 
Beganovic (S), Inge Pettersson (S), Pernilla Ohlsson (S), Anna-Karina 
Gunnarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) 
och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Alftberg (SD). 
 

Med 10 ja röster mot 1 nej röst beslutar nämnden att tillstyrka tilläggsyrkande 7. 

Beslut  
Grundskolenämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkande 7 från Allianspartierna: 
Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att CFL:s verksamhet håller en 
fortsatt god kvalitetsnivå. 
 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 
Anders Alftberg (SD). 

 

Tilläggsyrkande 8 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrka Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 8 som lyder enligt följande: Borås behöver nya skollokaler. I 
KF’s Budget:2 för 2018 finns fyra förstudieprojekt upptagna för Borås Stads 
skolor. Förvaltningen får i uppdrag att bevaka och driva på processen kring 
förstudierna och fortlöpande återrapportera till nämnden. 
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Anders Alftberg (SD) yrkar bifall ett alternativt förslag att avstyrka 
tilläggsyrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att tillstyrka 
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 8 och dels till Anders Alftbergs förslag att 
avstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med övervägande 
ja besvarad. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som tillstyrker 
Allianspartiernas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej 
har Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Alftbergs förslag”. 

Omröstning 
Vid omröstning röstas ja av: Per Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Emina 
Beganovic (S), Inge Pettersson (S), Pernilla Ohlsson (S), Anna-Karina 
Gunnarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) 
och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Alftberg (SD). 
 

Med 10 ja röster mot 1 nej röst beslutar nämnden att tillstyrka tilläggsyrkande 7. 

Beslut  
Grundskolenämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkande 8 från Allianspartierna: 
Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att CFL:s verksamhet håller en 
fortsatt god kvalitetsnivå. 
 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 
Anders Alftberg (SD). 

 
Tilläggsyrkande 9 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrka Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 9 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
under 2018 utreda möjligheten att utöka undervisningstiden i de kommunala 
skolorna. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka 
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 9 och dels till Ulf Sjöstens förslag att 
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tillstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja besvarad.  

Beslut  
Utan omröstning beslutar Grundskolenämnden att avslå tilläggsyrkandet 9 från 
Allianspartierna.   

 
Tilläggsyrkande 10 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrka Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 10 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
under 2018 ge de kommunala skolorna möjligheter att erbjuda elever mer 
rörelse under skoldagen. Förvaltningen får vidare i uppdrag att ta fram en plan 
för genomförandet och återrapportera till nämnden. 
 
Anders Alftberg (SD) yrkar bifall ett alternativt förslag att avstyrka 
tilläggsyrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att tillstyrka 
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 10 och dels till Anders Alftbergs förslag att 
avstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med övervägande 
ja besvarad. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som tillstyrker 
Allianspartiernas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej 
har Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Alftbergs förslag”. 

Omröstning 
Vid omröstning röstas ja av: Per Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Emina 
Beganovic (S), Inge Pettersson (S), Pernilla Ohlsson (S), Anna-Karina 
Gunnarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) 
och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Alftberg (SD). 
 

Med 10 ja röster mot 1 nej röst beslutar nämnden att tillstyrka tilläggsyrkande 
10. 

Beslut  
Grundskolenämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet 10 från 
Allianspartierna: Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 ge de kommunala 
skolorna möjligheter att  erbjuda elever mer rörelse under skoldagen. 
Förvaltningen får vidare i uppdrag att ta fram en plan för genomförandet och 
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återrapportera till nämnden. 
 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 
Anders Alftberg (SD). 

 
Tilläggsyrkande 11 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 11 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
under 2018 utreda om det föreligger behov av undervisning i finska och om det 
visar sig att det gör det så föreslå lämpliga skolor. 

Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 utreda om det föreligger behov av 
undervisning i finska och om det visar sig att det gör det så föreslå lämpliga 
skolor. 

 
Tilläggsyrkande 12 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 12 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
under 2018, i samverkan med Kulturförvaltningen, i större omfattning 
samarbeta i frågor som rör skolbiblioteken och kulturskolan samt övriga 
kulturinstitutioner i Borås Stad. 

Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att under 2018, i samverkan med 
Kulturförvaltningen, i större omfattning samarbeta i frågor som rör 
skolbiblioteken och kulturskolan samt övriga kulturinstitutioner i Borås Stad. 

 
Tilläggsyrkande 13 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 13 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
under 2018 se över möjligheten att utöka antalet studiecoacher och 
lärarassistenter samt utreda hur utfallet hittills har varit för dessa.  

Beslut 
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Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 se över möjligheten att utöka antalet 
studiecoacher och lärarassistenter samt utreda hur utfallet hittills har varit för 
dessa. 

 
Tilläggsyrkande 14 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 14 som lyder enligt följande: Behovet av särskilda 
undervisningsgrupper i skolverksamheten i Borås är stor och akut. 
Grundskolenämnden har tagit beslut om att inleda försöksverksamhet med två 
grupper vara den första är planerad att starta hösten 2018. Förvaltningen får i 
uppdrag att inventera ytterligare behov samt återkomma till nämnden om vilka 
krav detta kan ställa på verksamheten. 

Beslut 
Behovet av särskilda undervisningsgrupper i skolverksamheten i Borås är stor 
och akut. Grundskolenämnden har tagit beslut om att inleda försöksverksamhet 
med två grupper vara den första är planerad att starta hösten 2018. 
Förvaltningen får i uppdrag att inventera ytterligare behov samt återkomma till 
nämnden om vilka krav detta kan ställa på verksamheten. 

 
Tilläggsyrkande 15 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 15 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och intolerans, upprätta en 
plan för genomförandet samt återrapportera till nämnden senast vid 
aprilsammanträdet. 

Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet, 
rasism och intolerans, upprätta en plan för genomförandet samt återrapportera 
till nämnden senast vid aprilsammanträdet. 

 
Tilläggsyrkande 16 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 16 som lyder enligt följande: Nämnden och förvaltningen får 
i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram en strategisk plan där 
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behov, åtgärder och tidsplan finns som ett underlag för de kommande årens 
budgetarbete. 

Beslut 
Nämnden och förvaltningen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta 
fram en strategisk plan där behov, åtgärder och tidsplan finns som ett underlag 
för de kommande årens budgetarbete. 

 
Tilläggsyrkande 17 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 17 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att 
fördela tillkommande budgetmedel från KF så anpassningskraven för enskilda 
skolor mildras. 

Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att fördela tillkommande budgetmedel från KF så 
anpassningskraven för enskilda skolor mildras. 

 
Tilläggsyrkande 18 
Förslag till beslut 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas 
tilläggsyrkande nr 18 som lyder enligt följande: Mot bakgrund av ovanstående 
tilläggsförslag tillskriva Kommunfullmäktige om att skyndsamt ge 
Grundskolenämnden ett tilläggsanslag på minst 20 Mkr. Begäran om 
tilläggsanslag för 2018 års verksamhet görs till Kommunfullmäktige men 
begäran ställs även till Kommunstyrelsen. 

Beslut 
Mot bakgrund av ovanstående tilläggsförslag tillskriva Kommunfullmäktige om 
att skyndsamt ge Grundskolenämnden ett tilläggsanslag på minst 20 Mkr. 
Begäran om tilläggsanslag för 2018 års verksamhet görs till 
Kommunfullmäktige men begäran ställs även till Kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning från den Rödgröna gruppen till budget 
2018:2 
Beträffande de särskilda tilläggsförslagen som lagts till budgeten vill den 
rödgröna gruppen i Grundskolenämnden yttra följande: 

För oss är elevhälsan en mycket viktig verksamhet att slå vakt om och utveckla. 
Under den kommande beredningen av eventuellt ytterligare kommunbidrag till 
Grundskolenämnden kommer elevhälsan vara en av de verksamheter som 
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kommer få ytterligare resurser i förhållande till budgeten. Det betyder att 
elevhälsan kommer att få ett större budgetutrymme för 2018 än vad den de 
facto disponerade för 2017. De rödgröna finner emellertid inte att det finns 
någon anledning att vid sittande nämndsammanträde ur ett eventuellt tillskott 
på 20 miljoner kronor inteckna det fulla beloppet om 6.6 miljoner kronor så att 
det tekniska budgetutrymmet blir det samma som för 2017. Vi skall ha en 
ordnad och genomtänkt process kring de eventuella tillskott vi får och det får 
ske i särskild ordning efter nämndsammanträdet den 30 januari. Med anledning 
av det avslår vi alliansens tilläggsförslag. 

Kopplat till resonemanget ovan beträffande elevhälsan vill vi heller inte på 
sittande nämndsammanträde inteckna extrapengar till småskolorna. Vi skall ha 
en process kring hur eventuella extrapengar skall användas. Mycket av de 
eventuella extrapengarna kommer att gå rakt ut till skolorna. I en sådan 
prioriteringsordning skolorna emellan är det de rödgrönas ståndpunkt att 
småskolorna kommer stå mycket långt fram i kön. Vi har sett deras behov. Vi 
vet deras situation och vi kommer att verka för att de gynnas när ytterligare 
pengar skall fördelas.   

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) är en verksamhet som betyder mycket 
för grundskolan i Borås. Vi rödgröna har i budgetprocessen gjort allt vi kan för 
att hantera den varsamt. Nämndens ekonomiska förutsättningar har dock gjort 
att det varit svårt att upprätthålla samma budgetutrymme för CFL som för 
2017. Det har varit viktigt att verksamheten CFL fått vara med och fört en 
dialog om hur och på vilket sätt verksamheten kan anpassas utan att den tar för 
stor skada. När vi nu möjligen får ett tillskott i form ytterligare kommunbidrag 
är det vår ståndpunkt att CFL skall tillföras ytterligare medel utöver det som 
budgeten innebär. De rödgröna delar alliansens inställning att CFL även 
fortsättningsvis skall hålla en hög kvalitativ nivå. 
För de rödgröna, Per Carlsson (S) 
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§ 9 Dnr GRN 2017-00067 042 

Skrivelse till Kommunstyrelsen: Disponering av 
ackumulerat resultat 2017 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna upprättad skrivelse samt översända densamma till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Det preliminära bokslutet för 2017 anger ett mindre överskott för 
Grundskolenämnden för 2017. Nämnden har i behandling av budget 2018 gjort 
ett flertal prioriteringar men ser behov av medel för omställningar i 
verksamheten under 2018. Därför begär Grundskolenämnden att få disponera 
ackumulerat överskott för 2017 under budgetåret 2018.  

Beslutsunderlag 
Grundskolenämndens skrivelse till Kommunstyrelsen.  
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§ 10 Dnr GRN 2017-00063 007 

Uppföljning av Intern kontroll 2017 för 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänner upprättad uppföljning över intern kontroll 2017 och översänder 
densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 
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 fattade 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. 

 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. 

Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2017 utifrån den 
plan som antogs av Grundskolenämnden för 2017 och redovisar iakttagelser 
och slutsatser i medföljande uppföljningsrapport. Granskningen har 
genomförts enligt plan.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Uppföljning Intern kontroll 2017 (Grundskolenämnden).  
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§ 11 Dnr GRN 2017-00236 007 

Intern kontrollplan 2018 för Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 
Anta Intern kontrollplan för 2018 samt översända planen till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 
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, vilket Grundskolenämnden gjorde i ”Regler och 
anvisningar för intern kontroll” 2017-03-28 som gäller till och med 2018. 

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 2017-12-20 togs en 
riskanalys fram som ligger till grund för den interna kontrollplanen.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Intern kontrontrollplan 2018 (Grundskolenämnden). 

2. Bilaga, Riskanalys 2018 (Grundskolenämnden). 
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§ 12 Dnr GRN 2017-00217 210 

Uppdatering av Lokalresursplan 2019-2021 

Grundskolenämndens beslut 
Fastställa de uppdaterade uppgifterna kring Grundskolenämndens lokalbehov 
samt sända dessa till Lokalförsörjningsnämnden som revideringsunderlag till 
deras Lokalresursplan 2019-2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har uppdaterat uppgifterna kring sina lokalbehov som 
Lokalförsörjningsnämnden efterfrågat till revideringsunderlag för att skapa 
Lokalresursplan för Borås Stad 2019-2021. Detta ligger till grund för det förslag 
som Lokalförsörjningsnämnden presenterar till investeringsplan.  

Beslutsunderlag 
1. Lokalrevision 1. 

2. Lokalrevision 2. 

3. Bilaga 3: klass_elevprognos. 

4. Bilaga 4: Demografisk utveckling. 

Protokollsanteckning 
Anders Alftberg (SD) lämnar en protokollsanteckning enligt följande: 

”Vi anser att två mindre skolor skall byggas istället för en stor. Detta tar en 
större hänsyn till både Borås geografiska område och dess demografiska 
utveckling. Två mindre skolenheter minskar risken för ett onödigt resande, 
vilket är bra ur både ett miljö- och tillgänglighetsperspektiv. Två 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.”  
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§ 13 Dnr GRN 2017-00033 212 

Remiss: Utställning av översiktsplan för Borås 

Grundskolenämndens beslut 
Tillstyrka förslaget till Utställning av Översiktsplan för Borås med angivna 
förslag och synpunkter samt översända svaret till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över utställning av 
”Översiktsplan för Borås Stad”. Utställning av ”Översiktsplan för Borås” 
tillstyrks med synpunkter. Grundskolenämnden konstaterar att nämndens 
inlämnade synpunkter i samband med första remissförfarandet, har noterats av 
Kommunstyrelsen men inte föranlett några ändringar i Översiktsplanen. 
Grundskolenämnden lämnar därför samma förslag till tillägg och ändringar 
även i denna remissomgång. 

Nämnden ställer sig bakom förslaget att Borås Stad tar fram ett styrdokument 
för samhällsservicens markbehov. Detta styrdokument kan skapa goda 
förutsättningar att tillgodose behovet av samhällsservice.  

Nämnden ställer sig positiva till att Utställningshandlingen utförligare beskriver 
vikten av att möjliggöra bebyggelseutveckling i mindre orter och på 
landsbygden. ÖP kompletteras med ytterligare resonemang kring en levande 
landsbygd samt bebyggelseutveckling på landsbygden under ”Strategier”. Det är 
viktigt för nämnden att hela staden kan växa och utvecklas, inte bara delar av 
staden.  

Beslutsunderlag 
1. Utställning av ÖP. 

2. Samrådsredogörelse ÖP.  

3.Grundskolenämndens remissvar över ”Översiktsplan för Borås Stad”.      

 

Beslutsgång 
Förslag och yrkanden 
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Per Carlsson (S) föreslår Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka förslaget till 
Utställning av Översiktsplan för Borås med angivna förslag och synpunkter 
samt översända svaret till Kommunstyrelsen.  

Anders Alftberg (SD) yrkar bifall till ett alternativt förslag att avstyrka förslaget 
till Utställning av Översiktsplan för Borås Stad för vidare bearbetning. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att tillstyrka 
förslaget till Utställning av Översiktsplan för Borås med angivna förslag och 
synpunkter samt översända svaret till Kommunstyrelsen och dels till Anders 
Alftbers (SD) alternativa förslag att avstyrka förslaget till Utställning av 
Översiktsplan för Borås Stad för vidare bearbetning (biläggs till protokoll) och 
finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad. Anders Alftberg 
begär omröstning.  

Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller den 
Rödgröna gruppens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har 
Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Alftbets (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), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) 
och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Alftberg (SD). 

Med 10 ja röster mot 1 nej röst beslutar Grundskolenämnden att tillstyrka 
Utställning av Översiktsplan för Borås Stad med angivna förslag och 
synpunkter samt översända svaret till Kommunstyrelsen. 
 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. 
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§ 14 Dnr GRN 2017-00003 610 

Sammanfattning av projektet "Hela Väster" 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna upprättad rapport om investeringsprojektet "Hela Väster" och lägga 
denna till handlingarna.  

Rapporten översänds till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 att godkänna projektansökan gällande 
Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan år F-6 under tiden 
2015-2017. Antagna projekt och dess ansvariga nämnd förband sig att lämna 
skriftlig uppföljning till beredande tjänsteman, som i sin tur redovisar till 
Kommunstyrelsen. 

Projektets uppdrag har varit att bedriva, fördjupa och implementera metoder på 
Byttorpskolan och därefter sprida till andra skolor på f.d. SDF Väster samt att 
projektet också ska ses kunskapsbildande och metodutvecklande. 

Projektet har haft två övergripande mål: 

• Andelen elever på Byttorpskolan, och andra skolor som omfattas 
av projektet, som uppvisar olika former av normbrytande 
beteende, ska minska. 

• Andelen elever som når kunskapsmålen på berörda skolor ska 
öka. 

Arbetet utökades under hösten 2016 till att även innefatta Särlaskolan  F-6. 
Arbetet har bedrivits på tre olika nivåer: individnivå, gruppnivå och 
organisationsnivå. Det innebär främjande-, förebyggande- och åtgärdande 
insatser på de olika nivåerna. Två forskare från Högskolan i Borås samt  

tf. verksamhetschef för FOU Sjuhärad har varit knutna till projektet genom 
följeforskning och utvärdering av projektet. Projektansvariga lämnar nu en  
rapport med sammanfattning av projektet.  

Beslutsunderlag 
Rapport: Sammanfattning av projektet ”Hela Väster”. 
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§ 15 Dnr GRN 2017-00172 400 

Miljörapport 2017 för Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna redovisning av miljörapporten 2017 för Grundskolenämnden samt 
översända densamma till Miljö- och konsumentnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål 2013-2016. 
Kommunfullmäktige beslutade att dessa miljömål gäller t.o.m. 31 december 
2017.  

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av 
hur arbetet med miljömålen fortlöper. De åtgärder och aktiviteter som nämnder 
och bolag tar fram ska presenteras i kommunens digitala verktyg för 
målstyrning. Två gånger per år, vid tertialuppföljningen 2 och årsredovisning, 
ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och följas upp.  

Nämnden bedömer att arbete med miljömål pågår enligt plan och många mål är 
uppfyllda såsom införande av ett miljöledningssystem (miljöledning av central 
administration och KRAV-certifiering av storkök), arbete med ekologiska 
livsmedel, klimatanpassade menyer, klimatdataberäkning av måltider, minskat 
produktionssvinn och minskning av kemikalier på skolor.   
 
För vissa miljömål planeras arbete 2018 för att skapa utrymme för skolor att 
arbeta med åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut. Detta gäller arbete 
med Grön Flagg på alla skolor samt miljöutbildning för rektorer, pedagoger och 
nyanställd personal inom Kost och Lokalvård.  

Kostverksamheten har under 2017 fokuserat på KRAV-certifiering av skolkök. 
Under 2018 ligger fokus på ett mer strukturerat arbete med minskat matsvinn 
(produktionssvinn,  serveringssvinn och tallrikssvinn) i samarbete med elever 
genom kostråd vid varje skola.   

Resultatet för tjänsteresor med miljöbilar ligger under målvärdet om 80 procent. 
Upphandling och tillgång till infrastruktur för tankstationer/laddstationer styr 
möjligheten till val av fordon. Som huvudregel i enlighet med Borås Stads 
policy för resor, väljs miljöklassade biogasbilar om dessa används i centrala 
delar av Borås. Utanför tätorten saknas det tankstationer för biogas, vilket 
tvingar vaktmästeri till val av diesel eller bensindrivna bilar. Förvaltningen 
diskuterar frågor kring miljöfokus i nya upphandlingar av bilar med 
Servicekontoret.  
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Beslutsunderlag 
Miljörapport 2018 för Grundskolenämnden. 
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§ 16 Dnr GRN 2017-00235 600 

Evakuering av Fritidshem och Förskoleklass på 
Sjömarkenskolan till modul vid Sandaredskolan 

Grundskolenämndens beslut 
Vid ombyggnation av Sjömarkenskolan ska Fritidshemsverksamheten och 
Förskoleklassverksamheten evakueras till Sandaredskolan i klassrumsmoduler 
samt inne i Sandaredsskolans lokaler.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid evakuering av Sjömarkenskolan, då skolans ska byggas om ska 
Fritidshemsverksamheten och Förskoleklassverksamheten vara på 
Sandaredskolan. Resten av skolverksamheten åk 1-6 ska evakueras till Kyllared 
enligt tidigare beslut.               

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Grundskolenämnden till Lokalförsörjningsnämnden. 
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§ 17 Dnr GRN 2018-00010 3.5.1.25 

Retroaktiv kompensation för ytor i källaren på Nya 
Asklandaskolan, objektnr 45885 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att ersätta 
Grundskolenämnden retroaktivt för hyreskostnader under 2017 för objektet 
45885, Nya Asklandaskolan.         

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att ersätta 
Grundskolenämnden retroaktivt för hyreskostnader under 2017 på objektet 
45885, Nya Asklandaskolan. Ytan på 660 kvm i källarplan har under 2017 
använts av andra verksamheter utanför Grundskolenämnden.               

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Grundskolenämnden till Lokalförsörjningsnämnden. 
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§ 18 Dnr GRN 2018-00011 3.5.1.25 

Uppsägning av avtal för vissa ytor på Nya 
Asklandaskolan, objektnr 45885  

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden beslutar att säga upp avtal på ytor tillhörande Nya 
Asklandaskolan, objektnummer 45885.  

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden beslutar att säga upp avtal på ytor tillhörande Nya 
Asklandaskolan, objektnummer 45885. Ytorna det berör ligger på plan 1, 
källarutrymmet. Skolan har en yta på 5727 kvm, den är fördelad på följande sätt, 
plan 1 (källare) 2606 kvm, plan 2 (skollokal) 2715 kvm, plan 3 (skollokal) 406 
kvm. Ytorna som ska sägas upp ligger på plan 1 och storleken på ytorna som 
ska sägas upp är ca 864 kvm, för en rumsyta föreligger osäkerhet på arean. Se 
rumsnummer i nedanstående tabell. 

 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Grundskolenämnden till Lokalförsörjningsnämnden. 
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§ 19 Dnr GRN 2018-00002 3.5.4.0 

Anmälningsärenden per januari 2018 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedan följer sammanställning av anmälningsärenden per januari:   

a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola 
Dnr 2017/GRN0004 610 

b) Ärendet avslutas. Beslut från SI Anmälan om elevs skolsituation 
vid Erikslundskolan dnr 41-2017:6856, dnr 2017/GRN0189 606 

c) Ärendet avslutas. Beslut från SI Anmälan om elevs rätt till stöd 
och särskilt stöd vid Svedjeskolan dnr 41-2017:2754, dnr 
2017/GRN0098 606 

d) Beslut från BEO, Anmälan situation för elev vid 
Svaneholmskolan, dnr 45-2017:9752, dnr 2017/GRN0228 606 

e) Beslut från BEO, Anmälan skolsituation för elev vid 
Dalsjöskolan, dnr 45-2017:7479, dnr 2017/GRN0196 606 

f) Ärendet avslutas. Beslut från BEO gällande skyldigheten att 
motverka kränkande behandling vid Kristinebergskolan, dnr 45-
2017:4070, dnr 2017/GRN0151 606 

g) Beslut från BEO: Anmälan kränkande behandling vid 
Dalsjöskolan dnr 45-2017:7479, dnr 2017/GRN0196 606 

h) Ärendet avslutas. Beslut från Skolinspektionen: Anmälan om en 
elevs rätt till stöd vid Kristinebergsskolan Dnr 41-2017:4776, dnr 
2017/GRN0179 606 

i) Beslut från Arbetsmiljöverket: Omedelbart förbud och 
föreläggande med vite, Dnr 2017/GRN0119 026 

j) Skrivelse från nätverksgrupp barn och unga Boda Dnr 
2017/GRN0239 600 

k) Beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: Svar på 
motion av Lotta Preijde (L): Försöksverk-samhet med 
lärarassistenter på en av Borås Stads skolor,  
dnr 2017/GRN0002 610 
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l) Brev till Per Carlsson, Lennart Andreasson, Ulf Sjösten, Pär 
Arvidsson Fäldt, Lena Johansson: Elevhälsans medicinska insats, 
dnr 2017/GRN0240 

m) Protokollsanteckning avseende förvaltningens budget 2018:2 

från de fackliga företrädarna: LR, Lärarförbundet, Kommunal, 
SACO, Vårdförbundet och VISION. Dnr 2017-00123 

n) Öppet brev från eleverna i högstadiet på Bodaskolan: 
Bodaskolans budget 2018:2, Dnr 2017-00123 

 

 

Beslutsunderlag 
  Lista med anmälningsärenden per januari.    
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§ 20 Dnr GRN 2018-00003 3.5.4.0 

Delegationsbeslut per januari 2018 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedan följer sammanställning av delegationsbeslut per december:     

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

SEKRETESS 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-12-20—2018-
01-29 (lista) 

2. Överklagande av skolplaceringsbeslut perioden december 2017
 Dnr 2017/GRN0072 600 

3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden december 2017 
Dnr 2017/GRN0072 600 (lista) 

4. Beslut om avstängning perioden 2017-12-21—2018-01-30
 Dnr 2017/GRN0147 002 

5. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2017-12-20—
2018-01-30 

6. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid januari 2018 
Dnr 2017/GRN0225 002 

7. Personal 

 

Övriga delegationsbeslut 

 

8. Avslagsbeslut skolskjuts december 2017 Dnr 2017/GRN0053 

9. Beslut Mottagande i grundsärskolan 2017, Dnr 2017/GRN0223 

Beslutsunderlag 
  Lista med delegationsärenden.    
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Budget 2018:2 - tilläggsförslag 
 
Allianspartierna i Grundskolenämnden 
 
Skolinspektionens granskning 
Enligt vår bedömning har det genom de senaste åren byggts upp ett underskott inom 
skolområdet, vilket inte minst visat sig vid skolinspektionens granskningar av Borås Stads skolor. 
Det har varit många anmärkningar av allvarlig art varav ett antal varit förknippade med hot om 
vite. Under 2017 har den nya grundskoleförvaltningen och enskilda skolor arbetat intensivt för att 
åtgärda de påtalade bristerna. Det arbetet har varit framgångsrikt. Vissa vitesförelägganden har 
dock trots detta arbete fallit ut. Det är av central betydelse att Borås Stad lär av denna process 
och vidtar åtgärder för att förhindra ett upprepande, vilket också återspeglas i detta tilläggsförslag 
från allianspartierna i Grundskolenämnden. Hitintills har både nämnd och förvaltning, likt vad 
som beskrivs ovan, arbetat med att släcka bränder. Nu är det dags att ändra inriktning och börja 
bygga en jämlik skola i Borås där alla har samma rätt till en bra utbildning. 
 
Analysmetod och transparens 
Analys av de enskilda skolornas behov och de enskilda elevernas behov måste stå i centrum 
under det fortsatta arbetet. Det arbetet behöver utvecklas. Arbetet med budget 2018 har tyvärr 
inte präglats av transparens och tillgänglighet och de analyser av de enskilda skolornas 
anpassningsbehov som presenterats har haft fokus på personal snarare än elevernas behov. Vi 
inser att anpassningar kommer att behövas, inte minst utifrån helt naturliga skeenden som 
minskat antal elever.  
 
Negativa konsekvenser av förslag till Budget:2 
När man studerar förslaget till Budget:2 ser man att det ställer krav på ett lokalutnyttjande som 
innebär färre kvm/elev och en högre grad av samutnyttjande. Den centrala administrationen ska 
utifrån konsekvensanalysen minskas, antalet elever i förskoleklass kommer att öka, det totala 
antalet elever ökar vilket innebär ökade krav på lokaler, personell bemanning och rätt kompetens. 
När det gäller kostnadsökningar har personalkostnaderna blivit högre, vilket kan härröra sig från 
ingången av verksamheten 2017. Vidare har lokalbrist ibland inneburit dyra lösningar, vilket 
måste ställas mot den ersättningsnivå som gäller för nya elever. 
 
Anpassningsbehov 
Situationen i fritidshemmen är ansträngd och personalbemanningen ligger under riksgenomsnittet 
och elevgrupperna är på en del ställen stora. I det slutliga budgetförslaget föreslås att 
anpassningar inom CFL mildras. Anpassningsbehoven berör dock fortfarande CFL och många 
skolor. Dessa behöver erforderlig tid för att genomföra anpassningar. Vi anser att det finns 
anpassningskrav som är omöjliga att genomföra under 2018 och vill därför tillföra medel som 
innebär lättnader för enskilda skolor.  
 
Små skolor 
Vi anser vidare att resurstilldelningen till skolor på små orter bibehålls enligt Budget 2017 i 
avvaktan på en ny resursfördelningsmodell. 
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Elevhälsan 
Vi anser vidare att elevhälsans resurser bibehålls på minst 2017 års ursprungliga budgetnivå samt 
att en plan för rekrytering av personal tas fram och återrapporteras till nämnden. Vi anser det är 
orimligt att elever med särskilt stöd inte får sina behov tillgodosedda och i praktiken utsätts för 
besparing inom detta viktiga område. Elevhälsans placering inom grundskoleförvaltningen och 
organisatoriska uppbyggnad bör utredas i avsikt att ge alla elever adekvat stöd av elevhälsan. Flera 
av rapporterna från skolinspektionen har visat på att elevhälsans verksamhet kan utvecklas och 
bör stärkas. 
 
Särskilda undervisningsgrupper 
Särskilda undervisningsgrupper startar i Borås under 2018. Behovet av dessa grupper är stort och 
akut och måste tillgodoses i närtid. 
 
Strategiskt budgetarbete 
Allianspartierna i Grundskolnämnden föreslår vidare att nämnden per omgående tar fram en 
strategisk plan där behov, åtgärder och tidsplan finns som underlag för de kommande årens 
budgetarbete. 
 
Förebyggande arbete och kvalitetsutveckling 
På initiativ av allianspartierna har Grundskolenämnden tidigare bifallit förslag om analys av 
Skolinspektionens granskningar och kritik - utförd av förvaltningschefen. Denna analys ska 
presenteras för nämnden i mars. Vi vill nu att analysfunktionen blir permanent, med rapport till 
nämnden kvartalsvis om det förebyggande arbetet som sker. Detta för att i framtiden aldrig 
hamna i samma situation igen. Kvartalsrapporterna ska utgå från den analys som presenteras för 
nämnden i mars. 
 
Förbättrad studiero och trygghet 
Efter Skolinspektionens granskningar under 2017 kom det fram att studieron och tryggheten på 
många av våra skolor var bristfällig. Trots att mycket arbete genomförts finns det mer att göra. 
Förvaltningen behöver ta fram en åtgärdsplan tillsammans med skolorna för en förbättrad 
studiero. Planen ska föreslå vilka åtgärder som finns att tillgå. Anställning av socialpedagoger 
samt mobila team med fritidsledare är exempel på åtgärder som kan vidtas. 
 
Ökad undervisningstid 
Kunskapsresultaten i Borås skolor gör att vi ser behov av mer undervisningstid. Den långsiktiga 
målsättningen är att den dagliga lärarledda undervisningen ska öka med i genomsnitt en timme. 
 
Rörelse i skolan 
Idag finns det många barn och unga i skolåldern som inte rör på sig tillräckligt för att uppnå en 
god hälsa. Fler studier pekar på att motion och hälsosamma vanor leder till bättre lärande och 
kunskapsutveckling. Möjligheten till ytterligare idrott, puls för lärande (korta pulspass under 
dagen) eller annan fysisk aktivitet ska utredas och genomföras. Frågan har lyfts tidigare i 
Grundskolenämnden men vi vill ändå lyfta frågan för att accentuera vikten av en strategisk plan 
för genomförandet.  
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Undervisning på finska 
I dag finns det förskolor i Borås som har avdelningar för finsktalande barn. För att dessa barn ska 
ha möjlighet att fortsätta lära sig finska språket behövs en eller flera grundskolor som erbjuder 
undervisning på finska. 
 
Kulturen i skolan 
Skolbibliotek och skolbibliotekarien samt övriga kulturinstitutioner är viktiga för skolans arbete 
med läsupplevelser och språkutveckling. Skolorna ska nyttja den resurs som skolbibliotek och 
skolbibliotekariens samt kulturinstitutioner är.  
 
Studiecoacher 
I samband med KAL-gruppens arbete i början av 2017 beslutades det om 6 nya tjänster – 
studiecoacher – i syfte att avlasta lärarna. De fackliga representanterna uttryckte dock behov av 
ytterligare tjänster.  
 
Uppföljning av KF:s uppdrag  
Följa upp spetsutbildning inom matematik och det aktiva skolvalet som beslutades i budget för 
2017. 
 
Matlyft inom skolan 
Utreda möjligheterna till ett ”Matlyft inom skolan”. Åtgärder inkluderar utbildningsinsatser av 
skolornas befintliga kockar, men också att en webbaserad modulutbildning tas fram för de av 
skolornas medarbetare som idag arbetar inom kostenheten, men inte är utbildade kockar. Detta 
görs för att förbättra möjligheten till näringsrik och bra skolmat, vilket i längden ökar möjligheten 
att prestera för eleverna på lektionerna. 
 
Hyresmodellen 
Vi vill också uppmärksamma att hyresmodellen kan utvecklas avseende transparens och 
förutsägbarhet vid nyinvestering och renovering. Hyresmodellen skapar idag problem i den 
långsiktiga planeringen av Grundskolenämndens/-förvaltningens verksamhet. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslår Allianspartierna att ett antal tilläggsyrkanden införs i budgeten.  
 
Förslag till beslut: 
Grundskolenämnden beslutar att: 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa givna uppdrag från Kommunfullmäktige samt 
återrapportera med en plan med prioriteringsordning och tidsplan för när uppdrag ska 
vara färdigställt. Planen ska redovisas senast på nämndsmötet i mars. 

 
2. Förvaltningen får i uppdrag att, med utgångspunkt i den analys av Skolinspektionens 

kritik som nu görs, rapportera till nämnden kvartalsvis med det förebyggande arbetet som 
görs. 

 
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur skolornas vaktmästarfunktion kan knytas 

närmare respektive skola. 
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4. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 ta fram en plan för att förbättra studieron och 
tryggheten på Borås Stads grundskolor. 

 
5. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa så att den extra resurstilldelningen till skolor på 

små orter bibehålls tills vidare på 2017-års nivå i avvaktan på en ny 
resursfördelningsmodell. 

 
6. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att elevhälsans resurser bibehålls på minst 2017 

års ursprungliga budgetnivå, samt att en plan för rekrytering av personal tas fram och 
återrapporteras till nämnden senaste i maj med utgångspunkt från en grundlig 
behovsanalys. Elevhälsans placering inom grundskoleförvaltningen och organisatoriska 
uppbyggnad ska utredas i avsikt att ge alla elever adekvat stöd av elevhälsan.  

 
7. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att CFL:s verksamhet håller en fortsatt god 

kvalitetsnivå. 
 

8. Borås behöver nya skollokaler. I KF’s Budget:2 för 2018 finns fyra förstudieprojekt 
upptagna för Borås Stads skolor. Förvaltningen får i uppdrag att bevaka och driva på 
processen kring förstudierna och fortlöpande återrapportera till nämnden. 

 
9. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 utreda möjligheten att utöka 

undervisningstiden i de kommunala skolorna.  
 

10. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 ge de kommunala skolorna möjligheter att 
erbjuda elever mer rörelse under skoldagen. Förvaltningen får vidare i uppdrag att ta fram 
en plan för genomförandet och återrapportera till nämnden. 

 
11. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 utreda och föreslå skolor som ska erbjuda 

undervisning på finska 
 

12. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018, i samverkan med Kulturförvaltningen, i större 
omfattning samarbeta i frågor som rör skolbiblioteken och kulturskolan samt övriga 
kulturinstitutioner i Borås Stad.  

 
13. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 se över möjligheten att utöka antalet 

studiecoacher och lärarassistenter samt utreda hur utfallet hittills har varit för dessa.  
 

14. Behovet av särskilda undervisningsgrupper i skolverksamheten i Borås är stor och akut. 
Grundskolenämnden har tagit beslut om att inleda försöksverksamhet med två grupper 
vara den första är planerad att starta hösten 2018. Förvaltningen får i uppdrag att 
inventera ytterligare behov samt återkomma till nämnden om vilka krav detta kan ställa på 
verksamheten. 

 
15. Förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och 

intolerans, upprätta en plan för genomförandet samt återrapportera till nämnden senast 
vid aprilsammanträdet. 
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16. Nämnden och förvaltningen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram en 
strategisk plan där behov, åtgärder och tidsplan finns som ett underlag för de kommande 
årens budgetarbete. 

 
17. Förvaltningen får i uppdrag att fördela tillkommande budgetmedel från KF så 

anpassningskraven för enskilda skolor mildras. 
 

18. Mot bakgrund av ovanstående tilläggsförslag tillskriva KF om att skyndsamt ge 
Grundskolenämnden ett tilläggsanslag på minst 20 Mkr. Begäran om tilläggsanslag för 
2018 års verksamhet görs till KF men begäran ställs även till KS. 
 

 
 
 
 
För Allianspartierna 
 
Ulf Sjösten Birgit Wahlgren Jan Idehed Åke Ekvad 
Moderaterna Liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna 
    
Martin Nilsson Björn-Ola Kronander Dennis Jernkrook Tommy Ky 
Moderaterna Moderaterna Moderaterna Liberalerna 
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