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Plats och tid Servicekontoret, lokal Ugglan, tisdagen den 29 september 2020 kl 17:00 – 20.30 

Beslutande Ledamöter 

Per Carlsson (S), Ordförande 

Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande 

Kamran Rousta (L), 2:e vice ordförande 

Emina Beganovic (S) 

Anton Löberg (S) 

Olivia Schell (C), ersätter Monika Hermansson Friedman (C) 

Tim Gahnström (MP) 

Martin Nilsson (M) 

Anette Arvidsson (KD), anländer 18.00 

Anders Alftberg (SD) 

Stefan Lindborg (V) 

Närvarande Ersättare 

Pernilla Ohlsson (S) via Teams 

Burair Mahmood (S) via Teams 

Sarah Ali (S) via Teams 

Jenny Parmstrand (S) via Teams 

Emmy Scilaris (L) via Teams 

Saveta Olsén (M) via Teams 

Ted Thilander (KD) via Teams 

Martin Sörbom (SD) via Teams 
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Övriga Tjänstemän 

Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef 

Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling 

Peter Skoglund, chef för ekonomifunktionen 

Athanassios Fontelas, IT-utvecklingsledare  

Ida Legnemark, utredare 

Yvonne Vedin, chef för HR 

Adriana Waris, utredare, protokollförare  

Anastasia Exner, vikarierande utredare 
Joakim Cannerfors, strategisk utredare 

Therese Svensson, Kommunal via Teams 

Dennis Ljung, LR via Teams 
Karl Hallerup, Lärarförbundet via Teams 

 

 

Justeringens plats och tid Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsg 32 plan 4, 2020-10-05 kl. 08.00  

 

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 6 oktober 2020 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 Adriana Waris  
 

 
 

 

 Ordförande  

 Per Carlsson 
 Justerare  

 
 
 

Kamran Rousta 

 

Paragrafer §§ 106-128 
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Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt 
journalsystemet ProReNata................................................................ 35 
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§ 106   

Upprop och val av justerande personer 
Grundskolenämndens beslut 

Kamran Rousta med Ulf Sjösten som ersättare väljs att jämte ordföranden 
signera protokollet. Protokollet justeras måndagen den 5 oktober kl. 08:00 på 
Olovsholmsgatan 32, plan 4.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till justerare: Kamran Rousta med Ulf Sjösten som ersättare väljs att 
jämte ordföranden signera protokollet. Protokollet justeras måndagen den 5 
oktober kl. 08:00 på Olovsholmsgatan 32, plan 4.  
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§ 107   

Fastställande av föredragningslista 
Grundskolenämndens beslut 

Per Carlsson (S) föreslår Grundskolenämnden besluta: Föredragningslistan 
fastställs med följande tillägg:  

5. Besök av kontaktpolitiker på skolor under pågående pandemin, 
förhållningsregler. 

8. Återrapportering av uppdrag: Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 
utgår. 

Övrig fråga från Ulf Sjösten: Extra insatta gruppmöten för framtagning av 
alternativa budgetförslag för 2021. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Per Carlsson (S) föreslår Grundskolenämnden besluta: Föredragningslistan 
fastställs med följande tillägg:  

5. Fråga från Anders Alftberg: Besök av kontaktpolitiker på skolor under 
pågående pandemin, förhållningsregler. 

8. Återrapportering av uppdrag: Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 
utgår. 

Övrig fråga från Ulf Sjösten: Extra insatta gruppmöten med syftet att ta fram 
alternativa budgetförslag för 2021. 
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§ 108   

Information från förvaltningschefen 
Grundskolenämndens beslut 

Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om verksamheterna.  
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§ 109 Dnr GRN 2019-00191 3.5.4.0 

Budgetuppföljning per augusti 2020, tertialrapport 2 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens beslut 

Budgetuppföljning per augusti 2020, tertialrapport 2 för Grundskolenämnden 
godkänns med ett texttillägg som avser uppgifter om andel av visstidsanställda.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Tertialrapport 2/2020 innebär en delrapportering av KF- och nämnduppdrag, 
status för indikatorer, hantering av risker samt en avstämning av ekonomin. 

Generellt präglas verksamheten av en fortsatt expansion med ökat elevantal. 
Denna ökning förväntas även fortsätta de kommande åren utifrån senaste 
befolkningsprognos. Denna ökning ger effekt på ökad rekrytering samt behov 
av ökat antal ändamålsenliga lokaler.  

Av KF- och nämnduppdrag är merparten delvis genomförda och återstående 
uppdrag planeras för genomförande under hösten. En planering fanns för att 
genomföra de flesta uppdrag innan Tertialrapport 1 men arbetet med Corona 
har tagit utredningsresurser från uppdragen. 

Avstämning av den interna kontrollplanen redovisar åtgärder och lägesrapport 
för de moment som följs upp månadsvis och i tertial 2 samt åtgärder för 
områden där nämnden angett en hög riskbedömning.  

Det ekonomiska läget är per augusti ett överskott som härrör sig till hög 
sjukfrånvaro under våren utifrån Corona samt att buffert inte har utnyttjats. 
Prognosen för helåret 2020 är ekonomi i balans och förutsätter god 
budgetdisciplin inom skolor och andra enheter.                 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Tertialrapport 2, 2020.                  

Yrkanden 

Per Carlsson föreslår Grundskolenämnden besluta: Budgetuppföljning per 
augusti 2020, tertialrapport 2 Grundskolenämnden. 

 

Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till ett texttillägg på sidan 8 i tertialrapporten: 
Att kommentaren för uppdraget avseende allmän visstidsanställning justeras 
med siffror för antal och andel visstidsanställda per 200430 och per 200830 
utifrån siffrorna som presenterades på mötet. 
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Per Carlsson yrkar bifall till texttillägget. Vidare föreslår Per Carlsson (S) att 
Budgetuppföljning per augusti 2020, tertialrapport 2 för Grundskolenämnden 
godkänns med ett texttillägg som avser uppgifter om andel av visstidsanställda.  
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§ 110 Dnr GRN 2019-00004 3.5.4.0 

Besök av kontaktpolitiker på skolor 
               

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redogör för sin syn på politikernas verksamhetsbesök på skolor 
under pandemin. Förvaltningen förordar digitala möten före besök för att 
minimera smittspridning. Förhållningssättet gäller under pågående pandemin 
under hösten 2020 och förutsättningar kan ändras i takt med nya 
rekommendationer från FHM.  
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§ 111 Dnr GRN 2020-00081 3.5.4.0 

Miljörapport 2020 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna upprättad miljörapport tertial 2 2020 samt översända densamma till 
Miljö- och konsumentnämnden.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog under våren 2018 Borås Stads Miljömål 2018-2021. 
Jämfört med föregående miljömål (2013-2017) medför inte de nya miljömålen 
stora förändringar i miljöarbetet för förvaltningen. Verksamheterna har över en 
längre tid, redan från 2013, arbetat med stadens miljömål och har kommit 
ganska långt i sitt miljöarbete. Skolorna har arbetat med Grön Flagg sedan 90-
talet. Stadens ambition är att Borås ska bli en ledande miljökommun. 

Miljömålen och etappmålen som nämnden har ansvar för är:  

Hållbara perspektiv 

Pågående arbete 

Arbete enligt ett miljöledningssystem 

Grön Flagg på skolor 

KRAV-certifiering av storkök 

Minst 50 % inköp av ekologiska 

Minst 25 procent inköp av närproducerade och rättvisemärkta livsmedel 

Minskat matsvinn, vägningar av produktionssvin och tallrikssvin 

Klimatsmarta menyer  

Inga livsmedel med palmolja i skolkök 

Miljöutbildning för alla anställda och politiker 

Minskad användning av kemikalier i Kost/Lokalvård (miljövänliga 
städmetoder) 

Rätt källsortering med fokus på förebyggande av uppkomsten av avfall och 
ökad återanvändning och återvinning 

 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Pågående arbete 

Ökat andel hållbara/fossilbränslefria resor    



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(39) 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

 
 

Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbesty rkande 
     

 

Uppföljning tertial 2 

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.  

Till tertial 2 följs upp dessa indikatorer: 

Har förvaltningen ett certifierat miljöledningssystem? 

Andel grundskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor t.ex. Grön Flagg? 

Nämndens bedömning 

Nämnden bedömer att arbetet med miljömålen pågår till största del enligt plan 
och många mål förväntas att bli uppfyllda 2021 såsom: miljödiplomering av 
förvaltningen, kravcertifiering av storkök, inköp av ekologiska livsmedel, ingen 
palmolja i serverade måltider, minskat matsvinn, klimatanpassade menyer, 
miljövänliga städmetoder, källsortering och hållbara resor. Förvaltningen är 
miljöcertifierad sedan 2018. Nämnden bedömer att målen såsom Grön Flagg 
och miljöutbildningar för personal uppfylls först 2022.     

Grön Flagg och miljöutbildning för personal 

Under våren 2020 har både de planerade utbildningarna och grön flagg-
aktiviteter pausats på många skolor pga. pandemin. Under 2020 har 60 procent 
av skolor antingen Grön Flagg eller förbereder planering men några skolor 
aviserar behov av att senarelägga uppstarten eller pausa aktivt arbete med Grön 
Flagg under hösten 2020- våren 2021. Detta gör att prognosen för 2021 ligger 
på 55 procent av skolor som arbetar aktivt med Grön Flagg. Målet är att öka 
antalet skolor som arbetar med Grön Flagg under 2021/2022 genom t.ex. 
utbildningsinsatser med Navet som erbjuds utan kostnad. Utbildningar med 
Navet ökar kunskap kring Grön Flagg samt väcker intresse och engagemang 
bland elever och pedagoger. Bland orsaker som förklarar skolornas beslut om 
att pausa Grön Flagg eller senarelägga uppstarten är bland annat: ombyggnation 
av skolan, arbete med prioriterade utvecklingsområden utifrån 
Skolinspektionens granskningar och förelägganden, skolornas arbete inom 
ramen för projektet med Skolverket för Bästa skola, rektorsbyte (nya rektorer 
behöver tid för att sättas in i skolornas förutsättningar och processer), 
pedagoger som driver Grön Flagg slutar på skolan och nyanställda pedagoger 
behöver sättas in i vad Grön Flagg innebär och hur mycket tid tar Grön Flagg i 
anspråk. I vissa fall behöver skolor arbeta mer med att väcka intresse och 
engagemang bland elever vilket är en grundläggande förutsättning att starta upp 
och bedriva Grön Flagg.  

Förvaltningen har stora personalgrupper som behöver utbildas. Plan finns på 
att utbilda alla pedagoger inom ett skolområde per år. Skolor inom området 3 
genomförde utbildningen 2019, området 2 genomför utbildningar 2020/2021, 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(39) 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

 
 

Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbesty rkande 
     

 

området 4 under 2021/2022 samt området 1 under 2022. Planen innebär att 
2022 kommer alla pedagoger på våra grundskolor bli klara med 
miljöutbildningen. Miljöförvaltningen genomför miljöutbildningar för skolor. 
Under 2019 har miljöutbildningar fortsatt enligt plan men våren 2020 fick 
Miljöförvaltningen och skolor avbryta alla inbokade miljöutbildningar pga. 
pandemin. Möjligheten finns för skolor att under hösten 2020 boka 
miljöutbildningar i mindre grupper. I dagsläget är digitala miljöutbildningar inte 
aktuella i Miljöförvaltningens regi.  

Personal inom central administration samt Kost och Lokalvård har genomgått 
miljöutbildningen. Miljöutbildning för förtroendevalda fortsätter 2020/2021. 
Nyanställda utbildas inom ett år.              

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport tertial 2, 2020 för Grundskolenämnden. 
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§ 112 Dnr GRN 2020-00048 3.5.4.0 

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2020 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisningen samt översända densamma till Kommunstyrelsen.                   

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskoleförvaltningen har genomfört uppföljning av arbetet med 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.      

Beslutsunderlag 

 . Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020, 
nämndens rapport, Grundskolenämnden.                 
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§ 113 Dnr GRN 2019-00053 3.5.4.0 

Utvärdering av skolvalet 2020 samt utvärdering av gällande 
urvalsprinciper för skolplacering 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner upprättad skrivelse gällande urvalsprinciper 
och fastställer urvalsprinciperna för skolplaceringar samt översänder skrivelsen 
till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 
utredning i april 2021 där förslag till förändringar i urvalsprinciperna som ökar 
nöjdheten bland vårdnadshavare samt möjliggör minskad segregation redovisas.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Reservation 

Stefan Lindborg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt alternativa 
förslag och till sitt tilläggsförslag.        

Sammanfattning av ärendet 

1. Vårens skolval och de löpande skolplaceringarna har gjorts utifrån de 
urvalsprinciper som Grundskolenämnden fastställde i november 2019. 
Utredaren bedömer att arbetet fungerat utmärkt utifrån de fastställda 
urvalsprinciperna föreslår därför att Grundskolenämnden behåller de idag 
gällande urvalsprinciperna även för läsåret 20/21 och för skolvalet inför läsåret 
21/22 men att ett förtydligande gällande elevers möjlighet att byta skola med 
varandra läggs till på slutet.  

 

2. Då det är tydligt att ett antal vårdnadshavare är missnöjda med skolvalet är 
frågan om det går att göra justeringar i urvalsprinciperna och i metoderna för 
genomförandet av skolvalet så att detta missnöje minskar. Förvaltningen ges 
därför i uppdrag att utreda vilka förändringar och konsekvenserna av dessa som 
skulle kunna gå att genomföra inför skolvalet för läsåret 22/23, och därmed 
även löpande skolplaceringar inför läsåret 21/22. I utredningen skall också 
framgå vilka åtgärder, om sådana kan identifieras, som kan minska 
segregationen. Utredningen presenteras i april 2021.               

Beslutsunderlag 

Grundskolenämnden beslut 2020-08-24 Översyn av Urvalsprinciper för 
skolplaceringar.    

Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår Grundskolenämnden besluta: Godkänna upprättad 
skrivelse gällande urvalsprinciper och fastställa urvalsprinciperna för 
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skolplaceringar samt översända skrivelsen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 
utredning i april 2021 där förslag till förändringar i urvalsprinciperna som ökar 
nöjdheten bland vårdnadshavare samt möjliggör minskad segregation redovisas.  

 

Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till ett alternativt förslag: Att syskonförtur utgår 
ur urvalsprinciper för skolplaceringar i Borås Stads skolor.      

 

Vidare yrkar Stefan Lindborg (V) bifall till ett tilläggsförslag att 
Grundskolenämnden tillskriver Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige med 
uppmaningen att det obligatoriska skolvalet avskaffas inför läsåret 2021/2022.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Stefan 
Lindborgs (V) alternativa förslag och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja besvarad. 

 

Vidare föreslår Per Carlsson (S) Grundskolenämnden besluta att avstyrka 
tilläggsförslaget. 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka 
tilläggsförslaget och dels till Stefan Lindborgs (V) förslag att tillstyrka 
tilläggsförslaget och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja 
besvarad. 

Utan omröstning beslutar Grundskolenämnden att godkänna upprättad 
skrivelse gällande urvalsprinciper och fastställa urvalsprinciperna för 
skolplaceringar samt översända skrivelsen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 
utredning i april 2021 där förslag till förändringar i urvalsprinciperna som ökar 
nöjdheten bland vårdnadshavare samt möjliggör minskad segregation redovisas.      
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§ 114 Dnr GRN 2020-00036 3.5.4.0 

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
elevdokumentation i Borås Stad 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna svar på revisionsrapporten.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad rapport. 
Grundskolenämnden instämmer med Stadsrevisionens slutsatser och 
förbättringsförslag. Grundskoleförvaltningen har uppdrag att arbeta vidare med 
förbättringsåtgärder inom områden dokumentation - arkivering samt 
systemstöd.                

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport: Uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås 
Stad. 
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§ 115 Dnr GRN 2020-00033 3.5.4.0 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna svar på revisionsrapporten.        

     

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad granskningsrapport. 
Grundskolenämnden delar revisionens slutsatser och rekommendationer 
gällande stadens ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionen har i denna rapport identifierat ett antal brister i 
ärendeberedningsprocessen. Riktlinjer för en gemensam beredningsprocess från 
2017, som förespråkar politikiska skrivelser och som 
Stadsledningsförvaltningen tagit fram, ses som rekommendationer för 
förvaltningar. Det är två nämnder inom Borås Stad som använder 
tjänsteskrivelser. Majoriteten av nämnder tillämpar modellen med politiska 
skrivelser, vilket tyder på att nämnderna har tolkat lagens krav och Borås Stads 
process olika. Oavsett om den gemensamma processen är entydig och fastställt 
enligt rutinen för hantering av styrdokument eller inte, behöver stadens 
nämnder säkra att beredningsprocessen vilar på lagliga grunder. Vidare behöver 
stadens nämnder tydliggöra rollfördelning mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner, tillmötesgå lagkrav avseende saklighet, oberoende, allsidig 
belysning i ärendeberedningen samt säkerställa insyn och transparens för 
allmänheten i ärendeprocessen. Att varje nämnd ska fastställa och använda en 
egen ärendeberedningsprocess är inte att förorda enligt nämnden.  

Nämndens och förvaltningens uppfattning är att de påtalade bristerna kan rättas 
till igenom en gemensam beredningsprocess för alla nämnder. En gemensam 
process garanterar att lagen och stadens styrdokument tillämpas på samma sätt 
utan avsteg. Stadens beredningsprocess har undersökts flera gånger och de 
tillsatta arbetsgrupperna har förespråkat att använda modellen med 
tjänsteskrivelser. Grundskolenämnden har växlat styrmodellen från 
tjänsteskrivelser 2016-2017 till politiska skrivelser från 2018. Nämnden anser att 
styrmodellen för beredning av ärenden i nämnder är en politisk fråga och 
Kommunfullmäktige bör fatta ett beslut kring detta. I väntan på 
Kommunfullmäktiges beslut om en gemensam modell för alla nämnder, 
kommer förvaltningen i enlighet med Stadsrevisionens synpunkter diarieföra 
kallelse och handlingar inför nämndens sammanträden för att öka transparens 
för allmänheten. Redan idag kan allmänheten följa handlingar till kommande 
nämnd på Borås Stads webb där det finns både handlingar med förslag till 
beslut och protokoll med fattade beslut. Diarieföring av handlingar ger 
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allmänheten en ytterligare möjlighet att kunna följa nämndens skrivelser från 
förslag till beslut.          

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport: Ärendeberedningsprocessen i Borås Stads nämnder. 
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§ 116 Dnr GRN 2020-00031 3.5.4.0 

Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner svaret och översänder det till Stadsrevisionen.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 
barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 
stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 
på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 
samverkan med externa parter förbättras. 

Granskningen säger att det kan finnas en möjlighet med en översyn av 
fördelningen av förvaltningarnas uppdrag och mandat inom Borås Stad för att 
minska organisatoriska mellanrum. Grundskolenämnden håller med om detta. 

Granskningen säger att de mjuka nämnderna inom Borås Stad tillsammans kan 
ta fram mål och riktlinjer på generell nivå för samverkan med externa parter. 
Grundskolenämnden är mycket tveksam till att ett sådant arbete skulle ge 
konkreta effekter. 

Grundskolenämnden har en kontinuerlig kontakt och samverkan med de 
fristående skolorna, bland annat inom områdena skolval, övergångar och social 
hållbarhet. 

Grundskolenämndens uppfattning är att samverkan med polisen i stort 
fungerar väl. 

Grundskolenämnden planerar åtgärder kring de kommungemensamma 
särskilda undervisningsgrupperna, övergångar till de fristående 
gymnasieskolorna och SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och 
fritidsgård i individärenden) för att förbättra samverkan med externa parter för 
elevernas bästa.    

Grundskolenämnden arbetar vidare med frågan utifrån ett samverkans-
perspektiv.            

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens granskning: Borås Stads samverkan med externa parter 
kring barn och unga.                  

Yrkanden 

Per Carlsson föreslår Grundskolenämnden besluta: Godkänna svaret och 
översända det till Stadsrevisionen.   
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Ulf Sjösten (M) yrkar bifall till ett texttillägg som lyder enligt följande: 
Grundskolenämnden arbetar vidare med frågan utifrån ett samverkans-
perspektiv. 

 

Per Carlsson (S) yrkar bifall till texttillägget. Nämndens svar kompletteras med 
följande mening: Grundskolenämnden arbetar vidare med frågan utifrån ett 
samverkansperspektiv. 
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§ 117 Dnr GRN 2020-00019 3.5.4.0 

Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 
Borås Stad 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna svar på revisionsrapporten.         

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på revisionsrapporten. Nämnden 
noterar att det inte finns några anmärkningar som avser Grundskolenämndens 
verksamheter. Granskningen visar att den interna kontrollen gällande debitering 
av taxor och avgifter är tillräcklig. Det finns inga brister i dokumentation såsom 
riktlinjer, processbeskrivning, rutiner och anvisningar kring hantering av 
avgifter inom förvaltningen. Grundskolenämnden har inget att erinra mot 
Stadsrevisionens slutsatser och rekommendationer.  

Bakgrund 

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en fördjupad granskning av taxor 
och avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads arbete 
med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern 
kontroll. Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen vid 
debitering av avgifter inom berörda nämnder är tillräcklig samt om nivån på 
taxor och avgifter i de berörda nämnderna är förenliga med självkostnads-
principen och likställighetsprincipen. Revisionsrapporten innehåller slutsatser 
och rekommendationer för granskande nämnder.               

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport: Granskning av taxor och avgifter Borås Stad. 
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§ 118 Dnr GRN 2020-00080 3.5.4.0 

Yttrande över remiss: Övernattning i skolsalar och idrottshallar 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen inkommen från Fritid- och 
folkhälsonämnden gällande gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler 
och idrottshallar i samband med övernattning vid evenemang.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har remitterat rubricerande ärende till 
Grundskolenämnden och andra nämnder för att få ett gemensamt 
förhållningssätt kring upplåtelsen av skollokaler och idrottshallar i samband 
med övernattning vid olika evenemang. 

 

Efter inkomna svar tillskriver Fritids- och folkhälsonämnden Kommunstyrelsen 
för fastställande av de gemensamma riktlinjerna.  
 
Fritid- och Folkhälsonämnden skriver att Borås Stads skollokaler och 
idrottshallar är en resurs för övernattning i samband med evenemang och 
träningsläger. Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en 
evenemangsstad. I Vision 2025 beskrivs hur nämnder och förvaltningar ska ta 
gemensamt ansvar för barn och unga bland annat genom att stödja 
föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker möten mellan barn 
och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 
och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 
samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 
till evenemang.                

Beslutsunderlag 

1. Kostnadsberäkning och prisbild. 
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§ 119 Dnr GRN 2020-00083 3.5.1.0 

Yttrande över Föreskrifter för återvinningshantering 
Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka Föreskrifter för återvinningshantering.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 
Grundskolenämnden har inget att erinra mot förslaget. Grundskolenämnden 
tillstyrker föreskrifter för återvinningshantering för Borås Stad. De gällande 
Föreskrifter för avfallshantering från 2012 behöver uppdateras.  

Föreskrifterna gäller sortering, förvaring, hämtning och transport av 
hushållslikanande avfall och förslaget innebär bland annat införande av nya 
avfallsbehållare med flera fack för sortering. Förslaget till föreskrifter innehåller 
inledande bestämmelser (kap 1) med mer utförliga definitioner och ett 
uppdaterat regelverk. Förslaget innehåller en tydligare struktur och en 
omformulerad fördelning av ansvar. Förutom kommunens ansvar, 
fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar (kap 2) ingår 
också producentansvar och ansvar vid evenemang, vilket är nytt jämfört med 
gällande föreskrifter. Kapitel 3 Hushållsavfall är mer utvecklat och innehåller ett 
separat avsnitt 3.2 Avfallsspecifika anvisningar. Detta avsnitt innehåller en 
större katalog av avfall för sortering, förvaring, hämtning och transport jämfört 
med gällande föreskrifter där ingår bland annat hantering av invasiva 
främmande växter, filtermaterial från fosforfällor, 
stickande/skärande/smittförande avfall, aska samt döda sällskapsdjur.  
Hämtningsplats och transportvägar som har varit en bilaga till föreskrifter ingår 
enligt förslaget i kap 3 Hushållsavfall. Nämnden förutsätter att Borås Energi 
och Miljö informerar allmänheten och verksamheter om förändringar för att 
underlätta organisering av avfallssortering, förvaring, hämtning eller transport.          

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Föreskrifter avfallshantering. 
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§ 120 Dnr GRN 2020-00084 3.5.1.0 

Yttrande över motion: Utveckla stödet till barn med autism 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avstyrker motionen Utveckla stödet till barn med autism 
och översänder svaret till Kommunstyrelsen.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Moderaterna och Kristdemokraterna  

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att det kan finnas ett behov av 
resursgrupp i årskurs F-3 för elever med autismspektrumtillstånd. M och KD 
lade ett initiativärende till Grundskolenämnden 2020-06-16 där vi sade att 
nämnden borde besluta att utreda förutsättningarna och behovet av den 
nämnda resursgruppen. Mot bakgrund av ovannämnda önskar M och KD 
tillstyrka/bifalla motionen då den är i samma anda som M och KD:s förslag 
från 2020-06-16, då vi utgård från texten i SD:s förslag till beslut. Det pågår ett 
utredningsarbete inom förvaltningen som berör den specifika frågan ur ett 
övergripande perspektiv. Den utredningen kan i bästa fall träffa den fråga som 
M och KD:s förslag från juni 2020 och den motion som SD lagt. 

För alliansen i Borås 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

Ulf Sjösten  

Martin Nilsson 

Anette Arvidsson 

Saveta Olsén 

Ted Thilander 

Elvira Löwenadler 

 

Reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna 

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt yrkande. 

 

Reservation från Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där man yrkar att 
Kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till Grundskoleförvaltningen att 
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utreda förutsättningarna och behovet av resursgrupp, så kallad A-resurs, i 
årskurs F-3 för elever med autismspektrumtillstånd. 

Grundskolenämnden gav i Budget 2019 förvaltningschefen i uppdrag att ta 
fram en analys av vad som krävs för att möta behovet av fler platser inom 
ramen för kommunens särskilda undervisningsgrupper. 

Under 2019 har en arbetsgrupp tillsatts. Den har påbörjat ett arbete som 
handlar om analys av läge och behov inom Grundskoleförvaltningen. Gruppen 
har även tittat på faktorer som lokaler, skolskjuts och ekonomi. 

Andra faktorer inom området är skolornas lärmiljöer, vilka är en förutsättning 
för inkludering och arbetet med särskilt stöd. Tillgängliga lärmiljöer är 
avgörande för att elever bemöts på ett kvalitativt sätt och sannolikt även för att 
förebygga behovet av att fler elever ska gå i särskilda undervisningsgrupper. Att 
utveckla verksamhetens tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, 
fysiska och sociala miljön i relation till elevernas behov och förutsättningar för 
lärande. 

Svaret på uppdraget har ännu inte färdigställts inom Grundskoleförvaltningen, 
utan återrapportering till Grundskolenämnden beräknas kunna ske under 2020.    

Per Carlsson (S) yrkar bifall till en textkomplettering att beslutet motiveras 
enligt följande: Frågan hanteras inom ramen för det utredningsuppdraget kring 
särskilda undervisningsgrupper som redan pågår på förvaltningen.             

Beslutsunderlag 

1. Motion: Utveckla stödet till barn med autism.                  

Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår Grundskolenämnden besluta: Avstyrka motionen 
Utveckla stödet till barn med autism och översända svaret till 
Kommunstyrelsen. 

 

Ulf Sjösten (M) yrkar bifall till ett alternativ förslag att tillstyrka motionen.  

Anders Alftberg (SD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka 
motionen och dels till Ulf Sjöstens (M) och Anders Alftbergs (SD) yrkande att 
bifalla motionen och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs.  

Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som avstyrker 
motionen röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har 
Grundskolenämnden beslutat enligt Ulf Sjöstens förslag”. 
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Följande personer röstar ja: Per Carlsson (S), Kamran Rousta (L), Emina 
Beganovic (S), Anton Löberg (S), Olivia Schell (C), Tim Gahnström (MP), 
Stefan Lindborg (V) samt nej Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Anette 
Arvidsson (KD) och Anders Alftberg (SD).  

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja röster mot 4 nej röster beslutar Grundskolenämnden att avstyrka 
motionen.  
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§ 121 Dnr GRN 2020-00061 3.5.4.0 

Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig service  
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämndens beslutar att nämndens protokoll på Borås Stads 
webbplats från och med den 25 september 2018 ska tillgänglighetsanpassas. 
Likaså ska föredragningslistan tillgänglighetsanpassas från och med den 23 
september 2020.  

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Grundskolenämndens 
förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service: 

- Inkomna handlingar. 

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft.  

Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom 
en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet 
med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 
Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för 
personer med funktionsnedsättning.  

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.  

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 
tidsberoende media (video m.m.) berörs från och med den 23 september 2020. 

Men anledning av ovanstående ser Grundskolenämnden ett behov att se över 
hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 
aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven. Dock finns ett undantag för 
oskäligt betungande anpassning.  

Grundskolenämnden gör samma bedömning som Kommunstyrelsen att 
inkomna handlingar till Grundskolenämndens förvaltning ska undantas kravet 
på tillgänglighetsanpassning, De handlingar som Staden framställer själva ska 
dock anpassas till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider 
av handlingar på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och 
egenupprättade, detta framförallt inom nämndadministrationen. Dessa 
handlingar tenderar till att bli omfattande och undantas också 
tillgänglighetskravet.  
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För att underlätta för de som har en funktionsnedsättning ska 
föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt som gör att den blir 
tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta filen, likaså ska ske med 
protokollet.  

Samtliga handlingar som inkommer till Grundskolenämnden publiceras även i 
Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighets anpassas undantas 
även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent.  

Grundskolenämnden fattar nu ett beslut i likhet med Kommunstyrelsens 
bedömning för att få en samsyn inom Staden.                  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut: Undantag från Lag om tillgänglighet till digital 
offentlig service 2020-05-25.  

2. Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.                 
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§ 122 Dnr GRN 2020-00109 3.5.4.0 

Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig service 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att undanta nedanstående från 
tillgänglighetsanpassning med hänvisning till oskäligt betungande anpassning, 
med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service: 

- undanta anpassningar av filer på intranätet som är publicerade fram till 31 
december 2020
- undanta förvaltningens kvalitetsrapporter på boras.se
- undanta lärplattformen Ping Pong och kommunikationen från densamma
- undanta schemaplaneringsverktyg såsom Skola 24
- undanta Dexter, skolvalssystemet, system för skolmatsedel.

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft. Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls av en 
offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara 
tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen. 

En förvaltning kan göra undantag av vissa delar om det kräver ”oskäligt 
betungande anpassning” för att klara lagstiftningens alla delar. Bestämmelser 
om det finns i 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.’ 

Utifrån att det skulle krävas oskäligt betungande arbete i vissa fall omöjligt så 
föreslås följande undantag: 

- undanta anpassningar av pdf:er på intranätet som är publicerade fram till 31 
december 2020
- undanta förvaltningens kvalitetsrapporter på boras.se

- undanta lärplattformen Ping Pong och kommunikationen från densamma

- undanta schemaplaneringsverktyg såsom Skola 24

- undanta Dexter, skolvalssystemet, system för skolmatsedel.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens beslut: Undantag från Lag om tillgänglighet till digital 
offentlig service 2020-05-25.
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2. Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
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§ 123 Dnr GRN 2020-00091 3.5.4.0 

Anslagsframställan Nya Fristadhallen  
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att godkänna anslagsframställan på Nya 
Fristadhallen som Lokalförsörjningsnämnden föreslår.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2018-02-02 till Lokalförsörjnings-
nämnden att starta en förstudie gällande ny idrottshall i Fristad. 
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-06-12. 
Grundskolenämnden hemställde 2018-06-19 till Lokalförsörjningsnämnden att 
samverka med Grundskoleförvaltningen i projektet för att utreda möjligheterna 
för grundskolan att nyttja idrottshallen i sin verksamhet samt att tillskapa en 
musiksal i byggnaden.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2019-12-10 och 
tillstyrktes av Fritids- och folkhälsonämnden 2020-01-29 och Grundskole-
nämnden 2020-01-28 samt beslutades i Kommunstyrelsen 2020-03-02.   

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en 
projektbudget om 38 540 000 kr.               

Beslutsunderlag 

1. Beslut i Lokalförsörjningsnämnden: Anslagsframställan på Nya Fristadhallen  
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§ 124 Dnr GRN 2019-00119 3.5.4.0 

Avstämning uppföljning av Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Grundskolenämndens beslut.               

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att sammanställa och 
följa upp Grundskolenämndens beslut som är fattade under mandatperioden. 
Uppföljningar görs vid varje tertial samt vid årets slut. Uppföljningar 
rapporterar vilka beslut är genomförda, pågående samt ej genomförda. 

Denna uppföljning gäller perioden 2020-01-01—2020-08-24.  
I sammanställningen ingår även pågående och ej genomförda beslut från 2019.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga med sammanställning av nämndens beslut. 
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§ 125 Dnr GRN 2020-00085 3.5.4.0 

Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2020 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna upprättad redovisning av inkomna synpunkter för perioden 1 januari 
till 31 juni 2020 och översända densamma till Kommunstyrelsen.        

      

Sammanfattning av ärendet 

I denna redovisning redovisar Grundskolenämnden antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 juni 2020, samt fördelning 
över verksamhetsområden och kriterier. Antalet inkomna synpunkter till 
Grundskoleförvaltningen under första halvåret har minskat jämfört med samma 
period föregående år, 13 inlämnade synpunkter första halvåret 2020 mot 31 
motsvarande period 2019. 

Antalet inkomna synpunkter under första halvåret har minskat kraftig jämfört 
med samma period föregående år. Antalet inkomna synpunkter bedöms vara 
anmärkningsvärt få sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga 
antal bedöms bero på att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens 
verksamhet fortfarande ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare 
med sin synpunkt, istället för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att 
sprida informationen om möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt 
förbättra arbetet med hanteringen av inkomna synpunkter är ständigt pågående.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 (Grundskolenämnden)                  
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§ 126 Dnr GRN 2020-00101 3.5.4.0 

Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt 
journalsystemet ProReNata 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar: 

Inkommande pappershandlingar och upprättade pappershandlingar som tillhör 
ett ärende i digitalt journalsystemet, skannas för att därefter gallras. Innan 
gallringen kan verkställas ska Grundskoleförvaltning/Elevhälsan ha säkerställt 
att:  

Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 

Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens  
bevisvärde. 

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som 
myndigheten upprättat från och med 2020-10-01.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskoleförvaltningen har infört ett digitalt journalsystem, ProReNata för att 
effektivisera och kvalitetssäkra journalhanteringen. Grundskolenämnden har 
2017-11-28 beslutat om gallring av inkommande pappershandlingar efter 
scanning och kontroll av inskannade dokument. Verksamheten har genomfört 
en undersökning av alla handlingar som används inom elevhälsan och kommit 
fram till att det saknas en kategori av dokument: upprättade pappershandlingar. 
Grundskolenämndens beslut från 2017 kompletteras därför med ett tillägg om 
upprättade pappershandlingar. Till upprättade pappershandlingar tillhör t.ex. 
skattningsformulär, testprotokoll samt medgivande från föräldrar.                   

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut 2017-11-28, dnr 2017/GRN0175. 
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§ 127  

Övrig fråga: Extra insatta partigruppsmöten  
 
Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka extra insatta partigruppsmöten för Grundskolenämnden. 
 

 
Ärendet i sin helhet 
Ulf Sjösten lyfter frågan om möjlighet till extra insatta partigruppsmöten i syftet 
att ta fram alternativa budgetförslag avseende budget 2021:2 för 
Grundskolenämnden.   
 
Per Carlsson föreslår Grundskolenämnden besluta: Tillstyrka extra insatta 
partigruppsmöten. 
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§ 128 Dnr GRN 2019-00185 3.5.4.0 

Anmälningsärenden per september 2020 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.   

Ersättning för deltagande i utbildningar utgår enligt Föreskrifter om arvode för 
förtroendevalda.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Anmälningsärenden per september: 

Strategidagen för nämnden den 20 oktober, kl 08.00-15.00, därefter börjar 
Grundskolenämndens sammanträde kl. 16.00. Ordinarie sammanträde börjar kl. 
17.00. 

 

Utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor den 21 oktober.   
Tid: kl. 08.30 – 15.30 Plats: Digitalt via Skype. Intresserade politiker gör 
anmälan själva. 

 

Integrationsdagen 3 november 2020, kl. 08.00-12.00 Plats: Digitalt via Zoom.   
Intresserade politiker gör anmälan själva. 

        

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per september 2020. 
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§ 129 Dnr GRN 2019-00187 3.5.4.0 

Delegationsbeslut per september 2020 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

Innehåller sekretess 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2020-08-15— 

2020-09-18 

Avstängningar perioden augusti - september 2020 

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden augusti-
september. 
Laglighetsprövningar skolplacering per september 2020 

3. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2020-00015 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-08-25— 

2020-09-29 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 
2020-08-25—2020-09-29 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden september 2020 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2020-08-25—
2020-09-29 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 2020-08-25— 

2020-09-29 

8. Anmälan till huvudman elevers frånvaro per augusti 2020 

  

Övriga delegationsbeslut 

9. Avslagsbeslut skolskjuts augusti 2020 Dnr 2020-00021               
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Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per augusti 2020 Grundskolenämnden. 
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