
 
 

Protokollsutdrag  
  Sammanträdesdatum 
  2016-12-19 

 
§ 164 2016/SDNV0176 
 
Svar på Stadsrevisionenes rapport om elevdokumentationen i Borås 
Stads grundskolor   
 
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är ändamålsenlig 
och bedömer att det finns stora brister. Bristerna gäller både att uppfylla 
dokumentationskrav och hantering av dokument. En stor del av ansvaret för 
elevdokumentationen ligger på respektive skola. Detta medför att det ser olika ut på olika 
skolor. Vissa av skolorna har stora brister i sin elevdokumentation medan andra uppfyller 
dokumentationskraven och hanteringen av dokumenten. 
 
I den nya Grundskoleförvaltningen behövs ett samlat grepp för att alla skolors 
elevdokumentation ska hålla denna goda kvalitet. Det kan handla om kompetensutveckling, 
centralt administrativt stöd och eventuellt att använda sig av digitala 
dokumentationssystem.  
 
Beslut:  
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:  
 

1. Godkänna svar på Stadsrevisionens rapport om elevdokumentation i Borås Stads 
grundskolor.   

2. Översända skrivelsen till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 

Vid protokollet 
 

Malin Länsberg 
2016-12-21 

 

Ordförande    Justerande ledamot 
Per Carlsson    Kerstin Hermansson 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december 2016.  
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
 
Malin Länsberg 
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Svar på Stadsrevisionens rapport om 
elevdokumentationen i Borås Stad grundskolor 
 
Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 
 

1. Godkänna svar på Stadsrevisionens rapport om elevdokumentation 
i Borås Stads grundskolor   

2. Översända skrivelsen till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.  
 
Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är 
ändamålsenlig och bedömer att det finns stora brister. 
Stadsdelsförvaltningen Väster bedömer, i linje med Stadsrevisionens 
rapport, att det finns stora utvecklingsområden för elevdokumentationen. 
Behoven av utveckling ser dock olika ut på olika skolor och 
elevdokumentationen på vissa skolor uppfyller kraven och håller en god 
kvalitet. Den nya Grundskoleförvaltningen behöver ta ett samlat grepp 
kring arbetet med att förbättra elevdokumentationen i grundskolan. 
Stadsrevisionens rapport kommer att fungera som ett underlag i detta 
arbete.  
 
Yttrandet i sin helhet 
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är 
ändamålsenlig och bedömer att det finns stora brister. Bristerna gäller både 
att uppfylla dokumentationskrav och hantering av dokument.  
 
En stor del av ansvaret för elevdokumentationen ligger på respektive skola. 
Detta medför att det ser olika ut på olika skolor. Vissa av skolorna har stora 
brister i sin elevdokumentation medan andra uppfyller 
dokumentationskraven och hanteringen av dokumenten. I den nya 
Grundskoleförvaltningen behövs ett samlat grepp för att alla skolors 
elevdokumentation ska hålla denna goda kvalitet. Det kan handla om 
kompetensutveckling, centralt administrativt stöd och eventuellt att använda 
sig av digitala dokumentationssystem. Skolpsykologer och Skolsköterskor 
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använder sig idag av det webbbaserade journalsystemt ProReNata och det 
finns möjlighet för andra funktioner inom skolan att ansluta sig till detta 
system.   
 
Stadsrevisionens rapport kommer att fungera som ett underlag för den nya 
Grundskoleförvaltningen i arbetet med att förbättra elevdokumentationen i 
grundskolan.  
 
Samverkan 
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.  
  
  
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER 
  
   
  
Monica Svensson 
Stadsdelschef 
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