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§ 122
Allmänhetens frågestund
Dennis Ljung, LR ställer en fråga från vissa skolor: ”Hur kan lärare diskutera och förhålla sig till
ekonomiska budgetfrågor, om rektorer inte har kännedom om skolans budget 2018?”
Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef tar med sig frågan om hur rektorer kan ta reda på budget
2018 för sina skolor till linjeorganisationen.

§ 123
Upprop och val av justerande personer
Beslut
Till justerare väljs Ulf Sjösten (M) med Lennart Andreasson (V) som ersättare.
Protokollet justeras måndagen den 25 september klockan 14.00 på Olovsholmsgatan 32, plan 4.

§ 124
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
 Initiativärende från Allianspartierna: Extra passagerare i skolbussarna.
 Initiativärende från Allianspartierna: Analys och uppföljning av Skolinspektionens
förelägganden om vite.
 Tilläggsyrkande från SD till initiativärendet från Allianspartierna: Analys och uppföljning
av Skolinspektionens förelägganden om vite.
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§ 125
Information från förvaltningschefen
Förvaltningschefen informerar om vad som är aktuellt i verksamheterna.
Beslut
Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.

§ 126
Information: Återrapportering om åtgärder vid förelägganden utifrån
Skolinspektionens tillsynsbeslut
Förvaltningschefen informerar om aktuella åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens
tillsynsbeslut.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Informationen om Åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut läggs till
handlingarna.

§ 127
Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor
Björn-Ola Kronander och Marcus Gunnarsson har besökt Rångedalaskolan och Äsperedskolan
och rapporterade sina reflektioner därifrån.

§ 128

Dnr: 2017/GRN0171 609

Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2017
Kvalitetsrapport Undervisning och resultat upprättas varje år.
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Rapporten består av två separata delar:




Grundskolan;
betygsresultat för årskurs 6 och 9 samt omdömen för årskurs 1 och 3 samt
betygsresultat för A-resursgrupper och kommunikationsklasser.
Grundsärskolan; Omdömen i årskurs 1,3, 6 och 9.
Utvald redovisning av grundläggande verksamhet enligt styrdokument.

Årets betygsresultat för årskurs 6 och 9 visar på en förbättring både gällande gymnasiebehörighet
samt meritvärden jämfört med föregående år. De senaste årens mottagande av nyanlända har
över tid sänkt stadens resultat, men i år kom ett trendbrott. Sedan betygen i årskurs 6 infördes har
resultaten alltid varit bättre i årskurs 6 än i årskurs 9. Detta har sannolikt berott på att
bedömmarkompetensen behövt utvecklas för årskurs 6. I år har årskurs 9 dock bättre resultat än
årskurs 6, vilket får anses bra. Lärarnas omdömen för årskurs 3 i svenska och matematik ligger i
linje med resultaten i de nationella proven. Samtidigt är skillnaden mellan skolorna när det gäller
andel elever som klarar alla ämnena är betydligt mindre i årskurs 3 än motsvarande för årskurs 6
och 9.
Grundsärskolornas måluppfyllelse är fortsatt mycket hög.
Borås Stad har gått från allmänt riktade insatser till mer specifikt riktade insatser till enskilda
skolor. Utifrån förra årets resultatanalys har fyra skolor med låga resultat fått extra stöd av
huvudmannen för att arbeta med skolutveckling kring matematik och/språkutvecklande arbete.
Tre av skolorna har väsentligen förbättrat sitt resultat, vilket visar att insatsen antagligen varit
framgångsrik.
Resultaten har särskilt förbättras för de nyanlända eleverna, vilket Borås Stad bedömer delvis
bero på att de två senaste två årens nyanlända haft en bättre skolbakgrund än åren dessförinnan.
Men vi bedömer också att den allt mer strukturerade studiehandledningen som bedrivs av
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) gett resultat. Efter granskning av antal insatser inom
studiehandledningen per nyanländ elev, bedöms antalet insatser över lag vara rimligt.
Att rekrytera behöriga lärare upplevs åter bli svårare och kraftfulla åtgärder vidtas därför för att
öka Borås Stads attraktivitet som arbetsgivare, underlätta arbetssituationen för lärare samt öka
likvärdigheten när det gäller tillgången till kompetenta lärare på skolorna då detta varierar mer än
önskvärt.
Även om resultaten har förbättrats något från föregående år finns det anledning för
huvudmannen att fortsätta vidta kraftfulla åtgärder för att öka måluppfyllelsens och utjämna
skillnaderna mellan skolorna.
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Ett axplock åtgärder som vidtas under 2017 är:








Varje skola skall under året ta fram en verksamhetsplan utifrån lokala förutsättningar men
där för samtliga gäller att beskriva Skolans verksamhetsidé och profil, Skolans
organisation och Skolans processer när det gäller
Förvaltningen tar fram en kompetensförsörjningsplan.
Resursfördelningen mellan skolor ses över i budgetprocessen för att öka likvärdigheten
Ökade löner på skolor i utsatta områden
Satsning på studiecoacher
Kompetensutveckling av elevhälsan och rektorer för att arbeta med särskilt stöd
Huvudmannens Systematiska KvalitetsArbete (SKA), ska mer än tidigare bygga på
skolenheternas SKA

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna rapporten Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2017 för Grundskolan och
Grundsärskolan i Borås Stad samt översända densamma till Kommunstyrelsen.

§ 129

Dnr: 2017/GRN00067 042

Tertialrapport T2
Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef redogör för budgetuppföljningen per augusti.
Arbetet med att skapa en ny förvaltning med gemensamma processer och arbetssätt i skolorna,
gemensamt upplägg för verksamhets- och utvecklingsplaner pågår. Grunddata och rutiner i de
administrativa systemen kvalitetssäkras. Utveckling av en ny resursfördelningsmodellen till
skolenheterna pågår med mål om införande till budgetåret 2018.
Den demografiska utvecklingen, men också osäkerhet i grunduppgifterna kring enskilda skolors
kapacitet hanterades i den första samlade lokalplanen för grundskolan som nämnden fastställde i
juni. Här ingår bl.a. uppdraget om en central skola. Kapacitetsbehovet följer den demografiska
utvecklingen varför den är en konsekvens av stadsutvecklingen och kommer att kräva utökade
investeringsnivåer framöver. Det kommer att innebära hyresökningar mot nuläget.
Skolinspektionens kritik kräver insatser och åtgärder av både kortsiktig och långsiktig karaktär.
Kommunstyrelsen informeras om det pågående arbetet i särskild ordning.
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Ekonomin efter åtta månader är ett överskott om 2,8 mkr. Prognosen är enligt budget, vilket
ställer krav på åtgärder. Årets löneöversyn och KAL-satsningarna har lyft lönenivåerna för
primärt lärargruppen.
Den besvärande situationen kring Engelbrektskolans förskoleklassers utlokalisering till Samariten
innebär en kostnadsökning på 500 tkr 2017. Motsvarande situation finns på Daltorpskolan som
kommer att evakuera cirka 100 elever nu under ht 2017. Här uppstår en hyresökning på
cirka 2 mkr under hösten.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad tertialrapport 2 och översända densamma till Kommunstyrelsen.

§ 130

Dnr: 2017/GRN0172 400

Miljörapport T2
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 många miljömål är
uppfyllda. 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.
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 förvaltningen till val av diesel eller bensindrivna bilar. I snar framtid kommer lätta
miljöklassade transportbilar med elhybrid upphandlas, vilket gör det möjlighet för vaktmästeri att
införskaffa miljöklassade leasingbilar med mindre utsläpp och klimatpåverkan.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
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Godkänna redovisning av miljörapporten tertial 2, 2017 samt översända densamma till Miljö-och
konsumentnämnden.

§ 131

Dnr: 2017/GRN0165 009

Svar på remiss: Motion: Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet
– gör Borås till MR-stad
Grundskolenämnden har beretts möjlighet att svara på motionen: Mänskliga rättigheter är en
kommunal angelägenhet – gör Borås till MR-stad. I motionen föreslår motionären Ida
Legnemark (V) att:
Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit
för att bli en MR-kommun.
Grundskolenämnden tillstyrker motionen. Nämnden anser att det är fördelaktigt att arbeta med
mänskliga rättigheter på ett långsiktigt och strukturerat sätt då Sverige genom ratificering av olika
internationella konventioner tagit på sig ansvar att arbeta för mänskliga rättigheter. Verktygen
som SKL har tagit fram utgör ett bra stöd i arbete med mänskliga rättigheter, oavsett om Borås
Stad vill certifiera sig som MR-stad eller vill arbeta med frågan långsiktigt och systematiskt.
Arbete med mänskliga rättigheter enligt SKL:s MR-plattform ger möjligheter att arbeta med stöd
och metodik för att säkra MR-arbetet och nå ett bra resultat. Det är viktigt att den politiska
ledningen i kommunen fastställer en långsiktig plan och mål för arbetet, tar fram en budget och
säkrar organisatoriska förutsättningar. Planeringen av införande av MR-arbetet för att bli MRkommun bör utgå från att studera och samverka med andra MR-städer och SKL för att ta del av
framgångsfaktorer och utmaningar med implementering av MR i kommuner, då begreppet MRstäder i Sverige är ett relativt nytt. Det är betydelsefullt att ta vara på kunskaper i organisationen
och så lång som möjligt använda sig av redan existerande verktyg och metoder för arbete med
mänskliga rättigheter. Det behövs kunskap om hur mänskliga rättigheter kan användas för att inte
skapa ett begränsat synsätt i verksamheterna dvs. hur olika begrepp som normkritik,
diskriminering, likabehandling osv kan sättas i en korrekt kontext och ramas in med hjälp av
mänskliga rättigheter för att utgöra ett hanterbart stöd för anställda och politiker. Det behövs
också ett processtöd för implementering av ett rättighetsbaserat arbetssätt inom hela
organisationen.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
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Grundskolenämnden tillstyrker motionen: Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet –
gör Borås till MR-stad samt översänder svaret till Kommunstyrelsen enligt upprättat förslag.

§ 132

Dnr: 2016/GRN0035 009

Godkännande av anslagsframställan för ombyggnad av Daltorpskolans g:a
gymnastiksal, Stora Tvärgränd Kv. Vallmon
Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för ombyggnad av
Daltorpskolans g:a gymnastiksal till elevcafé, skolbibliotek och fritidsgård. Stadsdelsnämnden
Väster hemställde 2015-04-29 till Lokalförsörjningsnämnden att projektera en förflyttning av
fritidsgården i Götaområdet till Daltorpskolan samt skolbibliotekets flytt till gamla gymnastiksalen. Uppdraget baserades på att bättre lokalutnyttjande och möjlighet till verksamhetsanpassning. Projekteringsframställan beviljades i Lokalförsörjningsnämnden. Stadsdel Väster
(som var uppdragsgivare) har upphört så LFF har kompletterat med en ny hyresfördelning, då det
i dagsläget är två olika förvaltningar som ska ha verksamhet i lokalen.
Den gamla gymnastiksalen ska omvandlas till skolbibliotek och fritidsgård med cafédel. Skolans
elever kommer nyttja lokalen som uppehållsrum/fritids under skolverksamhetstid och
fritidsgårdens verksamhet kommer nyttja lokalen på kvällar och helger. Ett effektivt
samutnyttjande av lokaler kommer kunna ske mellan skola, bibliotek och fritidsgård.
Hyrestillägg för investeringen inkluderas i den nya hyran och ligger på 438 389 kr.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka Lokalförsörjningsnämnden anslagsframställan samt den kompletterande
hyresfördelningen för ombyggnation av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1,
Vallmon.
Översända upprättad skrivelse till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.
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§ 133

Dnr: 2017/GRN0163 009

Godkännande av anslagsframställan för ombyggnation av Sjömarkenskolan,
Ljungvägen 14, Lindebergshult 1:104
Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan, för om- och
tillbyggnad av Sjömarkenskolan. Stadsdelsnämnden Väster hemställde 2016-01-08 till
Lokalförsörjningsnämnden att starta en förstudie för tillbyggnad av Sjömarkenskolan.
Lokalförsörjningsnämnden öppnade ett förstudiekonto 2016-02-23. Projektet finns upptaget i
Borås Stads investeringsbudget för 2018 med en projektbudget om 103 900 000 kronor.
Sjömarkenskolan är idag för liten i förhållande till dagens elevantal samt kommande
elevströmmar. Skolan använder flertalet moduler för att täcka lokalbehovet som finns. Skolan ska
efter förstudien byggas som en 3 parallell F-6 skola, där fritids och skola samutnyttjar lokaler för
att få optimalt utnyttjande av lokaler. Totalt ska skolan byggas för att rymma 630 elever, med
plats för 30 elever per klass samt cirka 60 lärare. Skolan ska ha 4 fritidshemvister integrerade i
arbetslagen.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan, för om- och tillbyggnation av
Sjömarkenskolan, Ljungvägen 14, Lindebergshult 1:104
Översända upprättad skrivelse till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.

§ 134

Dnr: 2016/GRN0035 009

Skrivelse med begäran att LFF ska anpassa Daltorpskolans lokalbehov till
tillgänglig lokal på Druveforsvägen 33
Daltorpskolan inrymmer för många elever i de befintliga lokalerna tillhörande skolan.
Grundskolenämnden att Lokalförsörjningsförvaltningen anpassar behovet av expansion av
lokaler till Daltorpskolan. Grundskolenämnden begär att Lokalförsörjningsförvaltningen anpassar
Daltorpskolans lokalbehov till en tillgänglig lokal på Druveforsvägen 33. Lokalen ligger i närheten
av (230 meter mätt på karta) Daltorpskolan.
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Daltorpskolans gamla idrotthall ska byggas om och anpassas till nytt elevcafé, uppehållsrum,
skolbibliotek samt fritidsgård. I denna lokal har i dagsläget Daltorpskolan sin
förskoleklassverksamhet, en fritidsavdelning samt elevhälsan. De verksamheterna behöver
evakueras när ombyggnaden ska ske under hösten, v.45. Förskoleverksamheten och fritids flyttar
då in Daltorpskolans huvudbyggnad. Detta medför att högstadiet 7-9 får överlåta sina lokaler till
de yngre eleverna och får istället evakueras till nya lokaler på Druveforsgatan 33. Även elevhälsan
evakueras till denna lokal. Omorganisationen som detta medför måste verksamheten göra pga. att
lokalerna på Druveforsvägen 33 passar bättre till de äldre elevernas behov.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsförvaltningen anpassar Daltorpskolans lokalbehov till
tillgänglig lokal på Druveforsvägen 33 samt godkänner den utökade lokalkostnader 2017 med 1
758 256 kr som ska finansieras ur nämndens buffert.
Översända upprättad skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden.

§ 135

Dnr 2017/GRN0184 003

Initiativärende från Allianspartierna: Extra passagerare i skolbussarna
Allianspartierna har till dagens sammanträde lämnat in rubricerat initiativärende.
När skoleleverna ska åka hem från skolan så har det funnits möjligheter för kompisar att åka med
hem till en annan kompis. Detta gör det möjligt för barn att ta sig hem till en kompis på ett säkert
sätt. Med tanke på hur det ser ut på landsbygden med farliga smala vägar så kan detta vara ett sätt
för skolan att hjälpa till med säkerheten för barnen. I dag är det godtyckligt från chaufför till
chaufför om en kompis får följa med i bussen. Från Alliansens sida tycker vi att det ska vara lika
regler för hela kommunen. I reglerna som är från 2012 står det inget om detta så därför tolkar
skolskjutsansvarig reglerna som att detta inte är tillfället efterson det inte står i reglerna.
Alliansen tycker att denna tolkning är felaktig och att skolskjutsreglerna är föråldrade.
Allianspartiernas i Grundskolenämnden ambition är att reglerna uppgraderas så att alla barn i
mån av plats har möjlighet att ta med en kompis i bussen.
Allianspartierna genom gruppledarna: Ulf Sjösten (M), Birgit Wahlgren (L), Åke Ekvad (KD) och
Jan Idehed (C) föreslår att:
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Grundskolechefen ges i uppdrag att ta fram förslag på uppgraderade skolskjutsregler med
konsekvensanalys som redovisas för nämnden vid nästa sammanträde.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden bifaller rubricerat initiativärende.
Grundskolechefen ges i uppdrag att ta fram förslag på uppgraderade skolskjutsregler med
konsekvensanalys som redovisas för nämnden vid nästa sammanträde.

§ 136
Dnr 2017/GRN0185 600
Initiativärende från Allianspartierna: Analys och uppföljning av
Skolinspektionens förelägganden om vite
Allianspartierna har till dagens sammanträde lämnat in rubricerat initiativärende.
Vid Skolinspektionens granskning i Borås under slutet av 2016 och början av 2017 kunde vi
konstatera att det fanns stora brister i grundskolan att ta uti med. Granskningen resulterade i
anmärkningar samt ett stort antal förelägganden. Somliga förelägganden var så allvarliga att de var
förenade med viten om inte åtgärder skulle vidtas. Kritiken var med all rätt kraftig från Skolinspektionen. Brister fanns inom områdena styrning och utveckling, trygghet och studiero,
förutsättningar för lärande, särskilt stöd, undervisning och betygsättning. Under våren och
sommaren har förvaltningen lagt ner ett enormt arbete med att försöka rätta till de brister som
uppdagats i skolverksamheten. Även om vi ännu inte har nått hela vägen fram har en stor del av
skolorna som hotades med vite nu fått grönt ljus. Men för att ta lärdom av dessa händelser - och
se till att de inte händer igen - vill vi Allianspartier ge förvaltningschefen i uppdrag att analysera
hur Borås skolverksamhet kunde få så många hot om viten, och varför arbetet på skolorna inte
fungerade som det skulle. Förvaltningschefen ska även analysera det arbete som förvaltningen har
gjort gällande Skolinspektionens kritik. En del av problemen kan med stor sannolikhet spåras till
de olika arbetssätt som fanns i den tidigare stadsdelsorganisationen, men vi tror inte att detta är
hela sanningen.
Alliansparterna genom partiledarna: Ulf Sjösten (M), Birgit Wahlgren (L), Åke Ekvad (KD) och
Jan Idehed (C) föreslår:


Förvaltningschefen får i uppdrag att analysera hur Borås skolverksamhet kunde få så
många hot om viten, och varför arbete på skolorna inte fungerande som det skulle.
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Förvaltningschefen får i uppdrag att analysera och följa upp förvaltningens arbete
gällande Skolinspektionens kritik och föreläggande om vite.
Förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa sina slutsatser senast på nämndmötet i
november 2017.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden bifaller rubricerat initiativärende.
Förvaltningschefen får i uppdrag att analysera hur Borås skolverksamhet kunde få så många hot
om viten, och varför arbete på skolorna inte fungerande som det skulle.
Förvaltningschefen får i uppdrag att analysera och följa upp förvaltningens arbete gällande
Skolinspektionens kritik och föreläggande om vite.
Förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa sina slutsatser senast på nämndmötet i januari 2018.
Tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna till initiativärendet ”Analys och uppföljning av
Skolinspektionens föreläggande om vite”
Sverigedemokrater anser att en djupgående analys av varför Borås skolverksamhet befinner sig i
ett så miserabelt tillstånd är högst angeläget. Men för att analysen skall bli mer meningsfull och
komplett, så behövs ett större tidsperspektiv. De missförhållanden som nu råder i våra skolor är
ett resultat av en rad faktorer som växelverkat under en längre tid.
Sverigedemokraterna föreslår därför att följande tillägg skall göras i förslaget till beslut:
-Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja sin analys om en period om tio år tillbaka i tiden.
Förslag och yrkanden
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avslår Sverigedemokraternas tilläggsyrkande att:
Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja sin analys om en period om tio år tillbaka i tiden.
Anders Altberg (SD) föreslår att Grundskolenämnden bifaller Sverigedemokraternas
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avslå Sverigedemokraternas
tilläggsyrkande och dels till Anders Altbergs (SD) förslag att bifalla Sverigedemokraternas
tilläggsyrkande och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad.
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Anders Altberg (SD) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller den Per Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har
Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Altberg (SD) förslag”.
Omröstning
Vid omröstning röstas ja av Per Carlsson (S), Ulf Sjösten (M), Lennart Andreasson (V), Emina
Beganovic (S), Börje Larsson (S), Pernilla Ohlsson (S), Anna-Karina Gunnarsson (MP), Martin
Nilsson (M), Birgit Wahlgren (L) och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Altberg (SD).
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Avslå tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna.
Reservation
Sverigedemokraterna i Grundskolenämnden reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande.

§ 137
Anmälningsärenden
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser:
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola, gymnasium och vuxenutbildning
Dnr 2017/GRN0004 610
b) Inkomna synpunkter till Grundskoleförvaltningen
för perioden 2017-01-01-2017-06-30, Dnr 2017/GRN0011 610
c) Beslut från Skolinspektionen gällande anmälan om skolsituation för elev vid Byttorpskolan
Dnr 41-2016:9049, Dnr 2017/GRN0010 606
d) Beslut från Barn- och elevombudet om avskrivning av ärende gällande anmälan om
kränkande behandling av elev vid Myråsskolan Dnr 45-2017:6667, Dnr 2017/GRN0178 606
e) Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd Dnr 2017:414, Dnr 2017GRN0144
f) Beslut efter uppföljning från Skolinspektionen vid Svedjeskolan Dnr 43-2016:4692,
Dnr 2017/GRN0004 610
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g) Beslut från Skolinspektionen gällande Vitesföreläggande för Erikslundskolan efter
uppföljning för förskoleklass och grundskola, Dnr 2017/GRN0004 610
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.

§ 138
Delegationsbeslut
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna:
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-08-22—2017-09-18,
Dnr 2016/GRN0038 (lista)
2. Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden 17-08-23—17-09-18
Dnr 2017/GRN0072 600
3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden augusti 2017
Dnr 2017/GRN0072 600 (lista)
4. Beslut om avstängning perioden 2017-08-22—2017-09-18
Dnr 2017/GRN0147 002
5. Personal
Övriga delegationsbeslut
6. Avslagsbeslut skolskjuts juli-augusti 2017 Dnr 2017/GRN0053
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Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.

Vid protokollet

Adriana Waris
Protokollförare

Per Carlsson (S)
Ordförande

Ulf Sjösten (M)
Justeringsperson

Justeringsdag: måndagen den 25 september klockan 14.00, Grundskoleförvaltningen,
Olovsholmsgatan 32, plan 4
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 september 2017.
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