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§ 139
Information om arbetet med bilden av skolan, lönebildning och
kompetensförsörjning
Förvaltningschefen informerar om arbetet med bilden av skolan, lönebildning och
kompetensförsörjning.

§ 140
Allmänhetens frågestund
Det finns ingen allmänhet som närvarar vid dagens nämndmöte.

§ 141
Upprop och val av justerande personer

Beslut
Till justerare väljs Lennart Andreasson (V) med Emina Beganovic (S) som ersättare.
Protokollet justeras på onsdag den 1 november klockan 09.00 på Olovsholmsgatan 32, plan 4

§ 142
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslista med följande tillägg:
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Ärendet nr 8: Förslag till ny resursfördelningsmodell för Grundskoleförvaltningen från och med
2018 dras ur föredragningslistan.

§ 143
Information från förvaltningschefen

Förvaltningschefen informerar om vad som är aktuellt i verksamheterna.
Beslut
Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.

§ 144

Dnr 2017/GRN0004 610

Skrivelse till Kommunstyrelsen: Återrapportering om åtgärder vid
förelägganden utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut
Förvaltningschefen informerar om aktuella åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens
tillsynsbeslut och presenterar en rapport till Kommunstyrelsen.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad rapport samt översända densamma till Kommunstyrelsen.
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§ 145
Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor
Per Carlsson och Birgit Wahlgren har besökt Bergdalskolan och rapporterade sina reflektioner
därifrån.

§ 146

Dnr: 2017/GRN0067 042

Budgetuppföljning per september
Utfallet för perioden visar ett mindre överskott om 1,8 mkr. Under perioden är 1,1 mkr
kostnader upparbetade inom de av Kommunstyrelsen beviljade medel för sociala
investeringsprojekten. Dessa kostnader har belastat resultatet. För dessa kostnader kommer
nämnden att kompenseras när det ackumulerade resultatet fastställs efter bokslut 2017.
Nämndens operativa resultat för perioden är därför + 2,9 mkr. Årsprognosen är i enlighet med
budget.
Det finns flera osäkerheter i prognosen tex. ännu ej reglerade riktade statsbidrag från Skolverket
och ersättningar från Migrationsverket för 2016 och 2017.
Arbetet med Skolinspektionens kritik fortsätter som planerat.
Den elevökning som var grunden till den av nämnden i juni fastställda lokalplanen ställer stora
krav på organisationen och att Lokalförsörjningsnämnden kan svara upp mot de redovisade
lokalbehoven.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad rapport per september och översända densamma till Kommunstyrelsen.

§ 147

Dnr: 2017/GRN0175 004

Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet
Ciceron
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Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron. För att
effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i det nya systemet ska
ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende initierats till att det arkiveras.
Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital inkommer handlingar från
privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en
standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna
inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron,
skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Grundskoleförvaltning 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 inkommit till
myndigheten från och med 2018-01-01.

§ 148

Dnr: 2017/GRN0176 609

Svar på remiss: Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av
privata utförare
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som bedrivs av
privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en
kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen organisation eller
annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad utföra en tjänst eller sköta en
verksamhet.
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Grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över Borås Stads ”Riktlinjer för uppföljning
av utförare av kommunal verksamhet” men avstår då fristående skolor är sina egna huvudmän
och således inte omfattas av de föreslagna riktlinjerna.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden avstår från att yttra sig över ”Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som
utförs av privata utförare”.

§ 149

Dnr 2017/GRN0188 010

Uppdrag från Kommunfullmäktige i budget 2017; Utredning AST-samverkan
Utredningens slutsatser är att de insatser som gjorts över tid i form av kompetensutveckling inom
AST-området har gett effekt. Det kan dock konstateras att det även fortsatt behövs
kompetenshöjande insatser för att dels upprätthålla kompetensen på de förskolor/skolor som
deltagit i olika utbildningar, men också för att öka spridningen till att omfatta hela organisationen.
Det kommungemensamma dokumentet gällande övergångar är väl förankrat i organisationen och
rutinerna är väl kända. Rutiner för överlämning av barn/elever i behov av extra anpassningar
och/eller särskilt stöd behöver ses över och utvecklas i syfte att kvalitetssäkra den information
som överförs mellan enheter och skolformer. Det är av stor vikt för barnets/elevens utveckling
att viktig information om t.ex. framgångsfaktorer i arbetet med barnet/eleven inte går förlorad
vid övergångar.
Utredningen föreslår en rad åtgärder för att stärka det fortsatta arbetet med att erbjuda
barn/elever med AST ett sammanhängande stöd och utbildning.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Inrätta en tjänst som samordnare på Grundskoleförvaltningen. Beräknad kostnad 940 000 kr för
personal med omkostnader.
Tjänsten finansieras i budget 2018.
Beslutet översänds till Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
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§ 150

Dnr 2017/GRN0184 003

Förslag till nya skolskjutsregler
Förvaltningen har 2017-09-17 § 135 fått i uppdrag att uppdatera skolskjutsreglerna. I revideringen
har förvaltningen tagit ställning bland annat till extra passagerare i skolbussarna dvs. om en
kompis får följa med i bussen. Förslaget till nya skolskjutsregler är framtaget i samarbete med
Tekniska förvaltningen. Kommunfullmäktige har ansvar för antagande av Regler för skolskjuts
inom Borås Stad.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Lägga föredragningen till handlingarna.

§ 151

Dnr 2017/GRN0197 214

Samråd för detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. – Ynglingagatan, Borås
Stad
Grundskolenämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen för Norrmalm 1:1
m. fl.- Ynglingagatan. Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen för Norrmalm 1:1 m. fl.Ynglingagatan. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. Nämnden ser det som positivt att
Norrmalm förtätas med fler bostäder. Nämnden vill lämna synpunkter som avser tillgång till
skolplatser i centrum.
Grundskolenämnden påtalar vikten av att beakta tillgång till skolplatser i centrum. Både
Bergdalskolan, Engelbrektskolan samt Daltorpskolan har ett högt elevtryck och saknar kapacitet
att ta emot fler elever i ett växande Borås. Enligt Borås Stads vision ska antalet invånare i
stadskärnan tredubblas fram till 2025, vilket skapar behov av fler skolplatser i centrum. Borås
Stad står inför en stor kapacitetsutmaning inför de kommande åren. Nämnden har i sin
lokalresursplan beskrivit kapacitetsutveckling och behov av fler nya skolenheter i de centrala
delarna av Borås för att kunna tillmötesgå den växande efterfrågan på skolplatser i området.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
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Grundskolenämnden tillstyrker Detaljplan för Norrmalm 1:1 m. fl.- Ynglingagatan och
översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden enligt upprättat förslag.

§ 152

Dnr 2017/GRN0200 214

Granskning för detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl., Borås Stad
Grundskolenämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen för del av
Hässleholmen, Hässlehus 3 m. fl. Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen för del av
Hässleholmen, Hässlehus 3 m. fl. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. Nämnden ser
det som positivt att Hässleholmen förtätas med fler bostäder. Nämnden vill lämna synpunkter
som avser tillgång till skolplatser i ett växande Borås och behov av trygghetsskapande åtgärder i
Fjärdingsparken som ansluter till skolan.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden tillstyrker Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m. fl. och
översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden enligt upprättat förslag.

§ 153

Dnr 2017/GRN0198 010

Läsårstider HT2018/VT2019
Ett förslag till läsårstider HT2018/VT2019 har tagits fram och presenterats för nämnden.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna läsårstider för HT2018/VT2019.
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§ 154

Dnr 2017/GRN0204 610

Skrivelse med begäran att inrätta en ny skolenhet på Klinikvägen 48
Efterfrågan på grundskoleplatser ökar i Centrum/Norrmalm/Bergdalen och på
Hässleholmen/Hulta. Engelbrektskolan har ett högt elevtryck och under läsåret 17/18 har
Engelbrektskolan haft åk F (förskoleklass) på Klinikvägen 48. Detta för att tillgodose platser för
elever i området. Den fortsatta efterfrågan på grundskoleplatser i
Centrum/Norrmalm/Bergdalen/Villastaden och på Hässleholmen/Hulta enligt
befolkningsprognosen gör att befintliga skolor från och med höstterminen 2018 inte räcker till
för elevunderlaget i dessa områden. Förslaget är att Klinikvägen 48 blir en ny skolenhet.
Den nya skolenheten ligger i ett område med särdeles fina omgivningar, skogen alldeles in på
knuten till skolan. Den nya enheten ska nischas och verksamhet ska bedrivas som tar vara på sin
omgivning i undervisningen, i skolverksamhet och fritidsverksamhet. Fastigheten innehar en stor
idrottshall och matsal. Skolgården är i behov att utökas när skolenheten ökar i volym efter hand
samt även parkering och av/påstigningszoner för elever, vårdnadshavare och personal.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka förslaget att öppna en ny skolenhet, Björkhöjdskolan, på Klinikvägen 48.
Översända upprättad skrivelse till Kommunstyrelsen, Lokalförsörjningsnämnden och Skolverket.

§ 155

Dnr 2017/GRN0205 600

Utveckla och fördjupa det systematiska arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljön är en helt avgörande fråga i alla typer av verksamheter. Om arbetsmiljön är
undermålig är det lätt att trivseln och arbetsglädje går förlorad. I Grundskolenämndens
verksamhet är arbetsmiljön avgörande för såväl personal som elever. Vid samtal nyligen med de
fackliga organisationerna framkom synpunkter på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet sköts i
skolorna och av Grundskoleförvaltningen. De synpunkter som nämndes var bland annat att
påtalade brister i arbetsmiljön ute på skolorna inte tas om hand och åtgärdas, samt att det i övrigt
finns brister i systematiken i arbetsmiljöarbetet.
Det är mycket viktigt att ständigt arbeta med arbetsmiljön i dialog med de fackliga
organisationerna. Det är också mycket viktigt att det finns tydliga och väl fungerande rutiner för
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hur brister i arbetsmiljön skall tas om hand och åtgärdas.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden ger Grundskoleförvaltningen i uppdrag att i dialog med de fackliga
organisationerna utveckla och fördjupa det systematiska arbetsmiljöarbetet samt om så krävs
vidta fortbildande insatser.

§ 156

Dnr 2017/GRN0206 600

Fortbildning och kompetensutveckling för lärare
Inom alla yrken finns behov av fortbildning och utveckling. Läraryrket är inget undantag. Att få
fortbildning, utveckling och fördjupning i sitt yrke är inte enbart viktigt för de enskilda
individerna utan är också en förutsättning för att verksamheten skall hålla en hög kvalitet. Det är
också ett led i arbetet med att vi skall vara en attraktiv arbetsgivare. På lärarområdet är det lite si
och så med hur mycket kompetensutvecklande insatser som erbjuds medarbetaren. Det är lätt att
tänka sig många områden inom en lärares vardagliga arbetssituation som är så svåra och
utmanande att fortbildning kan vara både önskvärt och nödvändigt. Exempel skulle kunna vara
lärarledarskap i klassrummet, konflikthantering, digitalisering eller hur man i övrigt kan utveckla
undervisningen. Det skulle vara önskvärt att ha ett utbud av fortbildande insatser som kan
erbjudas lärare. Dessa skall vara en naturlig del i utvecklingssamtalen mellan lärare och rektor.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden ger Grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett program med olika
typer av fortbildande insatser som kan erbjudas lärare.
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§ 157

Dnr 2017/GRN0202 600

Initiativärende från Allianspartierna: Mätning av progression med hjälp av
nationella prov
Allianspartierna har till dagens sammanträde lämnat in rubricerat initiativärende.
Lärandet är skolans viktigaste uppgift. Det är på tiden att vi i Borås börjar mäta hur mycket
eleverna lär sig - progressionen. Tekniken finns redan, används i vår omgivning och behöver inte
orsaka merarbete för skolorna.
Kommunfullmäktiges indikatorer för skolan är ofullständiga ifråga om att mäta lärandet.
Visserligen finns det två betygsbaserade mått - andel behöriga till gymnasieprogram och
meritvärde i årskurs 9. Men betyg mäter bara nivå och blir därigenom en trubbig indikation på
lärandet. Resultaten beror av en rad yttre faktorer såsom andelen nyanlända, strömmar till och
från friskolor, varierande årskullar, betygsinflation m.m. Fullmäktiges övriga skolmått handlar om
trygghet och förväntningar.
Att sätta höga betyg på elever som har höga kunskaper från början är inte en lika stor utmaning
som att höja kunskaper hos elever som startar på en låg kunskapsnivå. Vidare har
Grundskolenämnden som inriktning att skolorna, med rektorn i spetsen, ska ges vida ramar att
själva styra över sin undervisning. En frihet under ansvar! Men hur vet vi om en skola gör bra
ifrån sig eller inte? Hur säkerställer vi att varningslamporna lyser tidigt om en skola utvecklas i fel
riktning? Samtidigt, hur når denna information fram till nämnden?
Svaret är att vi behöver börja mäta hur bra varje skola lär ut kunskaper - helst ned på klass- och
individnivå.
Vi är positiva till att mäta progression i skolorna på ett sådant sätt att nämnden kan ta del av den.
Internationella Engelska Skolan har redan tagit fram enkelt ett sätt som bör tjäna som
utgångspunkt. Nationella prov görs som bekant i årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 6 och 9 erhåller
eleverna dessutom ett provbetyg från F till A. Genom att statistiskt följa samma elever och se hur
många procent av dem som nådde betygen A-C i årskurs 6 respektive i årskurs 9 går det att följa
deras utveckling i svenska, engelska och matematik. Resultatet kallar Engelska Skolan för
skoleffekt.
Exempel: Säg att 18 % av eleverna i årskurs 9 på en högstadieskola hade betygen A-C i svenska
och att 10 % av samma elever hade betygen A-C i årskurs 6, då blir skoleffekten i svenska +8 %.
I den statistiska sammanställningen behöver viss gallring göras. Endast de elever som gjorde
nationella proven i både årskurs 6 och 9 kan tas med och en gräns för de elever som nyligen bytt
skola innan nationella provet i årskurs 9 måste införas.
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Engelska Skolans mätmetod beaktar enbart toppbetygen A-C, vilket är en svaghet. Vi kan inom
Borås Stad utveckla detta genom att mäta både skoleffekt A-C och skoleffekt A-E. Med
skoleffekt A-E avser vi att man jämför hur många procent av eleverna som nådde betygen A-E
på nationella proven i årskurs 9 i förhållande till årskurs 6 – det vill säga hur många procent fler
elever som når målen i årskurs 9 än i årskurs 6. Genom att komplettera med skoleffekt A-E bör
minst ett av måtten på skoleffekt vara relevant för varje skola.
Vi är medvetna om att de genomsnittliga resultaten på riksnivå för de nationella proven varierar
mellan åren och att uppgifternas svårighetsgrad inte alltid är exakt de samma. Men detta påverkar
inte möjligheten att använda skoleffekt som mått för att jämföra skolor och klasser eftersom
berörda elever har gjort samma prov. Vidare kan man statistiskt hantera detta om man önskar ha
noll som normalvärde.
Alliansparterna genom partiledarna: Ulf Sjösten (M), Birgit Wahlgren (L), Åke Ekvad (KD) och
Jan Idehed (C) föreslår att:
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för mätning av progression mellan
årskurs 6 och 9 med hjälp av nationella prov i alla Borås stads skolor.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden bifaller rubricerat initiativärende.
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för mätning av progression mellan
årskurs 6 och 9 med hjälp av nationella prov i alla Borås stads skolor.

§ 158
Anmälningsärenden
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser:
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola, gymnasium och vuxenutbildning,
Dnr 2017/GRN0004 610
b) Beslut i Tekniska nämnden 2017-08-31; Initiativärende från Alliansen Skolskjuts ska finnas
för alla elever i Borås, Dnr 2017/GRN0183 600
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c)

Beslut från Skolinspektionen Anmälan om kränkande behandling vid Kristinebergskolan,
Dnr 45-2017:4070, Dnr 2017/GRN0151 606

d)

Beslut från Skolinspektionen om anmälan gällande skolsituationen vid Byttorpskolan. Dnr:
41-2017:5226, Dnr 2017/GRN0159 606

e) Anmälan till Skolinspektionen: mottagande i grundsärskola i Borås,
dnr 41-2017:7057, Dnr 2017/GRN0186 606
f) Personuppgiftsbiträdesavtal för projektet: ”Socialt utfallskontrakt - Modell för tidiga insatser
för minskade sjukskrivningar"
g) Beslut från Skolinspektionen: Anmälan om skolsituation för en före detta elev vid
Daltorpskolan, dnr 41-2016:8738, Dnr 2017/GRN0018 606
h) Anmälan till Skolinspektionen avseende skolsituationen för en elev vid Erikslundskolan Dnr
41-2017:6856, Dnr 2017/GRN0189 606
i) Anmälan till Skolinspektionen gällande elevens skolsituation vid Fjärdingskolan
dnr 41-2017:7972, Dnr 2017/GRN0192 606
j) Borås Stad - Huvudmannens redovisning av vidtagna och planerade åtgärder med anledning
av Skolinspektionens kritikområden gällande Fritidshem
Dnr: 43-2016:4671, dnr 2017/GRN0193 609
k) Borås Stad - Huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av
Skolinspektionens kritikområden gällande Förskoleklass och Grundskola,
dnr 2017/GRN0194 609
l) Borås Stad Huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av
Skolinspektionens kritikområden gällande Grundsärskolan, Dnr: 43-2016:4676
dnr 2017/GRN0195 609
m) Beslut i Tekniska nämnden; Initiativärende: Extra passagerare i skolbussarna
Dnr 2017/GRN0184 003
n) Svar från Skolinspektionen avseende Viskaforsskolan: Uppföljning av beslut om att lämna
anmälan till Borås kommuns klagomålshantering, Dnr 2017/GRN0182 606
o) Svar från Skolinspektionen gällande föreläggande vid vite avseende elevs rätt till utbildning
Dnr: 43-2016:4676, Dnr 2017/GRN0075 606
13(15)
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p) Anmälan till Skolinspektionen avseende CFL, Dnr 41-2017:8037, Dnr 2017/GRN0201 600
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.

§ 159
Delegationsbeslut
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna (sekretess):
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-09-18—2017-10-26,
Dnr 2016/GRN0038 (lista)
2. Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden 2017-09-18—2017-10-26
Dnr 2017/GRN0072 600
3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden september 2017
Dnr 2017/GRN0072 600
4. Beslut om avstängning perioden 2017-09-18—2017-10-26
Dnr 2017/GRN0147 002
5. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet enligt SL
14 kap 5-6 §§, nr 2-3
6. Personal
Övriga delegationsbeslut
7. Avslagsbeslut skolskjuts september 2017 Dnr 2017/GRN0053
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-10-26

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.

Justeringsdag: onsdag den 1 november klockan 09.00, Grundskoleförvaltningen,
Olovsholmsgatan 32, plan 4
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 november 2017.

Vid protokollet

Emil Persson Torgerson
Protokollförare

Per Carlsson (S)
Ordförande

Lennart Andreasson (V)
Justeringsperson
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