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§ 160
Information om Ciceron Assistent för hantering av digitala nämndhandlingar
via Ipad
Emil Persson Torgerson och Adriana Waris informerar om ett webbaserat verktyg, Ciceron
Assistent för hantering av digitala nämndhandlingar. Länk till utbildningsmaterial med filmer har
översänts till nämndens politiker och en handbok har delats ut i samband med mötet.

§ 161
Information om trygghet vid skolor
Karin Mårdh och Anders Cronehag, kommunpoliser samt Lennart Forsman, rektor Bodaskolan
informerar om trygghet och säkerhet vid skolor och lyfter behov av utveckling av samverkan
mellan polis, socialtjänst, skola, fritid och kultur, bostadsbolag samt CKS.

§ 162
Allmänhetens frågestund
Det finns en person från allmänhet som närvarar vid dagens nämndmöte. Inga frågor har ställts
till nämnden.

§ 163
Upprop och val av justerande personer

Beslut
Till justerare väljs Emina Beganovic (S) med Pernilla Ohlsson (S) som ersättare.
Protokollet justeras på måndag den 4 december kl 15.30 på Olovsholmsgatan 32, plan 4.
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§ 164
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
• 16. Ändring av delegationsförteckning för Grundskolenämnden.
• 17. Rörelse i skolan.

§ 165
Information från förvaltningschefen
Förvaltningschefen informerar om vad som är aktuellt i verksamheterna.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.

§ 166

Dnr 2017/GRN0004 610

Information: Återrapportering om åtgärder vid förelägganden utifrån
Skolinspektionens tillsynsbeslut
Förvaltningschefen informerar om aktuella åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens
tillsynsbeslut.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
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Information om Åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut godkänns
och läggs till handlingarna.
§ 167
Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor
Ulf Sjösten och Per Flensburg har besökt Asklandaskolan och Borgstenaskolan och rapporterade
sina reflektioner därifrån. Jan Idehed och Börje Larsson har besökt Svedjeskolan och
rapporterade sina reflektioner.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Informationen från kontaktpolitikerna läggs till handlingarna.

§ 168

Dnr: 2017/GRN0067 042

Budgetuppföljning per oktober
Utfallet för perioden är ett mindre överskott om 3,0 mkr. Under perioden är 1,2 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 +4,2 mkr. Årsprognosen är i enlighet med budget.
Det finns flera osäkerheter i prognosen. Erfarenhetsmässigt kommer det ett större antal fakturor
vid årsskiftet som varit svårt att uppskatta och boka upp för under året. Men också ännu ej
reglerade riktade statsbidrag från Skolverket och ersättningar från Migrationsverket för 2016 och
upparbetat under 2017. Av nämndens buffert återstår 2,7 mkr.
Arbetet med Skolinspektionens kritik fortsätter som planerat.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna upprättad rapport per oktober och översända densamma till Kommunstyrelsen.
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§ 169

Dnr 2017/GRN0191 009

Svar på motion: Karriärtjänster på skolor med stora utmaningar
Grundskolenämnden har att ta ställning till en motion från Liberalerna som vill att
Grundskoleförvaltningen ska ges i uppdrag att inrätta karriärtjänster med bättre löne- och
arbetsvillkor på skolor med stora utmaningar för att öka likvärdigheten i grundskolorna i Borås
Stad. Med hänvisning till att en omfattande omfördelning av förstelärarna i Borås Stad där just
sådana skolor fått ett extra antal förstelärare samt att alla lärare som arbetar på skolor med stora
utmaningar redan idag utifrån KAL-gruppens arbete arvoderas med ett lönetillägg på 1000 kr i
månaden. Grundskolenämnden anser att dessa åtgärder som vidtagits och som ligger helt i linje
med motionens intentioner är väl avvägda och att det inte behövs ytterligare omfördelning i detta
avseende. Grundskolenämnden anser därför att motionen är besvarad.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Motionen är besvarad.
Remissvaret översänds till Kommunstyrelsen.

§ 170

Dnr 2017/GRN0213 006

Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2018
Grundskolenämnden håller sina sammanträden under följande dagar 2018:
(tisdagar) 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september och
27 november samt (onsdagar) 24 oktober och 19 december.
Alla nämndmöten är öppna för allmänheten och börjar kl. 18.00. Nämnden har förmöten vid
samtliga tillfällen som börjar kl. 17.00.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden godkänner sammanträdesdagar 2018 enligt upprättat förslag.
Presidiet får uppdrag att ta fram förslag på datum för strategidagar 2018.
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§ 171

Dnr 2017/GRN0207 003

Svar på remiss: Kommunikationspolicy
Grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig om Borås Stads reviderade
Kommunikationspolicy. Policyn tydliggör hur Borås Stads förvaltningar och bolag ska använda
kommunikation för att nå verksamheternas mål samt skapa kunskap och delaktighet hos
Boråsarna och andra som verkar i kommunen. Grundskolenämnden anser att välinformerade
medarbetare är ytterst viktiga i mötet med elever, vårdnadshavare och övriga aktörer. Det är, i
mångt och mycket, i dessa möten som bilden av våra verksamheter skapas. Således ser vi det som
positivt att detta särskilt uppmärksammas i den reviderade Kommunikationspolicyn.
Grundskolenämnden tillstyrker remissen.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden tillstyrker remissen: Kommunikationspolicy samt översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

§ 172

Dnr 2017/GRN0199 291

Svar på motion: En mätt elev är en produktiv elev!
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion. Grundskolenämnden avstyrker
motionen, då de yrkanden som föreslås redan är genomförda, alternativt pågående, inom
grundskolornas skolrestauranger.
Förslag och yrkanden
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker motionen.
Anders Alftberg (SD) yrkar bifall till alternativt förslag att tillstyrka motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka motionen och dels till
Anders Alftbergs (SD) förslag att bifalla motionen och finner det förstnämnda förslaget med
övervägande ja besvarad. Anders Alftberg (SD) begär omröstning.
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Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som avstyrker motionen röstar ja,
den det ej vill röstar nej: vinner nej har Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Alftbergs
(SD) förslag”.
Omröstning
Vid omröstning röstas ja av Per Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Emina Beganovic (S),
Börje Larsson (S), Pernilla Ohlsson (S), Anna-Karina Gunnarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Martin
Nilsson (M), Tommy Ky (L) och Jan Idehed (C) samt nej av Anders Alftberg (SD).
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden avstyrker motionen: En mätt elev är en produktiv elev! samt översänder
svaret till Kommunstyrelsen.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag att tillstyrka motionen.

§ 173

Dnr 2017/GRN0218 003

Förslag till nya skolskjutsregler
Nuvarande skolskjutsregler är fastställda av Kommunfullmäktige och tillämpningsföreskrifterna
är fastställda av Kommunstyrelsen. Både reglerna och tillämpningsföreskrifterna är i behov av
revidering. Dels är det en fråga om redaktionella förändringar där ordet ”Stadsdelsnämnden” byts
ut mot ”Grundskolenämnden” dels handlar det om omdisponeringar och förtydliganden.
Dessutom föreslås Kommunfullmäktige fortfarande vara den instans som fastställer reglerna men
tillämpningsföreskrifterna föreslås fastställas av Grundskolenämnden istället för
Kommunstyrelsen.
Följande textändring görs i avsnittet; Kompisåkning så att avsnittet lyder enligt
följande:
”En skolskjutsentreprenör bör efter att ha kontaktats av vårdnadshavare låta andra barn i
skolåldern åka med i mån av plats, så kallad kompisåkning. Enligt nuvarande avtal finns ingen
skyldighet att detta ska tillåtas. Vårdnadshavare som önskar som önskar att deras barn ska få åka
med en kamrat på en ledig plats får själva kontakta skolskjutsentreprenören för att överenskomma detta. Vid nästa upphandling av skolskjutsar skall det vara ett krav att skolskjutsentreprenören skall vara skyldig att låta andra barn i skolåldern åka med i mån av plats, under
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förutsättning att vårdnadshavare gett sitt tillstånd.”
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden godkänner upprättat förslag till förändring av skolskjutsreglerna och
översänder detta till Kommunstyrelsen.
§ 174

Dnr 2017/GRN0214 291

Skrivelse: Musiksal vid Fristadskolan
Fristadskolan är en 7-9 skola som ligger i centrala Fristad. Skolan har en längre tid haft problem
med innemiljön med bl.a. ventilation. I dagsläget är en renovering och ombyggnation igång av
skolan som beräknas vara klar december 2017. I det gamla utformandet av skolans
undervisningslokaler saknades det en musiksal på Fristadskolan, likväl i den nya
renoveringsplanen för skolans utformning.
Grundskoleförvaltningen begär att en förstudie görs av Lokalförsörjningsförvaltningen för att
bygga en lokal som kan användas för att ha goda förutsättningar för musikundervisningen på
Fristadskolan. Att den utformas så att den främjar elevernas måluppfyllelse och stödjer
pedagogerna att undervisa mot läroplanens mål. Undervisningslokalen ska även vara planerad så
att skolverksamheten i lokalen ska kunna vara flexibel. Det ska finnas möjligheter att ha
föreläsningar med större elevgrupper/konferenser, drama eller musikuppträdande som främjar
kulturskapandet samt uthyrning på kvällar till föreningar eller andra verksamheter. I musikämnets
kunskapskrav för åk 9 står det att eleverna ska kunna hantera ett musikinstrument i någon genre
med fungerande teknik. För att eleven ska nå kunskapskravet krävs viss undervisning i mindre
grupp. Grundskoleförvaltningen önskar att utformningen blir en undervisningslokal med ett antal
mindre grupprum i anslutning till någon av Fristadskolans fastigheter.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsförvaltningen inleder förstudie kring att bygga en
musiksal på Fristadskolan som under tiden till färdigställandet ersätts med klassrumsmodul med
grupprum.
Översända upprättad skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.
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§ 175

Dnr 2017/GRN0219 860

Uppföljning av kulturplanen 2016/2017
Det är svårt att jämföra uppföljningen med föregående år då alldeles för få skolor lämnat in en
sammanställning av sina aktiviteter. Om man jämför de skolorna som lämnat in med förra
läsårets statistik är skillnaderna inte särskilt stora. Lågstadiet tyder på en ökning av framförallt
Region Teater Väst. Annars verkar både lågstadiet och mellanstadiet ligga på ungefär samma nivå
som förra läsåret. Svårast att analysera är högstadiets statistik då underlaget är för tunt.
Kulturplanen går ut 2017 och förslaget är att denna plan fortlöper tillsvidare fram till att den nya
planen fastställs. Arbetet med den nya planen pågår i samverkan med Kulturförvaltningen och
förväntas börja gälla höstterminen 2018.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden godkänner uppföljningen av Kulturplan för grundskola och grundsärskola.
Ny kulturplan för grundskolan och grundsärskolan, som ska gälla från hösten 2018 ska tas fram i
samverkan med Kulturförvaltningen.

§ 176

Dnr 2017/GRN175 004

Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystemet
Under 2016 ersatte Borås Stad journalsystemet Asynja/CGM J4 med ProReNata. För att
effektivisera och kvalitetssäkra journalhanteringen är avsikten att man i det nya systemet ska ha
en helt digital journalhandling, från det att journalhandling upprättas till att den arkiveras. Även
om elevhälsans handläggning till största del redan idag är digital, upprättas handlingar samt att det
inkommer handlingar från elever, vårdnadshavare, vårdgrannar, kommuner och myndigheter i
pappersform. För att kunna få en kvalitetssäkrad journalhanteringsprocess som är helt digital
kommer elevhälsans medicinska och psykologiska insats i Borås Stad att skanna inkommande
pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i journalsystemet.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i digitalt journalsystemet, skannas för att
därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Grundskoleförvaltning/Elevhälsan ha
säkerställt att:
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-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.

§ 177

Dnr 2017/GRN0212 002

Ändring av delegationsförteckning för Grundskolenämnden
Nämndens delegationsförteckning ändras gällande beslut om tilläggsbelopp till enskild
huvudman, enskild pedagogisk omsorg samt fristående förskoleklass, grundskola, grundsärskola
och fritidshem för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Beslutanderätten
delegeras enligt delegationsförteckningen till Chef för Elevhälsa.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden delegerar beslutanderätt till tjänsteman enligt förslaget.

§ 178

Dnr 2017/GRN0229 600

Rörelse i skolan
Det är viktigt att röra på sig. I en lång rad av studier har man kunnat konstatera att barn som rör
på sig varje dag både mår bättre, får bättre koncentrationsförmåga och har lättare för att lära sig i
skolan. Detta ger självklart också bättre studieresultat. På senare tid har detta lett till att man i
flera kommuner på olika sätt försökt inkludera rörelse naturligt under skoldagen. Nyligen fattade
Grundskolenämnden i Stockholm stad beslut att genomföra en omfattande satsning på rörelse
och fysisk aktivitet på alla deras grundskolor. Något liknande vore önskvärt även i Borås.
Egentligen krävs det inga mängder utan det är regelbundenheten som är det viktiga. Sättet som
man kan underlätta för fysisk aktivitet och rörelse i skolan kan också variera. Man skulle kunna
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schemalägga mer rörelse i form av idrott eller finna andra former för fysisk aktivitet i samband
med andra ämnen. Det är rörelsen i sig som är viktig, och exakt hur den organiseras är en bisak i
sammanhanget.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Ge förvaltningen i uppdrag att i dialog med grundskolorna och Västra Götalands Regionen finna
former för daglig fysisk aktivitet för eleverna.

§ 179
Anmälningsärenden
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser:
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
Dnr 2017/GRN0004 610
b) Ärendet avslutas. Anmälan om en elevs rätt till särskilt stöd
och skyldigheten att motverka kränkande behandling vid
Borgstenaskolan, Dnr 41-2016:8098, Dnr 2017/GRN0091 606
c) Ärendet avslutas. Uppföljning av beslut: skyldighet att motverka
kränkande behandling vid Viskaforsskolan dnr 45-2017:1759,
Dnr 2017/GRN0094 606
d) Anmälan till Skolinspektionen om elevs rätt till stöd och
särskilt stöd vid Erikslundskolan dnr 41-2017:8452,
Dnr 2017/GRN0210 606
e) Ärendet avslutas. Beslut från Skolinspektionen: Uppföljning av
beslut om att lämna anmälan till Borås kommuns klagomålshantering,
dnr 41-2017:7972, dnr 2017/GRN0192 606
f) Anmälan till BEO: kränkande behandling vid Gånghesterskolan
dnr 45-2017:8869, dnr 2017/GRN0216 606
g) Ärendet avskrivs. Beslut från Skolinspektionen: Anmälan skolsituation
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för en före detta elev vid Viskaforsskolan dnr 41-2017:333,
dnr 2017/GRN0022
h) Beslut i Kommunstyrelsen 2017-10-02; Regler för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad, Dnr 2017/GRN0211 180
i) Beslut i KS: Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2018,
Dnr 2017/GRN0208 047
j) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-06,§ 516 Förtydligande av
ansvarsområde i ny organisation enligt uppdrag,
Dnr 2017/GRN0224 001
k) Skrivelse från Stiftelsen Framtid Fristad till Grundskolenämnden,
Dnr 2017/GRN0230 860
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.

§ 180
Delegationsbeslut
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna (sekretess):
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-10-26—2017-11-27,
Dnr 2016/GRN0038 (lista)
2. Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden 2017-10-26—2017-11-28
Dnr 2017/GRN0072 600
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3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden oktober 2017
Dnr 2017/GRN0072 600
4. Beslut om avstängning perioden 2017-10-26—2017-11-28
Dnr 2017/GRN0147 002
5. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet enligt SL
14 kap 5-6 §§, nr 4 och 5
6. Personal
Övriga delegationsbeslut
7. Avslagsbeslut skolskjuts oktober 2017 Dnr 2017/GRN0053
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.

Justeringsdag: måndag den 4 december klockan 15.30, Grundskoleförvaltningen,
Olovsholmsgatan 32, plan 4
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 december 2017.
Vid protokollet

Adriana Waris
Protokollförare

Per Carlsson (S)
Ordförande

Emina Beganovic (S)
Justeringsperson
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