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§ 36  

Allmänhetens frågestund  

Sammanfattning  av ärendet  
Det finns ingen allmänhet som närvarar på dagens sammanträde.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 37 

Upprop och val av justerande personer  

Grundskolenämndens  beslut  
Emina Beganovic med Kamran Rousta som ersättare väljs att jämte ordförande  
signera protokollet. Protokollet justeras den 4 april kl. 14:30 på  
Olovsholmsgatan 32, plan 4.  

 
     

Sammanfattning  av ärendet  
Emina Beganovic med Kamran Rousta som ersättare föreslås att jämte  
ordförande signera protokollet. Protokollet justeras den 4 april kl. 14:30 på  
Olovsholmsgatan 32, plan 4.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 38 

Fastställande av föredragningslista  

Grundskolenämndens  beslut  
Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan utan tillägg.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 39 

Information från tf. förvaltningschefen  

Grundskolenämndens  beslut  
Informationen från tf.  förvaltningschefen läggs till handlingarna.  

 
     

Sammanfattning  av ärendet  
Tf. förvaltningschefen informerar om verksamheterna.   

     

     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 40 

Återrapportering från presidium till Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  
Informationen från presidiet läggs  till handlingarna.  

     

Sammanfattning  av ärendet  
Ulf Sjösten och Kamran Rousta informerar att beredning av ärendet:  
Cykelfrämjande åtgärder pågår, ett förslag kommer att presenteras till nämnden.  

Presidiet rapporterar från sitt möte med föräldraföreningen från  
Asklandaskolan.  

Invigningen av den nya idrottshallen på Fristadskolan hålls den 12 maj kl. 9:00  
och invigningen  av Björkhöjdskolan den 25 maj med start kl. 9:00. Det  
framfördes önskemål från kontaktpolitiker att  ta del av  inbjudningar till  
sammankomster och möten som avser skolor i deras respektive  skolområden.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning  av ärendet  
Det finns ingen information att delge från kontaktpolitiker.   

 

     

 
     

 
     

 
     

 

§ 41 

Återrapportering från kontaktpolitiker från  verksamhetsbesök på 
skolor  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 42  Dnr  GRN  2022-00002  3.5.4.0  

Budgetuppföljning per februari 2022 Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  
Godkänna månadsrapport per februari 2022 för Grundskolenämnden.   

 
     

Sammanfattning  av ärendet  
Utfallet för perioden är 11 mkr. Ekonomiskt utfall visar t.o.m. februari på ett  
överskott motsvarande 11 mkr.  

Beslutsunderlag  
1. Budgetuppföljning per februari 2022 Grundskolenämnden.   

Yrkanden  
Per Carlsson (S)  yrkar att  Grundskolenämnden godkänner månadsrapporten 
per februari 2022 för Grundskolenämnden.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(20) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Grundskolenämnden 

 
  

     

 

§ 43  Dnr  GRN  2022-00003  3.4.1.0  

Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2021  

Grundskolenämndens  beslut  
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  

Reservationer/Protokollsanteckning  
Protokollsanteckning från Moderaterna och Kristdemokraterna:  

I kvalitetsrapporten redovisas bland annat gymnasiebehörigheten i årskurs 9.  
Behörigheten har sjunkit till 80,5% 2021 från 2020 års 84,4%. Det innebär att  
var femte elev i  årskurs 9  slutar skolan utan behörighet till gymnasiet. Samma 
låga resultat som Borås grundskola låg på under början av mandatperioden.   

Borås grundskola klarar sig hyfsat i förhållande till modellberäknat värde, vi 
klarar oss rätt bra i förhållande till instoppade kronor. Men det är inte det  
viktiga  - det viktiga är att  var femte elev inte  ens klarar lägsta 
gymnasiebehörigheten, med motsvarande låga  livschanser som följd.  

Moderaterna och Kristdemokraterna vill uppmärksamma resultatet och att det  
inte enbart ses som en rapport som  stoppas undan i  en låda, utan att vi faktiskt  
tar till oss av resultaten. Om behörigheten sjunker ska insatser kring detta göras.  

Moderaterna och Kristdemokraterna har ombett styrande partier att inleda 
samtal kring en tilläggsbudget för grundskolan och inväntar inbjudan till samtal  
för att kunna diskutera lösningarna vidare.  

Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Elvira Löwenadler (M), Ebba Magnusson 
(M).  

Jonathan Tellbe (KD) och Ted Thilander (KD).   

Sammanfattning av ärendet  
Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås  Stads grundskolors  resultat i  
relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är  
en del i huvudmannens uppföljning och analys i Grundskoleförvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete och upprättas varje år. Rapporten består av utvalda  
betygsresultat för vårterminen 2021 i årskurs 9 och 6. Rapporten innehåller  
också jämförelser mellan  Borås och sju liknande kommuner avseende  
förutsättningar och kostnader  för grundskolan. Vanligtvis ingår resultat från de  
nationella proven i kvalitetsrapport  Jämförelse av nationella resultat. Våren  
2021 ställdes, liksom året innan, de nationella proven in i hela riket, på  grund av 
pandemin covid-19. Därför redovisas inte heller i årets rapport några resultat  
från de nationella proven.  

I grundsärskolans ämnen  sätts betyg endast om en elev eller elevens  
vårdnadshavare begär det. Då samtliga elever inte betygssätts saknas nationell  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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statistik att jämföra Borås Stads grundsärskoleelevers resultat med. Däremot  
följs undervisningen årligen upp i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport  
Undervisning och resultat.  

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola vars  
föräldrar har eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Borås Stad 
har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 
utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade  och elever med okänd 
bakgrund. Kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara  
kommuner.  

I årskurs 9 är Borås Stads  resultat högre i meritvärde men lägre i behörighet.  
Meritvärdet har ökat till 224,9 från förra årets 223,7. Gymnasiebehörigheten har  
gått tillbaka till 80,5 procent från förra årets 84,4 procent.  

Spridningen mellan de olika skolenheterna är fortsatt stor. Skolan ska sträva 
efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig  
utbildningen, detta kallas skolans kompensatoriska uppdrag. När det  
modellberäknade värdet jämförs med faktiskt utfall visar  Borås Stads 
grundskolor på en positiv avvikelse i årskurs 9 avseende såväl betyg i alla  
ämnen, meritvärde som gymnasiebehörighet. Vi hävdar oss väl jämfört med  
andra kommuner och avvikelsen för meritvärdet från modellberäknat värde  
utifrån våra förutsättningar placerar oss bland de 25 procent bästa kommunerna  
i riket.  

Resultaten i årskurs 6 stiger och Borås Stads resultat i svenska och matematik är  
i paritet med gruppen kommunala skolor i riket, i svenska som andraspråk  
något högre.   

När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara kommuners och  
nationella resultat bekräftas de utvecklingsområden som presenterades i  
kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2021.  

Beslutsunderlag  
1. Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat  2021. 
(Grundskolenämnden)   

Yrkanden  
Per Carlsson (S) yrkar att  Grundskolenämnden godkänner rapporten och lägger  
den till handlingarna.   

Ulf Sjösten (M) meddelat att Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en  
protokollsanteckning.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 44  Dnr  GRN  2022-00024  3.5.4.0  

Patientsärhetsberättelse medicinska insatser samt psykologiska 
insatser 2021  

Grundskolenämndens  beslut  
Godkänna patientsäkerhetsberättelserna för medicinska samt psykologiska 
insatser 2021.  

     

Sammanfattning  av ärendet  
Jasmina Eriksson, PLA psykologiskt ledningsansvarig och Jonas Sahlberg,  
verksamhetschef för elevhälsan presenterar patientsäkerhetsberättelserna för  
medicinska samt psykologiska insatser 2021.  

Beslutsunderlag  
1. Patientsäkerhetsberättelse för medicinska samt psykologiska insatser 2021.  

Yrkanden  
Per Carlsson (S) yrkar att  Grundskolenämnden godkänner  
patientsäkerhetsberättelserna för medicinska samt psykologiska insatser 2021.   

 

     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden  
Per  Carlsson (S) yrkar att  Grundskolenämnden godkänner åtgärdsplanen och 
fördelningen av skolmiljarden och översänder beslutet till Kommunstyrelsen 
samt rektorer för de fristående skolorna.     

         

§ 45  Dnr  GRN  2022-00033  3.5.4.0  

Åtgärdsplan för undervisningsskuld och fördelning av 
skolmiljarden  

Grundskolenämndens  beslut  
Grundskolenämnden godkänner åtgärdsplanen och fördelningen av  
skolmiljarden och översänder beslutet till Kommunstyrelsen samt rektorer för  
de fristående skolorna.         

 

Sammanfattning  av ärendet  
Under pandemin har skolorna varit hårt ansträngda av frånvaron av både  elever  
och personal. Detta gäller särskilt högstadierna där alla årskurser drabbats. På 
låg- och mellanstadieskolorna har lågstadiet prioriterats när personalfrånvaron 
varit stor då de  yngre barnen och deras vårdnadshavare har ett större  
omsorgsbehov. Det innebär att eventuella stängningar av undervisningen p.g.a.  
personalbrist främst drabbat mellanstadieeleverna.  Grundskoleförvaltningens  
ledningsgrupp bedömer därför att det generellt är  elever i nuvarande  årskurs 4-9 
som är föremål för en undervisningsskuld då det är i dessa årskurser  som  
undervisningen uteblivit i  högst grad. Borås Stad har beslutat om en uppdelning  
mellan Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på  
så vis att 8,5 mnkr tillfaller Grundskolenämnden och dessa medel innefattar  
också elever i fristående skolor. Grundskolenämnden beslutar att de tilldelade  
medlen först fördelas efter elevantal i  åk F-9 mellan de kommunala och de  
fristående skolorna och att  därefter fördela utifrån elevantalet i årskurs 4, 5, 7  
och 8 till de kommunala skolorna. Det elevantal som förslås ligga till grund för  
beräkningen är elevantalet i mars 2022. Höstens utbetalning skall rektorerna 
rikta mot de blivande årskurserna 5, 6, 8 och 9. Rektor beslutar om vilka  
åtgärder som sätts in på grupp- eller individnivå. Medlen utbetalas i två lika  
stora delar. En utbetalning VT22 och en utbetalning HT22. En utvärdering  
presenteras för Grundskolenämnden i januari 2023.       

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 46  Dnr  GRN  2022-00012  3.5.4.0  

Yttrande över remiss: Förslag på ändring av Servicenämndens 
reglemente  

Grundskolenämndens  beslut  
Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka remissen: Förslag på ändring av  
Servicenämndens reglemente.    

Sammanfattning  av ärendet  
Inför nytt fastställande av Servicenämndens reglemente föreslås ett utökat  
ansvar för servicenämnden inom krishantering.   

Följande tilläggsuppgifter till servicenämndens reglemente föreslås;  

att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar samt  
en förstärkningsresurs till  koncernens nämnder och bolag.  

att upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden vad avser  
operativt stöd till koncernens verksamheter inom kris- och 
beredskapsområdena.   

Grundskolenämnden ser positivt på en utökning av servicenämndens ansvar  
inom  krishantering. Samtidigt ser Grundskolenämnden sin roll i det operativa  
ledningsansvaret vid en kris. Detta har blivit synligt genom den pandemi som  
verksamheterna inom Borås stad nu genomgår och  det operativa ansvaret som  
har kvarstått inom förvaltningen.  

Grundskolenämnden föreslår även att finansiering av det utökade ansvaret för  
servicenämnden hålls utanför Beställar- och utförarmodellen. Servicekontorets  
operativa roll skall enligt revideringen ses som ett stöd till koncernen och inte  
genom någon formell beställning av nämnderna. Styrning kommer vid  
aktivering ske från krisledningsnämnden och CKS.  Därav föreslås ett  
kommunbidrag om det utökade ansvaret medför en kostnad.                            

Beslutsunderlag  
1. Revidering av Servicenämndens reglemente.  

                  

Yrkanden  
Per Carlsson (S) yrkar att  Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka remissen:  
Förslag på ändring av Servicenämndens reglemente.            

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 47  Dnr  GRN  2019-00012  3.5.4.0  

Yttrande över remiss: Uppföljning på Program för ett  integrerat  
samhälle  

Grundskolenämndens  beslut  
Godkänna svar på uppföljning av program för ett integrerat samhälle samt  
översända svaret till Arbetslivsnämnden.                 

 

Sammanfattning  av ärendet  
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen.  
Arbetet med dessa frågor utgår från Program för ett integrerat samhälle, som  
fastställdes av Kommunfullmäktige. Programmet pekar ut den politiska  
viljeinriktningen och hur  Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder  
och styrelser.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga  
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 
utifrån sina respektive ansvarsområden.   

I år fokuserar uppföljningen på de integrationsinsatser som har gjorts de  
senaste tre åren. Grundskolenämnden har i sin uppföljning gjort ett urval av  
riktade insatser för främst  nyanlända och flerspråkiga elever inom områden:  
utbildning samt trygghet. Syftet med insatserna är att höja kunskapsresultaten 
och öka likvärdigheten inom och mellan skolor samt att öka trygghet på våra 
skolor. En strävan och skolans uppdrag är att uppväga skillnader i elevernas  
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.               

Beslutsunderlag  
1. Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle.   

Yrkanden  
Per Carlsson (S) yrkar att  Grundskolenämnden godkänner svar på uppföljning  
av program för ett integrerat samhälle samt översända svaret till  
Arbetslivsnämnden.       

         

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 48  Dnr  GRN  2022-00014  3.5.4.0  

Yttrande över remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal  
nivå  

Grundskolenämndens  beslut  
Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka förslag till Program för mänskliga  
rättigheter på lokal nivå med synpunkter.         

Reservationer/Protokollsanteckning  
Protokollsanteckning från Moderaterna och Kristdemokraterna:  

  

Moderaterna och Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet kring ärende  
13 och hänvisar till de svar som Moderaterna och Kristdemokraterna var för sig  
kommer att lämna in rörande Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå.   

Både Moderaterna och Kristdemokraterna kommer från sina partier att svara på 
remissen och väljer därför att avstå i behandling  av ärendet i nämnden.  

Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Elvira Löwenadler (M), Ebba Magnusson 
(M),  

Jonathan Tellbe (KD) och Ted Thilander (KD).  

Sammanfattning  av ärendet  
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Program  
för mänskliga rättigheter på lokal nivå. Programmet omfattar kommunens alla 
nämnder och bolag. Programmet beskriver att de mänskliga rättigheterna är  
juridiskt bindande, och att Borås Stad har ett ansvar  för upprätthållandet av sina  
invånares mänskliga rättigheter. Detta ansvar regleras och förtydligas bland  
annat i den svenska grundlagen och i  andra lagar samt genom internationella  
åtaganden och konventioner, vilka också betonar invånarnas inflytande och  
delaktighet. Kommunen är skyldig att följa konventioner och lagstiftning och 
säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs. Programmet för mänskliga 
rättigheter på lokal nivå slår fast Borås Stads ambition i arbetet för en 
inkluderande stad.                

Beslutsunderlag  
1. Remiss –  Program för  mänskliga rättigheter på lokal nivå.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden  
Per Carlsson (S) yrkar att  Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka ett förslag  
till Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå med synpunkter.     

 

Ulf Sjösten (M) meddelat att Moderaterna och Kristdemokraterna avstår i  
behandlingen av ärendet i  Grundskolenämnden. Moderaterna och 
Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning.     

 
     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 49  Dnr  GRN  2022-00041  3.5.4.0  

Initiativärende: Digital infrastruktur till Ukrainaelever  

Grundskolenämndens  beslut  
Grundskoleförvaltningen uppdras att skyndsamt utreda praktiska och formella  
möjligheter att bidra med datorer, internetuppkoppling och studielokaler för 
ukrainska elever och lärare som ska studera eller undervisa på distans.  

Sammanfattning  av ärendet  
Moderaterna och Kristdemokraterna har till dagens sammanträde lämnat in ett  
initiativärende: Digital infrastruktur till Ukrainaelever.  

Flyktingar från kriget i Ukraina har börjat anlända Borås och vi behöver göra 
mottagandet så bra som möjligt. Bland flyktingarna finns många barn och 
ungdomar, men även lärare som har lämnat sitt hem och skola bakom sig.  

Alla barn som anlänt från Ukraina,  och som beviljas uppehållstillstånd, har rätt  
till svensk skolgång men har inte skolplikt såvida man inte blivit folkbokförd i 
Sverige. En del ukrainska  barn kommer alltså inte att gå i svenska skolan utan  i 
stället följa ukrainsk undervisning på distans.  

Liksom i Sverige har många äldre ukrainska elever en vana från  
distansundervisning under pandemin och är fullt kapabla att studera på detta  
sätt. Men för att detta ska vara praktiskt möjligt behövs datorer med  
webbkamera, vilket man sällan har fått med sig  på flykten. Likaså behövs  
internetuppkoppling och en lugn studiemiljö.  

Grundskolenämnden föreslås besluta:  

Grundskoleförvaltningen uppdras att skyndsamt utreda praktiska och formella  
möjligheter att bidra med datorer, internetuppkoppling och studielokaler  för 
ukrainska elever och lärare som ska studera eller undervisa på distans.  

Beslutsunderlag  
Initiativärende: Digital infrastruktur till Ukrainaelever.  

Yrkanden  
Per Carlsson (S) yrkar bifall till initiativärendet. Grundskoleförvaltningen  
uppdras att skyndsamt utreda praktiska och formella möjligheter att bidra med  
datorer, internetuppkoppling och studielokaler för ukrainska elever och lärare  
som ska studera eller undervisa på distans.  

Ulf Sjösten (M) och Jonathan Tellbe (KD) yrkar bifall till initiativärendet.         

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 50  Dnr  GRN  2021-00167  3.5.4.0  

Anmälningsärenden per  mars 2022 Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  
Godkänna redovisning av  anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.         

 
     

Sammanfattning  av ärendet  
Läsårstider 2023-2024 Grundskoleförvaltningen.  

Anmälningar kränkande behandling och avstängningar av elever perioden 
februari 2022.  

Elevernas frånvaro perioden februari 2022.   

Beslutsunderlag  
1. Anmälningsärenden per mars 2022.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 51  Dnr  GRN  2021-00168  3.5.4.0  

Delegationsbeslut per mars 2022 Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  
Godkänna redovisning av  delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.         

Sammanfattning  av ärendet  
1. Grundskola  

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2022-03-01—2022-03-25  

Laglighetsprövningar skolplacering 2022-03-01—2022-03-25  

2. Beslut om skolval läsåret 2022-2023 dnr 2022-00011  

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2022-03-01—2022-03-25  

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2022-03-01— 
2022-03-25  

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer  
i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2022-03-01—2022-03-25  
dnr 2022-00011  

4. Delegationsbeslut Ansökan om  plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet  
enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2022-03-01—2022-03-25  

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2022-03-01—2022-03-25  

6. Personal  

7. Delegationsbeslut från tf. förvaltningschefen 2022-03-01—2022-03-25  

Övriga  delegationsbeslut  

8. Avslagsbeslut skolskjuts per februari 2022 Dnr 2022-00012               

Beslutsunderlag  
1. Delegationsbeslut per mars 2022.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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