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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2023-01-24  
Instans  
Grundskolenämnden  

Plats och tid:  Grundskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 24 januari 2023 kl 1  5:00 –  17:40  
Borås Kongress  

Ledamöter  
Per Carlsson (S), Ordförande  
Kamran Rousta (L), 1:e vice ordförande  
Martin Nilsson (M), 2:e vice ordförande  
Emina Beganovic (S)  
Hawalul Hassan (S)  
Monika Hermansson Friedman (C)  
Erika  Aarneus (V) ers  Abdirahman  Jama (V)  
Ulf Sjösten (M)  
Jonathan Tellbe (KD)  
Martin  Sörbom (SD)  
Sebastian Hjalmarsson (SD)  

Ersättare  
Oliver Toivanen (S)  
Pernilla Ohlsson (S)  
Fredrick Johansson (S)  
Ebba Magnusson (M)  
Susanne Blid Roos (M)  
Ted  Thilander (KD) 15:00-16:30  

Övriga tjänstemän  
Ulf Karlsson, förvaltningschef  
Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling  
Peter Skoglund, chef för ekonomifunktionen  
Adriana Waris, utredare protokollförare  
Emelie Röjås,  Kommunal  
Karl Hallerup,  Lärarförbundet  

Justeringens plats och tid  
Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsg 32 plan 4, 2023-01-30 kl ockan 08:00   

Tillkännagivande av protokoll  
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  31 januari 2023  

Paragrafer  §§ 1-16  

Underskrifter  

Sekreterare   Adriana Waris  

Ordförande  Per Carlsson  

Justerare  Kamran Rousta  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1  

Allmänhetens frågestund  

Grundskolenämndens  beslut  
Det finns ingen allmänhet som närvarar på dagens sammanträde.   

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 2  

Upprop och val av justerande personer  

Grundskolenämndens  beslut  
Kamran Rousta med Martin Nilsson som ersättare väljs att jämte ordförande  
signera protokollet. Protokollet justeras den 30 januari 2023 klockan 08:00 på  
Olovsholmsgatan 32, plan 4,  

Sammanfattning  av ärendet  
Kamran Rousta med Martin Nilsson som ersättare föreslås att jämte ordförande  
signera protokollet. Protokollet justeras den 30 januari 2023 klockan 08:00 på  
Olovsholmsgatan 32, plan 4,  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 3  

Fastställande av föredragningslista  

Grundskolenämndens  beslut  
Föredragningslistan kompletteras med en punkt: Deltagande vid Skolriksdagar  
den 8 och 9 maj 2023. Föredragningslistan fastställs  med denna komplettering.    

Sammanfattning  av ärendet  
Föredragningslistan kompletteras med en punkt (ärende 14): Deltagande vid  
Skolriksdagar den 8 och 9 maj 2023.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 4  

Information från förvaltningschefen  

Grundskolenämndens  beslut  
Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.   

Sammanfattning  av ärendet  
Förvaltningschefen informerar om verksamheterna.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 5  

Återrapportering från presidium till Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  
Det finns ingen information att delge från presidium.   

Sammanfattning  av ärendet  
Det finns ingen information att delge från presidium.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 6  Dnr  GRN  2022-00143  3.5.4.0  

Delegationsförteckning för Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  
Grundskolenämnden beslutar att genomföra de föreslagna ändringarna i  
delegationsförteckningen och att  dessa träder i kraft omgående.   

Sammanfattning  av ärendet  
Kommunallagen möjliggör i 6 kap 37§ samt 7 kap. 5-8§§ delegation av vissa  
beslut till förvaltningschef. Rätten att delegera innebär att med stöd av  
delegationsbestämmelserna för Grundskolenämnden delegera beslut enligt  
förteckning till Förvaltningschefen. Förvaltningschefen avser sedan att  
vidarefordra besluten till tjänstemän i enlighet med förteckningen.  

Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp har gjort en grundlig översyn av 
delegationsförteckningen.  Ändringar i Delegationsförteckningen grundas i   
lagändringar och organisatoriska förändringar.   

Beslutsunderlag  

1. Bilaga: Delegationsförteckning 2023-01-24.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 7  Dnr  GRN  2022-00144  3.5.4.0  

Val av kontaktpolitiker Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  
Utse Olivia Schell (C) och Ted Thilander (KD) till kontaktpolitiker inom  
skolområdet Sandgärd.  

Utse Monika Hermansson Friedman (C), Susanne Blid Roos (M) och Martin 
Sörbom (SD) till kontaktpolitiker inom skolområdet Fristad.  

Utse Pernilla Ohlsson (S)  och Kamran Rousta (L) till kontaktpolitiker inom  
skolområdet Erikslund.  

Utse Oliver Toivanen (S) och Ebba Magnusson (M) till kontaktpolitiker inom  
skolområdet Engelbrekt.  

Utse Fredrick Johansson (S), Ulf Sjösten (M) och Leif Häggblom (SD) till  
kontaktpolitiker inom skolområdet Viskafors.  

Utse Erika Aarneus (V), Per Carlsson (S) och Sebastian Hjalmarsson (SD) till 
kontaktpolitiker inom skolområdet Dalsjö.  

Utse Emina Beganovic (S) och Martin Nilsson (M) till kontaktpolitiker inom  
skolområdet Boda.  

Utse Abdirahman Jama (V) och Anna Frisk (MP) till kontaktpolitiker inom  
skolområdet Särla.  

Utse Hawalul Hassan (S),  Jonathan Tellbe (KD och Annika Pehrsson (SD) till  
kontaktpolitiker inom skolområdet Daltorp.  

Godkänna  utbetalning av arvode för uppdrag som kontaktpolitiker i enlighet  
med gällande reglemente.  Ersättning gäller för max 25 timmar per år. Beslut om  
ersättning utöver 25 timmar per år fattas av presidiet.   

Kontaktpolitiker ska även  gälla för fristående skolor inom respektive  
skolområdet.   

Sammanfattning  av ärendet  
Nämnden behöver ta ställning till att utse kontaktpolitiker inom respektive  
skolområde som följer skolverksamheten, träffar personal och elever samt  
deltar i skolornas miljö- och hållbarhetsarbete.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag  

1.  Val  av kontaktpolitiker Grundskolenämnden.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 8  Dnr  GRN  2022-00055  3.5.4.0  

Nämndbudget 2023 för Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  
Fastställa nämndbudget 2023 för Grundskolenämnden och översända  
densamma till  Kommunstyrelsen.  

Budget 2023 kompletteras med två uppdrag:  

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjlighet  och kostnader för  
ytterligare en timmes undervisning i svenska och matematik under en tidig  
årkurs i syfte att öka måluppfyllelsen.   

Förvaltningen får i uppdrag att granska i vilken utsträckning läxhjälp ges på  
skolorna, om skolorna aktivt föreslår läxhjälp för elever som bedöms ha särskild 
nytta av det och om den ges av behöriga lärare.   

Grundskolenämnden återremitterar Kompetensförsörjningsplan för  
Grundskoleförvaltningen.   

Reservationer/Protokollsanteckning  
M och KD reserverar sig  mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande nr 1.  

SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sina tilläggsyrkanden.   

Sammanfattning  av ärendet  
Kommunstyrelsen fastställde i december de ekonomiska förutsättningar och 
ramar för nästkommande år. Dessa ramar utgör grunden i nämndens arbete  
med budget.   

Dessa ramar har tillsammans med information om statsbidrag och andra  
ersättningar varit underlag för ett förslag till budget av Grundskolenämndens  
verksamhet för nästkommande år.    

Grundskolenämndens nämndbudget anger även utvecklingsområden, uppdrag,  
indikatorer och verksamhetsmått vilka nämnden valt att prioritera för att  
bibehålla och utveckla kvalitén  i verksamheten.   

Beslutsunderlag  

1. Nämndbudget 2023 (Grundskolenämnden)   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden  
Per Carlsson (S) föreslår: Fastställa nämndbudget 2023 för  
Grundskolenämnden och översända densamma till  Kommunstyrelsen.  

Beslut  

Fastställa nämndbudget 2023 för  Grundskolenämnden och översända  
densamma till Kommunstyrelsen.  

Vidare behandlar Grundskolenämnden tilläggsyrkanden från Moderaterna och 
Kristdemokraterna.   

Tilläggsyrkande nr 1 från M och KD  

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker tilläggsyrkande 1  
som lyder enligt följande:  Förvaltningen får i uppdrag att analysera orsakerna till  
sent insatta åtgärdsprogram och återkomma till nämnden med vilka åtgärder  
som krävs för att vända utvecklingen.  

Martin Nilsson  (M) yrkar  bifall till tilläggsyrkande nr 1.  
Martin Sörbom (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande nr  1.   

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka  

tilläggsyrkande nr 1 från M och KD och dels till Martin Nilssons  förslag att  

tillstyrka tilläggsyrkandet  och finner det förstnämnda förslaget med  

övervägande ja besvarad.  

Votering begärs.  

Följande personer röstar ja: Per Carlsson (S), Kamran Rousta (L), Emina  

Beganovic (S), Hawalul Hassan (S), Monica Hermansson Friedman (C), Erika  
Aarneus (V) samt nej Martin Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Jonathan Tellbe  
(KD), Martin Sörbom (SD) samt Sebastian Hjalmarsson  (SD).  

Omröstningsresultat  

Med 6 ja röster mot 5 nej röst beslutar Grundskolenämnden att:  

Grundskolenämnden avstyrker tilläggsyrkande nr 1  från M och KD.  

Beslut  

Grundskolenämnden avstyrker tilläggsyrkande nr 1  från M och KD.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Tilläggsyrkande nr 2 från M och KD  

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande nr 2 
från M och KD som lyder enligt följande:  Förvaltningen får i uppdrag att  
undersöka möjlighet och kostnader för ytterligare en timmes undervisning i  
svenska och matematik under en tidig årkurs i syfte att öka måluppfyllelsen.   

Martin Nilsson  (M) yrkar  bifall till tilläggsyrkande nr 2.  
Martin Sörbom (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande nr  2.  

Beslut  

Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande nr 2  från M och KD.  
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjlighet  och kostnader för  
ytterligare en timmes undervisning i svenska och matematik under en tidig  
årkurs i syfte att öka måluppfyllelsen. Budget 2023 för Grundskolenämnden 
kompletteras med detta uppdrag.  

Tilläggsyrkande nr 3 från M och KD  

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande nr 3 
från M och KD som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att  
granska i vilken utsträckning läxhjälp  ges på skolorna, om skolorna aktivt  
föreslår läxhjälp för elever som bedöms ha särskild nytta av det och om den ges  
av behöriga lärare.  

Martin Nilsson  (M) yrkar  bifall till tilläggsyrkande nr 3.  
Martin Sörbom (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande nr  3.  

Beslut  

Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande  3 från M och KD.  
Förvaltningen får i uppdrag att granska i vilken utsträckning läxhjälp ges på  
skolorna, om skolorna aktivt föreslår läxhjälp för elever som bedöms ha särskild  
nytta av det och om den ges av behöriga lärare. Budget 2023 för  
Grundskolenämnden kompletteras med detta uppdrag.  

Vidare behandlar Grundskolenämnden tilläggsyrkanden från 
Sverigedemokraterna.  

Tilläggsyrkande nr 1 från SD  

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker tilläggsyrkande 1  
från SD som lyder enligt följande: Bidraget till små skolor på små orter justeras  
upp till 750 tkr.  

Martin Sörbom (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande nr 1.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(26) 
Sammanträdesdatum 
2023-01-24 

Grundskolenämnden 

 
  

     

 

 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka  

tilläggsyrkande nr 1 från SD dels till Martin Sörboms förslag att  

tillstyrka tilläggsyrkandet  och finner det förstnämnda förslaget med  

övervägande ja besvarad.  

Beslut  

Utan votering beslutar Grundskolenämnden att avstyrka tilläggsyrkande nr 1  
från SD.  

Tilläggsyrkande nr 2 från SD  

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker tilläggsyrkande nr 2  
från SD som lyder enligt följande: Grundskoleförvaltningen i samråd med 
skolornas ledning ska göra en kartläggning över skolans trafiksäkerhet i sitt  
närområde.  

Martin Sörbom (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande  nr 2.  
Martin Nilsson  (M) yrkar  bifall till tilläggsyrkande nr  2.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka  
tilläggsyrkande nr 2 från SD dels till Martin Sörboms förslag att  tillstyrka  
tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med  övervägande ja 
besvarad.  

Votering begärs.  

Följande personer röstar ja: Per Carlsson (S), Kamran Rousta (L), Emina  

Beganovic (S), Hawalul Hassan (S), Monica Hermansson Friedman (C) och 
Erika Aarneus (V) samt nej Martin Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Jonathan  
Tellbe (KD), Martin Sörbom (SD) och Sebastian Hjalmarsson (SD).  

Omröstningsresultat  

Med 6 ja röster mot 5 nej röst beslutar Grundskolenämnden:  

Grundskolenämnden avstyrker tilläggsyrkande  2 från SD.  

Tilläggsyrkande nr 3 från SD  

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker  tilläggsyrkande 3 
från SD som lyder enligt följande: Elever som systematiskt och återkommande  
utsätter andra elever för hat, hot eller våld ska alltid  omplaceras. Eleven som  
utsätts för mobbing ska aldrig vara den som behöver byta skola.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Martin Sörbom (SD)  yrkar bifall till tilläggsyrkande  nr 3 från SD.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka  

tilläggsyrkande nr 3 från SD dels till Martin Sörboms förslag att  

tillstyrka tilläggsyrkandet  och finner  det förstnämnda förslaget med  

övervägande ja besvarad.  

Beslut  

Utan omröstning beslutar  Grundskolenämnden att avstyrka tilläggsyrkande nr  
3.  

Grundskolenämndens politiker diskuterar Kompetensförsörjningsplan för  
Grundskoleförvaltningen för Grundskolenämnden.  

  

Per Carlsson (S) föreslår: Grundskolenämnden återremitterar  
Kompetensförsörjningsplan för Grundskoleförvaltningen.  

Beslut  

Grundskolenämnden återremitterar Kompetensförsörjningsplan för  
Grundskoleförvaltningen.       

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 9  Dnr  GRN  2022-00091  3.5.4.0  

Lokalbehovsplan 2024-2028 Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  
Tillstyrka Lokalbehovsplanen 2024-2028 för Grundskolenämnden.   

Sammanfattning  av ärendet  
Borås stad har en årscykel för lokalresursplanering. I denna årscykel skall  
respektive nämnd i januari månad fatta beslut om ny Lokalbehovsplan. Denna  
plan utgår utifrån en gemensam mall och process i Stratsys.   

Denna plan utgår utifrån befolkningsprognos från Borås Stad maj 2022.   

Beslutsunderlag  

1. Bilaga: Lokalplan 2024-2028 för Grundskolenämnden.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 10  Dnr  GRN  2022-00141  3.4.1.0  

Ersättning till  enskild pedagogisk omsorg fritidshem 2023,  
Ströms Slotts  AB  

Grundskolenämndens  beslut  
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms Slotts AB fastställs att gälla  
från och med den 1  januari 2023.   

Sammanfattning  av ärendet  
Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk  
omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har av  Kommunfullmäktige  
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till pedagogisk omsorg.   

Enheterna för pedagogisk omsorg har rätt att få beslut om ersättningarnas  
storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som  
respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.   

Beslutsunderlag  

1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorgfritidshem 2023, Ströms  
Slott AB  

2. Besvärshänvisning  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 11  Dnr  GRN  2022-00128  3.5.4.0  

Rektorernas återrapportering av åtgärder utifrån skolmiljarden  

Grundskolenämndens  beslut  
Grundskolenämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.   

Sammanfattning  av ärendet  
Grundskolenämnden fördelade i mars 2022 7,4 mnkr av den så kallade  
skolmiljarden till skolorna för att kompensera för pandemieffekterna, de som  
kallats  ”utbildningsskuld”.  

Grundskoleförvaltningen har kunnat konstatera en markant  
personalförstärkning som  framgår av den i oktober  2022 inlämnade statistiken  
till SCB. I rapporten återfinns också en kortfattad redovisning från varje rektor  
vad denne använt sina tilldelade medel till.   

Beslutsunderlag  

1. Uppföljning av beslut i  Kommunfullmäktige och Grundskolenämnden.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 12  Dnr  GRN  2023-00003  3.5.4.0  

Återrapportering nämnduppdrag: Särskilt stöd skall kunna  
erbjudas brett och förebyggande för  alla lågstadiebarn  

Grundskolenämndens  beslut  
Godkänna återrapportering av nämnduppdrag.   

Sammanfattning  av ärendet  
Förvaltningen har i budgethandlingen fått i uppdrag av Grundskolenämnden att  
ta fram ett förslag på hur  särskilt stöd skall kunna erbjudas brett och 
förebyggande för alla  lågstadiebarn som har behov inom språk, matematik,  
motorisk och social förmåga.   

Förvaltningen väljer att besvara uppdraget genom att beskriva hur arbetet sker  
idag, vilket utvecklingsarbete som pågår samt hur kunskapen  om elevernas  
behov samlas in. Kunskap som sedan ligger till grund för de insatser som vidtas  
i form av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.  

Elever kartläggs kontinuerligt under sin grundskoletid. Syftet med 
kartläggningar är att  tidigt upptäcka elever i behov  av stöd och elever som  
behöver utmanas. Kartläggningar ger ett underlag för tidiga insatser. Till sin 
hjälp har skolorna tre förvaltningsövergripande rutiner. Dessa beskriver bland 
annat vilka kartläggningar  som är obligatoriska att genomföra och förslag på  
frivilliga.  

Det genomförs ett omfattande och systematiskt arbete i förvaltningens skolor  
för att tidigt upptäcka och sätta in insatser för elever som behöver stöd i sin 
kunskapsutveckling. Elever kartläggs tidigt och återkommande i olika  ämnen 
för att minimera risken att någon elevs behov inte uppmärksammas i tid.  
Skolorna bedriver ett systematiskt arbete med att kartlägga elevernas kunskaper,  
främst inom språk och matematik. Insatser i form av särskilt stöd  sätts in på  
individnivå för de elever som riskerar att inte nå betygskriterierna. Skolorna  
arbetar också förebyggande och främjande genom att planera och genomföra 
undervisningen så att den möter alla barns behov.   

Förvaltningens bedömning är att det systematiska arbetet  är omfattande och 
gediget. Därmed är förvaltningen förvissad om att skolorna har kunskap om  
varje elevs kunskapsutveckling, fångar upp varje  elevs behov i ett tidigt skede  
och sätter in åtgärder.   

Det bedrivs dessutom ett  förebyggande och främjande arbete  på alla  skolor  
som bland annat handlar  om att undervisningen ska möta alla elevers behov.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förvaltningen har i budgethandlingen fått i uppdrag av Grundskolenämnden att  
ta fram ett förslag på hur  särskilt stöd skall kunna erbjudas brett och 
förebyggande för alla lågstadiebarn som har behov inom språk, matematik,  
motorisk och social förmåga.   

Förvaltningen väljer att besvara uppdraget genom att beskriva hur arbetet sker  
idag, vilket utvecklingsarbete som pågår samt hur kunskapen om elevernas  
behov samlas in.  Kunskap som sedan ligger till grund för de insatser som vidtas  
i form av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.  

Elever kartläggs kontinuerligt under sin grundskoletid. Syftet med 
kartläggningar är att tidigt upptäcka elever i behov  av stöd och elever som  
behöver utmanas. Kartläggningar ger ett underlag för tidiga insatser. Till sin 
hjälp har skolorna tre förvaltningsövergripande rutiner. Dessa beskriver bland 
annat vilka kartläggningar  som är obligatoriska att genomföra och förslag på  
frivilliga.  

Det genomförs ett omfattande och systematiskt arbete i förvaltningens skolor  
för att tidigt upptäcka och sätta in insatser för elever som behöver stöd i sin 
kunskapsutveckling. Elever kartläggs tidigt och återkommande i olika  ämnen  
för att minimera risken att någon elevs behov inte uppmärksammas i tid.  
Skolorna bedriver ett systematiskt arbete med att kartlägga elevernas kunskaper,  
främst inom språk och matematik. Insatser i form av särskilt stöd  sätts in på  
individnivå för de elever som riskerar att inte nå betygskriterierna. Skolorna 
arbetar också förebyggande och främjande genom att planera och genomföra 
undervisningen så att den möter alla barns behov.   

Förvaltningens bedömning är att det systematiska arbetet är omfattande och  
gediget. Därmed är förvaltningen förvissad om att skolorna har kunskap om  
varje elevs kunskapsutveckling, fångar upp varje  elevs behov i ett tidigt skede  
och sätter in åtgärder.   

Det bedrivs dessutom ett  förebyggande och främjande arbete på alla skolor  
som bland annat handlar  om att undervisningen ska möta alla elevers behov.  
Ett arbete som på sikt syftar till att öka måluppfyllelsen och  
gymnasiebehörigheten och att likvärdigheten mellan förvaltningens skolor ska  
öka  

Beslutsunderlag  

Återrapportering av nämnduppdrag.               

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 13  Dnr  GRN  2023-00004  3.5.4.0  

Återrapportering nämnduppdrag: Insatser som görs  sker i tidig 
ålder för att möjliggöra att eleverna når sin fulla potential  

Grundskolenämndens  beslut  
Godkänna återrapportering av nämnduppdrag.   

Sammanfattning  av ärendet  
Förvaltningen har i budgethandlingen fått i uppdrag av nämnden att utvärdera  
och säkerställa att de insatser som görs sker i tidig ålder för att möjliggöra att  
eleverna kan nå sin fulla potential.  

Förvaltningen väljer att besvara uppdraget genom att beskriva hur arbetet sker  
idag, hur kunskapen om elevernas behov samlas in, vilka insatser som vidtas i  
form av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd samt vilka  
utvecklingsinsatser som identifieras.  

Uppdraget kan konstateras ha många beröringspunkter med uppdraget kring  
särskilt stöd, varvid hänvisning till det uppdraget förekommer: Förvaltningen 
får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur särskilt stöd skall kunna erbjudas  
brett och förebyggande för alla lågstadiebarn som har  behov inom språk,  
matematik, motorisk och social förmåga.  

Det görs många insatser på individnivå  genom elevens grundskoletid. Den 
viktigaste faktorn för att varje enskild elev ska kunna nå sin fulla potential är  att  
den dagliga undervisningen är av god kvalitet och möter varje elevs behov. Det  
är inom ramen för undervisningen som insatser i form av ledning och stimulans  
och extra anpassningar får bäst effekt.  

Det bedrivs på alla skolor ett förebyggande och främjande arbete på grupp- och 
organisationsnivå  som bland annat handlar om att undervisningen ska möta alla  
elevers behov. Arbetet syftar till att öka måluppfyllelsen och  
gymnasiebehörigheten och att likvärdigheten mellan förvaltningens skolor ska  
öka.  

Förvaltningen har god kunskap om hur arbetet med insatser till elever bedrivs  
ute på skolorna. Den kunskapen förvärvar förvaltningen i det systematiska  
kvalitetsarbetet och beskrivs bland annat i de årliga kvalitetsrapporterna som  
huvudmannen upprättar:  

Förvaltningen har i budgethandlingen fått i uppdrag av nämnden att utvärdera  
och säkerställa att de insatser som görs sker i tidig ålder för att möjliggöra att  
eleverna kan nå sin fulla potential.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förvaltningen väljer att besvara uppdraget genom att beskriva hur arbetet sker  
idag, hur kunskapen om elevernas behov samlas in, vilka insatser som vidtas i  
form av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd samt vilka  
utvecklingsinsatser  som identifieras.  

Uppdraget kan konstateras ha många beröringspunkter med uppdraget kring  
särskilt stöd, varvid hänvisning till det uppdraget förekommer: Förvaltningen 
får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur särskilt stöd skall kunna erbjudas  
brett  och förebyggande för alla lågstadiebarn som har behov inom språk,  
matematik, motorisk och social förmåga.  

Det görs många insatser på individnivå  genom elevens grundskoletid. Den 
viktigaste faktorn för att varje enskild elev ska kunna nå sin fulla potential  är att  
den dagliga undervisningen är av god kvalitet och möter varje elevs behov. Det  
är inom ramen för undervisningen som insatser i form av ledning och stimulans  
och extra anpassningar får bäst effekt.  

Det bedrivs på alla skolor ett förebyggande och främjande arbete på grupp- och 
organisationsnivå som bland annat handlar om att undervisningen ska möta alla  
elevers behov. Arbetet syftar till att öka måluppfyllelsen och  
gymnasiebehörigheten och att likvärdigheten mellan förvaltningens skolor ska  
öka.  

Förvaltningen har god kunskap om hur arbetet med insatser till elever bedrivs  
ute på skolorna. Den kunskapen förvärvar förvaltningen i det systematiska  
kvalitetsarbetet och beskrivs bland annat i de årliga kvalitetsrapporterna som  
huvudmannen upprättar:  

 

•  Undervisning och resultat  

•  Fritidshem  

•  Värdegrund  

•  Nationella jämförelser  

 

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete innefattar också uppföljning på  
rektorsnivå. Verksamhetschef träffar rektor regelbundet och följer upp 
verksamheten. Rektor sätter mål för  elevernas kunskapsresultat för läsåret.  
Detta följs upp genom prognosuppföljning en gång per termin och i samband 
med betygsättning. Vid uppföljningen beskriver rektor arbetet med elevernas  
måluppfyllelse och vilka insatser som pågår på individ-, grupp- och 
organisationsnivå.  

Huvudmannen samlar in data utifrån de kartläggningar som genomförs i olika  
ämnen och årskurser (se nämndärende Särskilt stöd).  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Att kartläggningar  av elevernas kunskaper genomförs tidigt, redan i  
förskoleklass, borgar för tidiga insatser.  

Slutsats av uppdraget visar:  

•  att förvaltningen har god koll på elevernas kunskapsutveckling  
utifrån de kartläggningar som genomförs och data som samlas in.   

•  att ytterligare utvärdering  bedöms som överflödig.   

•  att insatser som sätts in tidigt får bättre effekt på elevens  
kunskapsutveckling på sikt, än vad reparerande  insatser får om de  
sätts in i slutet av grundskoletiden.   

•  att behov finns av att rikta mer fokus på de elever som når långt i  
sin kunskapsutveckling. Den tematiska kvalitetsgranskning  som  
Skolinspektionen genomfört bland annat på Engelbrektskolan F-
6 visar detta.  

•  att fokus på utvecklingsarbetet handlar om att utveckla 
undervisningen så att alla elever stimuleras att nå sin fulla 
potential inom den ordinarie undervisningen.   

Beslutsunderlag  

Återrapportering av nämnduppdrag.               

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 14  Dnr  GRN  2023-00006  3.4.1.0  

Deltagande vid Skolriksdagar  den 8 och 9  maj 2023  

Grundskolenämndens  beslut  
Åtta representanter från Grundskolenämnden deltar vid Skolriksdagar.   

Sammanfattning  av ärendet  
Det är åtta av nämndens politiker som anmäler sig till Skolriksdagar. Det utgår  
en ersättning för förlorad arbetsinkomst.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 15  Dnr  GRN  2022-00145  3.5.4.0  

Anmälningsärenden  per januari 2023 Grundskolenämnden  

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

Sammanfattning  av ärendet  
Protokoll från facklig samverkan i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) per  
januari 2023.   

Beslutsunderlag  

1. Anmälningsärenden per  januari 2023.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 16  Dnr  GRN  2022-00146  3.5.4.0  

Delegationsbeslut per januari 2023 Grundskolenämnden  

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

Sammanfattning  av ärendet  
Grundskola.  

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2022-12-14—2023-01-24.  

Laglighetsprövningar skolplacering 2022-12-14—2023-01-24.  

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden 2022-12-14—2023-01-24.  

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur  för perioden  

2022-12-14—2023-01-24.  

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet  
enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2022-12-14—2023-01-24.  

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2022-12-14—2023-01-24.  

Personal.  

Delegationsbeslut från förvaltningschef 2022-12-14—2023-01-24.  

Beställning Sjöboskolan.  

Övriga delegationsbeslut.  

Avslagsbeslut skolskjuts per december 2022 Dnr 2022-00012.   

Beslutsunderlag  

1. Delegationsbeslut per januari 2023.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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