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 Ledamöter 
Per Carlsson (S), Ordförande  
Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande  
Kamran Rousta (L), 2:e vice ordförande  
Emina Beganovic (S)  
Pernilla Ohlsson (S) ers. Anton Löberg (S), kl. 17:00  
Monika Hermansson Friedman (C)  
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Jonathan Tellbe (KD)  
Martin Sörbom (SD) ers. Anders Alftberg (SD)  
Stefan Lindborg (V)  
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Sarah Ali (S) 
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Ebba Magnusson (M) 
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Ted Thilander (KD) 
Mariam Osman (V) 

Övriga tjänstemän 
Hayne Hedin, tf. förvaltningschef 
Peter Skoglund, chef för ekonomifunktionen 
Adriana Waris, utredare, protokollförare 
Emelie Röjås, Kommunal 
Tanja Pejic, Vårdförbundet 
Karl Hallerup, Lärarförbundet 

Justeringens plats och tid 
Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsg 32 plan 4, 2022-04-25 kl. 08:15  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 26 april 2022 

Paragrafer §§ 52-70 

Underskrifter 
Sekreterare  Adriana Waris 
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§ 52   

Allmänhetens frågestund 

 
     

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Det finns ingen allmänhet som närvarar på dagens sammanträde.  
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§ 53   

Upprop och val av justerande personer 

Grundskolenämndens beslut 
Martin Nilsson med Kamran Rousta som ersättare väljs att jämte ordförande 
signera protokollet. Protokollet justeras den 25 april 2022 kl. 08:15 på 
Olovsholmsgatan 32, plan 4.  

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Martin Nilsson med Kamran Rousta som ersättare föreslås att jämte ordförande 
signera protokollet. Protokollet justeras den 25 april 2022 kl. 08:15 på 
Olovsholmsgatan 32, plan 4.  
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§ 54   

Fastställande av föredragningslista 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan utan tillägg.  
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§ 55   

Information från t.f. förvaltningschefen 

Grundskolenämndens beslut 
Informationen från tf. förvaltningschefen läggs till handlingarna.  

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Tf. Förvaltningschefen informerar om verksamheterna.  
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§ 56   

Återrapportering från presidium till Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 
Lägga informationen från Grundskolenämndens presidium till handlingarna.  

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämndens presidium informerar om sitt möte med presidium i 
Lokalförsörjningsnämnden och ledningen i Lokalförsörjningsförvaltningen 
kring ett planeringsflöde för olika objekt.  
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§ 57   

Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på 
skolor 

 
  

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Det finns ingen information att delge.   
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§ 58 Dnr GRN 2022-00002 3.5.4.0 

Budgetuppföljning per mars 2022 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna månadsuppföljning per mars 2022 för Grundskolenämnden.  

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Utfallet till och med Mars har slutat med ett överskott motsvarande 16 mkr.  

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning 2022-03 (Grundskolenämnden)  
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§ 59 Dnr GRN 2022-00045 3.5.4.0 

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget, april 2022 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna redovisningen samt översända densamma till Kommunstyrelsen.  

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Grundskoleförvaltningen har genomfört uppföljning av arbetet med 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022, nämndens 
rapport (Grundskolenämnden)  
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§ 60 Dnr GRN 2021-00144 3.4.1.0 

Ersättning till Enskild pedagogisk omsorg 2022 Ströms slott AB 

Grundskolenämndens beslut 
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms Slotts AB fastställs att gälla 
från och med den 1 januari 2022.  

 

     

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. 

Nytt beslut är fattat i april 2022 där en omformulering har gjorts i texten 
rörande åldersgrupp. I augusti det år som barnet fyller sex år övergår ansvaret 
från Förskolenämnden till Grundskolenämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorgfritidshem 2022,  

Ströms Slott AB. 

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning.  
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§ 61 Dnr GRN 2022-00013 3.5.0.1 

Svar på revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader  

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden tillstyrker revisionsrapport centralt tillkommande 
kostnader.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är 
fördelade på förvaltningar/nämnder. 

Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är 
ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen och 
Kommunfullmäktiges reglementen.  

Beslutsunderlag 
1. Rapport centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.. 

2. Rapportsammandrag Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.  
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§ 62 Dnr GRN 2021-00055 3.5.4.0 

Återrapportering av uppdrag: Red ut turerna om Särlaskolan F-6 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden beslutar godkänna förvaltningschefens genomgång av 
Särlaskolans framtida användande och lägga informationen till handlingarna.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ge Grundskolenämnden information 
om hur ärendet om framtiden för Särla F-6 har hanterats. Förvaltningschefen 
återrapporterar uppdraget om genomgång av Särlaskolans framtida användande.  

Beslutsunderlag 
1. Beslut i Grundskolenämnden om uppdrag: Red ut turerna om Särlaskolan  

F-6.  
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§ 63 Dnr GRN 2022-00041 3.5.4.0 

Återrapportering av uppdrag: Digital infrastruktur till 
Ukrainaelever 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna återrapporteringen av uppdraget och lägga denna till handlingarna.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Uppdraget 

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

Sammanfattning av resultatet   
Distansundervisning inom det ukrainska skolväsendet faller enligt Skolverket 
utanför det svenska och kan inte anordnas inom ramen för svenska skolans 
författningar. 

Fler praktiska och juridiska utmaningar kan uppstå om 
Grundskoleförvaltningen (GRF) anordnar något utanför aktuell juridisk ram.  

Ett alternativ som kan undersökas i sammanhanget är om kommunen på 
central nivå kan stå för lokalhyran och tillhandahålla teknisk utrusning via 
frivilliga organisationer eller bildningsförbund som kan vara involverade i 
mottagandet. Det kan vara ett sätt att lösa de praktiska och juridiska 
utmaningarna med arrangemanget.  

Beslutsunderlag 
1. Utredning enligt uppdrag: Digital infrastruktur till Ukrainaelever 
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§ 64 Dnr GRN 2022-00042 3.5.4.0 

Svar på remiss från Skolverket: Förslag till allmänna råd om 
utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 
utvecklingsplanen 

Grundskolenämndens beslut 
Tillstyrka förslag till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga 
individuella utvecklingsplanen.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen. Grundskolenämnden ser positivt på 
förslaget och har inga synpunkter. 

Förslag till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 
utvecklingsplanen utgår från gällande allmänna råd. Föreslagna ändringar i de 
allmänna råden handlar om nya begrepp, mindre textjusteringar i avsnittet 
”Utvecklingssamtal” samt förtydligande i arbetet att minska lärarens 
administrativa arbete.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Förslag till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga 
individuella utvecklingsplanen.  
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§ 65 Dnr GRN 2019-00004 3.5.4.0 

Fyllnadsval, Val av kontaktpolitiker Grundskolenämnden 

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

Utse Monika Hermansson Friedman (C), Sarah Ali (S) och Martin Sörbom (SD) 
till kontaktpolitiker inom skolområdet Fristad. 

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

Utse Burair Mahmood (S) och Ebba Magnusson (M) till kontaktpolitiker inom 
skolområdet Engelbrekt. 

Utse Emmy Scilaris (L) och Ulf Sjösten (M) till kontaktpolitiker inom 
skolområdet Viskafors. 

Utse Anton Löberg (S), Per Carlsson (S) och Elvira Löwenadler (M) till 
kontaktpolitiker inom skolområdet Dalsjö. 

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

Utse Per Jansson (S) och Anna Frisk (MP) till kontaktpolitiker inom 
skolområdet Särla. 

Utse Per Carlsson (S), Stefan Lindborg (V), Anders Alftberg (SD) och Jonathan 
Tellbe (KD) 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 har 2019-01-07 valt kontaktpolitiker. Då några politiker har avslutat 
sina uppdrag och nya politiker tillträde, behöver nämnden ta ställning till att 
utse kontaktpolitiker inom respektive skolområde som följer skolverksamheten, 
träffar personal och elever samt deltar i skolornas miljö- och hållbarhetsarbete.  
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Beslutsunderlag 
1. Grundskolenämndens beslut 2019-01-07, uppdaterat 2021-09-28, 2022-04-
19.  

 
     

 
     

 
     

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

 
 

Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 66 Dnr GRN 2021-00038 3.5.4.0 

Fyllnadsval: Arbetsgrupp för utvecklingsarbete 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden tillsätter en arbetsgrupp som består av: Sarah Ali (S), 
Anna Frisk (MP), Kamran Rousta (L), Olivia Schell (C), Martin Nilsson (M), 
Ted Thilander (KD), Martin Sörbom (SD) samt Mariam Osman (V). 

Kamran Rousta (L) är sammankallande.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har under 2021 påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att ta 
fram ett framtidsinriktat inriktningsdokument för grundskolan i Borås. Arbetet 
skall leda till en formulerad målbild och prioriteringar för grundskolan för 
kommande år. Grupper får tillsammans planera sitt arbete.  

Anna Frisk (MP) föreslås ingå i arbetsgruppen då Tim Gahnström (MP) har 
avslutat sitt uppdrag i Grundskolenämnden. 

I arbetsgruppen ingår en representant från varje parti i Grundskolenämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Grundskolenämnden 2021-03-23.  
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§ 67 Dnr GRN 2022-00048 3.5.4.0 

Initiativärende: Återställ Norrbyskolan för skolverksamhet 

Grundskolenämndens beslut 
Ärendet ska skickas för beredning.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Reservation från Vänsterpartiet 

Stefan Lindborg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 
 
Röstförklaring ärende 16 ”Återställ Norrbyskolan för skolverksamhet” 

Under nämndmötet den 19:e april var min intention att tillstyrka detta 
initiativärende alltså inte enbart att rösta för beredning som jag gjorde vid 
voteringen. 
Vi från vårt parti har sedan länge varit tydliga i Grundskolenämnden i denna 
fråga: Alla barn ska ha rätt till en skola nära hemmet oavsett om man bor på 
Norrby eller ute i Rångedala. Barn och elever i dessa låga åldrar ska givetvis 
kunna ta sig, när mognaden infinner sig, själva till skolan och inte 
tvångsförflyttas till andra stadsdelar. Därför vill jag bifalla V initiativärende på 
ärende 16. För Sverigedemokraterna Martin Sörbom.   

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Lindborg och Mariam Osman, Vänsterpartiet, har till dagens 
sammanträde lämnat in rubricerat initiativärende.  

Vänsterpartiet har vid flera tillfällen under mandatperioden, både i nämnden 
och i fullmäktige, lyft behovet av en permanent F-6-skola på Norrby när 
Särslaskolan renoveras och blir en renodlad 7-9-skola. Vid samtliga dessa 
tillfällen har våra förslag avslagits. 

Lördag den 9 april skriver företrädare för Socialdemokraterna i Borås – 
däribland Grundskolenämndens och Förskolenämndens ordföranden – på 
Borås Tidnings debattsida och meddelar nya ställningstaganden i frågan. Detta 
välkomnar Vänsterpartiet. Vi är beredda att reda nu tillsammans med 
Socialdemokraterna och andra intresserade partier fatta de beslut som krävs för 
att återställa Norrbyskolan för att användas till skolverksamhet. 

Vår förhoppning är att Socialdemokraternas nya besked innebär att 
majoritetsförhållandena i frågan har förändrats. 

Med ovanstående som bakgrund föreslår vi därför att Grundskolenämnden 
beslutar: 

- Att nämnden inleder diskussioner med Förskolenämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden och andra berörda intressenter om att 
återställa Norrbyskolan för skolverksamhet 
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Yrkanden 
Per Carlsson (S) yrkar att Grundskolenämnden beslutar: Ärendet ska skickas för 
beredning.  

 

Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till initiativärendet.  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att ärendet ska 
skickas för beredning och dels till Stefans Lindborgs förslag att tillstyrka 
initiativärendet och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och 
godkänns: ”Den som bifaller Per Carlssons förslag röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Grundskolenämnden beslutat enligt reservationen i 
Grundskolenämnden.  

Omröstningsresultat 
Följande personer röstar ja: Per Carlsson (S), Kamran Rousta (L), Emina 
Beganovic (S), Pernilla Ohlsson (S), Anna Frisk (MP), Monika Hermansson 
Friedman (C), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Jonathan Tellbe (KD) och 
Martin Sörbom (SD) samt nej Stefan Lindborg (V). 

Med 10 ja röster mot 1 nej röst beslutar Grundskolenämnden att ärendet ska 
skickas för beredning.  
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§ 68 Dnr GRN 2022-00049 3.5.4.0 

Initiativärende: Påskupploppen - Låt inte Borås stå på tur! 

Grundskolenämndens beslut 
Uppdra Grundskoleförvaltningen att skriftligen redogöra för nämnden i vilken 
omfattning, och med vilken systematik, som man idag låter olika elevgrupper 
möta vår blåljuspersonal i det förebyggande arbetet. 

Ärendet skickas för beredning.  

Reservationer/Protokollsanteckning 
Reservation från Sverigedemokraterna 

Martin Sörbom reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Alftberg och Martin Sörbom, Sverigedemokraterna har till dagens 
sammanträde lämnat in rubricerat initiativärende.  

Den senaste tidens tragiska händelser, med upplopp på ett flertal särskilt utsatta 
områden runt om i Sverige lämnar oss alla chockade och bestörta. En oroande 
hänsynslöshet har vuxit fram bland unga och i de kriminella kretsarna. En 
hänsynslöshet som visar sig i en total avsaknad av respekt för människors liv, 
hälsa och egendom. Våra poliser och blåljuspersonal är de som står i främsta 
ledet och är de som drabbas hårdast av denna hänsynslöshet – vilket 
påskupploppen så tydligt visat. 

Skolans samverkan med vår blåljuspersonal måste utvecklas, systematiseras och 
intensifieras i Borås. Sverigedemokraterna i Grundskolenämnden har länge på 
olika sätt drivit frågan om att polisen, och övrig blåljuspersonal, måste i större 
omfattning och mer systematiskt besöka våra skolor. I klassrummet kan 
relationer och förståelse för blåljuspersonalens villkor växa fram.  

Polismyndigheten har länge haft olika former av förebyggande arbete i områden 
med relationsproblem och parallellsamhällen. Lokalpolisområde Botkyrka är ett 
särskilt prioriterat område i polisregion Stockholm och har länge haft stora 
problem med bland annat ungdomsgäng som motverkar polisens arbete på 
plats. ”Ge och ta” som startade i början av 2000-talet var ett lokalt 
förebyggande polisarbete med ungdomar. Syftet var att förebygga och förhindra 
att situationen förvärrades för polisen och övrig blåljuspersonal. Genom ”Ge 
och ta” utvecklades PAR som är ett samarbete med blåljuspersonal och 
grundskolan.  

Det som började som ett brottsförebyggande projekt i liten skala i Botkyrka och 
har med tiden genom erfarenheter och evidens förfinats och utökats till att 
omfatta hela kommunen. Idag har PAR-konceptet spridit sig till ett tiotal 
kommuner runt om i Sverige, till exempel Kungälv, Göteborg, Ale, Uppsala 
och Södertälje. 
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Sverigedemokraterna anser att PAR-konceptet är en väg framåt att hos våra 
unga skapa en större förståelse för blåljuspersonalen arbete, funktion och 
situation. Om vi vill stävja den negativa utvecklingen, så måste vi ingripa innan 
den första stenen eller skottet viner i luften. 

 Sverigedemokraterna föreslår Grundskolenämnden besluta,   

   

Att uppdra Grundskoleförvaltningen att skriftligen redogöra för 
nämnden i vilken omfattning, och med vilken systematik, som 
man idag låter olika elevgrupper möta vår blåljuspersonal i det 
förebyggande arbetet. 

  

Att uppdra Grundskoleförvaltningen att tillsammans med CKS inleda 
en dialog med polisen och andra berörda parter om möjligheterna 
att påbörja ett PAR-liknande koncept på utvalda grundskolor i 
Borås.  

Beslutsunderlag 
Initiativärendet: Påskupploppen – Låt inte Borås stå på tur!  

Yrkanden 
Förslag till beslut, ett ställningstagande till första attsatsen 

Per Carlsson (S) yrkar bifall till den första attsatsen: Uppdra 
Grundskoleförvaltningen att skriftligen redogöra för nämnden i vilken 
omfattning, och med vilken systematik, som man idag låter olika elevgrupper 
möta vår blåljuspersonal i det förebyggande arbetet. 

Förslag till beslut: ett ställningstagande till andra attsatsen 

Per Carlsson (S)  yrkar att ärendet skickas för beredning.  

Martin Sörbom (SD) yrkar bifall till initiativärendet i sin helhet.  

Propositionsordningar 
Första attsatsen 

Ordförande yrkar bifall till den första attsatsen.  

 

Andra attsatsen 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att ärendet ska 
skickas för beredning och dels till Martin Sörboms förslag att tillstyrka 
initiativärendet i sin helhet och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition 
föreslås och godkänns: ”Den som bifaller Per Carlssons förslag röstar ja, den 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

 
 

Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

det ej vill röstar nej; vinner nej har Grundskolenämnden beslutat enligt 
reservationen i Grundskolenämnden.  

Omröstningsresultat 
Följande personer röstar ja: Per Carlsson (S), Kamran Rousta (L), Emina 
Beganovic (S), Pernilla Ohlsson (S), Anna Frisk (MP), Monika Hermansson 
Friedman (C), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Jonathan Tellbe (KD) och 
Stefan Lindborg (V) samt nej Martin Sörbom (SD). 

Med 10 ja röster mot 1 nej röst beslutar Grundskolenämnden att ärendet ska 
skickas för beredning.  
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§ 69 Dnr GRN 2021-00167 3.5.4.0 

Anmälningsärenden per april 2022 Grundskolenämnden 

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

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningar kränkande behandling och avstängningar av elever perioden mars 
2022. 

Elevernas frånvaro perioden mars 2022.  

Beslutsunderlag 
1. Anmälningsärenden per april 2022.  
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§ 70 Dnr GRN 2021-00168 3.5.4.0 

Delegationsbeslut per april 2022 Grundskolenämnden 

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

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Grundskola 

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2022-03-28—2022-04-19 

Laglighetsprövningar skolplacering 2022-03-28—2022-04-19 

Beslut om skolval läsåret 2022-2023 dnr 2022-00011 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden 2022-03-28—2022-04-19 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2022-03-28—
2022-04-19 

Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2022-03-28—2022-04-19 

dnr 2022-00011 

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 
enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2022-03-28—2022-04-19 

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2022-03-28—2022-04-19 

Personal 

Delegationsbeslut från tf. förvaltningschefen 2022-03-28—2022-04-19 

Övriga delegationsbeslut 

Avslagsbeslut skolskjuts per mars 2022 Dnr 2022-00012 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut per april 2022 Grundskolenämnden.  
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