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kl 18.00 – 20.40 

Beslutande Ledamöter 

Per Carlsson (S), Ordförande 

Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande 

Kamran Rousta (L), 2:e vice ordförande 

Emina Beganovic (S) 

Sarah Ali (S) ersätter Anton Löberg (S) 

Olivia Schell (C) ersätter Monika Hermansson Friedman (C) 

Tim Gahnström (MP) 

Martin Nilsson (M) 

Anette Arvidsson (KD) 

Anders Alftberg (SD) 

Stefan Lindborg (V) 

Närvarande Ersättare 

Pernilla Ohlsson (S), ansluter 18.30 

Emmy Scilaris (L) 

Elvira Löwenadler (M) 

Ted Thilander (KD) 

Martin Sörbom (SD) 

 

Övriga Tjänstemän 

Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef 

Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling 

Peter Skoglund, chef för ekonomifunktionen 

Athanassios Fontelas, utvecklingsledare IT 

Anastasia Exner, utredare, protokollsförare 

Adriana Waris, utredare  

Therese Svensson, Kommunal via Teams 

Dennis Ljung, LR via Teams 

 

 

Justeringens plats och tid Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsg 32 plan 4, 2020-06-22 kl. 09.00  
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§ 70  

Upprop och val av justerande personer 
Grundskolenämndens beslut 

Till justerare väljs Anders Alftberg att jämte ordföranden signera protokollet. 
Protokollet justeras måndagen den 22 juni kl. 09:00 på Olovsholmsgatan 32, 
plan 4.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till justerare: Anders Alftberg väljs att jämte ordföranden signera 
protokollet. Protokollet justeras måndagen den 22 juni kl. 09:00 på 
Olovsholmsgatan 32, plan 4.  
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§ 71   

Fastställande av föredragningslista 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan utan tillägg.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan utan tillägg.  
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§ 72   

Information från förvaltningschefen 
Grundskolenämndens beslut 

Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om verksamheterna.  
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§ 73 Dnr GRN 2019-00191 3.5.4.0 

Budgetuppföljning per maj 2020 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapport per maj 2020 för Grundskolenämnden.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Utfallet för perioden är 4 mkr. Prognos för 2020 sätts tillsvidare på 0 kronor 
dvs. ekonomi i balans för 2020. I arbetet med budget 2020 har uppskattningsvis 
17 mkr identifierats som en obalans och har reducerat elevpengen till skolorna. 
Om inte skolorna lyckas minska sin verksamhet motsvarande reducering av 
elevpeng kommer en avvikelse att uppstå för 2020. 

En full kostnadsbudget har inte lagts för de ökade livsmedelskostnaderna 
genom införandet av distributionscentralen samt de ökade personalkostnaderna 
vid införande av varje-dag-städ.          

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning per maj 2020. 
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§ 74 Dnr GRN 2020-00007 3.5.4.0 

Information om budget 2021:1 Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens beslut 

Lägga information om budget 2021:1 för Grundskolenämnden till 
handlingarna. Budget 2021:1 fastställs den 24 augusti.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Pär Arvidsson Fäldt och Peter Skoglund informerar om budgetramar för 2021 
för Grundskolenämnden.  
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§ 75 Dnr GRN 2020-00050 3.5.4.0 

Fastställande av riskanalys för intern kontroll 2021 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens beslut 

Fastställa Grundskolenämndens Riskanalys 2021 inklusive ett tilläggsförslag 
samt sända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till Intern 
kontrollplan 2021.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämndens riskanalys 2021 innehåller identifierade riskbilder. 
Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och 
Egen verksamhet. 

I framtagandet av 2021 års riskanalys genomförde respektive partigrupp i 
Grundskolenämnden en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram.       

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar ett tilläggsförslag: Intern 
kontrollplan  

Grundskolenämnden föreslås besluta: ”Risk att politiska beslut begränsar 
rektors lagstadgade handlingsmandat” tas med i den interna kontrollplanen med 
risk respektive konsekvens värderad till möjlig (3) respektive kännbar (3).        

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2021 (Grundskolenämnden.              

Yrkanden 

Ulf Sjösten yrkar bifall till ett tilläggsförslag: Grundskolenämnden föreslås 
besluta 

”Risk att politiska beslut begränsar rektors lagstadgade handlingsmandat” tas 
med i den interna kontrollplanen med risk respektive konsekvens värderad till 
möjlig (3) respektive kännbar (3). Risken ska in i planen. 

Per Carlsson yrkar bifall till tilläggsförslaget. 
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§ 76 Dnr GRN 2020-00057 3.5.4.0 

Kvalitetsrapport värdegrund 2020 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten värdegrund 2020.        

     

Sammanfattning av ärendet 

Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från brukarundersökningen, 
skolklimatundersökningen, som är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt 
till vårdnadshavare för elever i årskurs F-3. Rapporten innehåller även en 
redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande 
kränkande behandling och diskriminering av elever, granskning av skolornas 
planer mot kränkande behandling och diskriminering samt rektorernas 
reflektioner kring sina resultat och deras svar på utvalda frågor kopplade till 
värdegrundsarbete. 

Enkäten riktad till elever i årskurs 4-9 når en godkänd svarsfrekvensnivå, 
emellertid hade det varit önskvärt med en högre svarsfrekvens från 
vårdnadshavarna då 19 av 35 skolor når en godkänd nivå.  

Det finns relativt stora variationer i resultaten från skolklimatundersökningen 
mellan olika skolor och olika årskurser oavsett skolornas storlek, geografiska 
placering i stad eller landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare 
områden, för såväl årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Resultat för samtliga 
områden inom värdegrundsarbete är lägre i årskurs 7-9 jämfört med i 4-6. En 
del skolor har generellt höga resultat och en del skolor lägre resultat. Resultatet 
för Borås Stad följer den nationella trenden. Skillnader beror i huvudsak på hur 
skolorna bedriver värdegrundsarbetet, organiserar undervisning och ger stöd till 
elever med särskilda behov samt skapar ett bra skolklimat. 

Resultatet för studiero har tydligt förbättrats jämfört med 2019, både för 
årskurs 4-6 och för 7-9. Resultatet för studiero är fortfarande lägst jämfört med 
övriga frågor inom området ”Trygghet och studiero”. Fler tjejer än killar svarar 
att de saknar trygghet och lugn och ro på lektionen oavsett årskurs. För att såväl 
tjejer som killar ska få studiero behöver skolan problematisera de begränsande 
genusnormer som finns och uttrycka höga och positiva förväntningar på 
samtliga elever oavsett kön.  

Resultatet för området ”Delaktighet” har det lägsta totala resultatet gällande 
medel av procent för både årskurs 4-6 och 7-9 i jämförelse med övriga 
områden. Skolverket och Barnombudsmannen anser att elever känner ökad 
motivation och tillfredsställelse i skolan när de görs delaktiga i undervisningen.  

Generellt sett har 4-6 skolor inom området ”Bemötande” ett högre resultat 
jämfört med skolor i årskurs 7-9. Resultatet för 4-6 skolor på kommunnivå 
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ligger i linje med förra årets resultat. En viss förbättring har skett på skolor i 
årskurs 7-9. Trygga relationer påverkar kunskapsutvecklingen positivt. Lärare 
och skolledare behöver arbeta för ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla 
relationer med och mellan eleverna.  

För att förbättra resultaten ska huvudman arbeta med ett antal åtgärder som 
redovisas i kapitel 12. Huvudmannen har också gett förslag för skolornas 
fortsatta arbete som redovisas i kapitel 13.               

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport värdegrund 2020.                  
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§ 77 Dnr GRN 2018-00056 3.5.4.0 

Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering 
Grundskoleförvaltningen 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Grundskoleförvaltningens plan för 
jämställdhetsintegrering samt översända densamma till Stadsledningskansliet.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskoleförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering riktar sig till elever 
och personal. Planen utgår från Borås Stads program för 
jämställdhetsintegrering. Planen upprättas för en treårsperiod och utvärderas 
årligen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar årliga uppföljningar från 
förvaltningar och bolag.  

Syftet med planen för jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 
flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden: 

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

• Makt och hälsa 

• Makt och mäns våld mot kvinnor.  

Ett förslag till planens första uppföljning har tagits fram. Uppföljningen visar 
att arbetet med planens målområden, delmål och aktiviteter pågår enligt plan.       

Beslutsunderlag 

1. Grundskoleförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering. 
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§ 78 Dnr GRN 2020-00058 3.5.4.0 

Studiecoacher, framtida tillämpning 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden permanentar befattningen studiecoacher i 
Grundskoleförvaltningen som personal med akademisk utbildningsbakgrund. 

Beslut om anställning av studiecoacher och andra befattningar t.ex. 
lärarassistenter tas av rektor på respektive skolenhet.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden ser studiecoacherna som en värdefull resurs i 
verksamheten. Befattningen studiecoacher tillför skolan kvalificerad kompetens 
med akademisk utbildningsbakgrund. Grundskolenämnden verkar för att varje 
högstadieskola skall ha tillgång till studiecoacher i sin verksamhet.  

Ärendets beredning 

Förslaget har tagits fram efter dialog mellan presidiet, förvaltningen och de 
fackliga lärarorganisationerna. Flera olika aspekter av frågan har belysts. 
Förslaget till beslut ligger i linje med de initiativärenden som 
oppositionspartierna M, KD och V inkom med på Grundskolenämndens 
sammanträde i februari.               
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§ 79 Dnr GRN 2019-00103 3.5.4.0 

Återrapportering: Formaliserade inflytandeforum på samtliga 
fritidshem 
Grundskolenämndens beslut 

Lägga information om formaliserade inflytandeforum för elever vid fritidshem 
till handlingarna.         

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid halvårsskiftet 
kortfattat rapportera om det finns formaliserade inflytandeforum på samtliga 
fritidshem. På samtliga fritidshem förutom ett fritidshem finns elevforum. I 
augusti 2020 vid skolstarten kommer alla fritidshem få elevråd.                

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport för fritidshem 2019. 
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§ 80 Dnr GRN 2020-00062 3.5.4.0 

Återrapportering till nämnden: Initiativärende: Redovisning om 
avbruten samverkan om skolfritidsledare 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna svar på initiativärende.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Vänsterpartiet: 

Vänsterpartiet tackar för snabbt svar på vårt initiativärende som bifölls av 
nämnden i slutet av maj. Vi är också nöjda med beskedet att samverkan med 
Fritids- och folkhälsonämnden inte har avbrutits. 

Samtidigt bör grundskolenämnden notera hur samverkan avseende 
skolfritidsledare ser ut på 7-9 skolorna inom staden. På Engelbrektskolan 
kommer man inte köpa in timmar från Fritids- och folkhälsonämnden under 
höstterminen, inte heller på Särlaskolan eller på Daltorpskolan. På Bodaskolan 
kommer man att göra det till oktober och har förhoppningar om att kunna 
fortsätta också därefter. Förhoppningsvis har man på de skolor som inte 
kommer att köpa tjänsterna andra planer på hur ett likartat arbete kan utföras. 

Vänsterpartiet tycker det är viktigt att vi i nämnden aktualiserar frågan om 
skolfritidsledare och hoppas att det här ärendet leder till fortsatt diskussion. 

För Vänsterpartiet i Grundskolenämnden 

Stefan Lindborg och Maryam Osman 

Sammanfattning av ärendet 

Samarbetet med Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FoF) kring skolfritiden har 
INTE avbrutits.  

Utgångspunkter 

Skolornas mål är att inom given budgetram förbättra resultaten. Budgetram 
fördelas genom KF beslut, enligt resursfördelningsmodellen. Förvaltningen 
följer principen att rektor beslutar om sin skolas inre organisation. Varje år 
beställer rektor således en volym skolfritidsledartimmar som en del av sin inre 
organisation, utifrån behov och budgetram. 

Budgetläge 2020 

Som visades redan i Budget 2020:1 underkompenseras grundskolan med cirka 
17 mkr. Den enda rörliga delen är, i princip, personaltäthet. I Tertial 1 som 
presenterades på maj-nämnden poängteras den tydliga försämringen av 
täthetsmåtten som en följd av underkompensationen 2020.  

Utfall 
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Förvaltningens högstadieskolor beställde inför hösten 2020, därför ett mindre 
antal timmar per vecka (261) jämfört med den beställning som gjordes förra 
året (452).                

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från V: Redovisning av avbruten samverkan om 
skolfritidsledare. 
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§ 81 Dnr GRN 2018-00105 3.5.4.0 

Uppföljning av Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-
2020 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
samt översända svaret till Sociala omsorgsnämnden.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har tagit fram en Handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020. Handlingsplanen består av ett antal uppdrag som åläggs 
stadens förvaltningar. Grundskolenämnden redovisar uppföljning av nämndens 
uppdrag. Slutlig rapport presenteras under 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020, 
Grundskolenämnden.  

2. Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle. 
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§ 82 Dnr GRN 2018-00113 3.5.1.25 

Redovisning av Grundskolenämndens uppföljning av åtgärder 
utifrån uppdrag: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)   
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av åtgärder i Lupp (Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) samt översända densamma till Kommunstyrelsen 

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskoleförvaltningen har i bifogad åtgärdsplan med tillhörande 
aktivitetsschema tagit fram åtgärder med syfte att öka tryggheten och 
elevdelaktigheten samt motverka rasism, diskriminering och kränkande 
behandling på samtliga skolor i Borås Stad. Nämnden redovisar nu en 
uppföljning av åtgärder.   

Beslutsunderlag 

1. Rapport ung i Borås 2017. 

2. Information från Julio García Atterström, verksamhetschef, representant från 
Grundskoleförvaltningen i Nätverksmöte för ungdomsinflytande, NUI, i Borås 
stad. 

3. Grundskoleförvaltningens åtgärdsplan för ökad trygghet och elevdelaktighet. 

4. Aktivitetsschema. 

5. Skrivelse LUPP–Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017. 
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§ 83 Dnr GRN 2020-00035 3.5.4.0 

Yttrande över remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker Biblioteksprogrammet 2020-2023 i sin helhet, 
men har en del synpunkter och översänder svaret till Kulturförvaltningen.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan. I 
Borås Stad kallas detta styrdokument för program, därav ett biblioteksprogram.  
Programmet har uppdaterats för 2020-2023. Grundskolenämnden har fått 
programmet på remiss från Kulturnämnden.  

Programmet harmonierar väl med både VGR:s biblioteksplan och 
Boråsregionens kulturplan. Detta märks framförallt genom programmets fyra 
rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 
”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” som är desamma som i 
VGR:s biblioteksplan.  

Grundskolenämnden anser att det är mycket bra att särskilt fokus läggs på 
biblioteksverksamhet för barn och unga samt att biblioteken i Borås ska arbeta 
med barnkonventionen som grund för sitt arbete.  Vidare är 
Grundskolenämnden positiv till att biblioteken ska erbjuda litteratur, media och 
berättelser, på olika språk, på alternativa sätt att läsa och med lokalt anpassade 
utbud.  Det är viktigt med tillgång till digitala läsfrämjande verktyg och tjänster 
samt att biblioteken ska arbeta med det vidgade läsbegreppet i centrum.  
 

Grundskolenämnden föreslår textförändringar. Grundskolenämnden anser att 
programmet är viktigt och att innehållet är relevant och välstrukturerat. 
Förutom inlämnade synpunkter tillstyrker Grundskolenämnden programmet i 
dess helhet.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 
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§ 84 Dnr GRN 2020-00073 3.5.4.0 

Modul till Engelbrektskolan 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag på 
utbyte av modul till Engelbrektskolan. En ny modul ersätter den gamla 
modulen på skolgården.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har fortsatt behov av utökade lokaler på 
Engelbrektskolan. Förslag att en ny modul ersätter den gamla där bygglovet gått 
ut och modulbyggnaden är förbrukad.  Den nya modulen är anpassad till 
skolans behov med två klassrum, en hemvist, toaletter och kapprum samt 
kontor för elevhälsan. 

Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag på 
utbyte av modul till Engelbrektskolan. En ny modul ersätter den gamla 
modulen på skolgården.               

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag på utbyte av modul till 
Engelbrektskolan. 
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§ 85 Dnr GRN 2020-00072 3.5.4.0 

Initiativärende M och KD: Tidigare stöd till barn med autism  
Grundskolenämndens beslut 

Avstyrka initiativärendet.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

M och KD reserverar sig mot beslutet. SD reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

M och KD har till dagens sammanträde lämnat in rubricerat initiativärende.  

Särskilt stöd gör bäst nytta om det sätts in i tidiga årskurser och det finns ingen 
anledning att tro att AST är ett undantag. 

Både generell kunskap kring autismspektrumtillstånd (AST), och specifik 
kunskap om den enskilda eleven, är avgörande för att förstå och kunna möta de 
utmaningar man som pedagog ställs inför i skolan. Det är vanligt att elever med 
AST har en ojämn begåvningsprofil, som gör att eleven kan vara förvånansvärt 
stark i vissa ämnen samtidigt som hen har stora svårigheter i andra. Detta kan 
vara svårt att hantera pedagogiskt. Man bör också känna till att elever med AST 
har en betydligt senare social och känslomässig mognad än klasskamraterna. 
Det gör att det lätt kan bli missförstånd i den sociala interaktionen och eleven 
med AST kan riskera att hamna i en utsatt situation. Under mellan- och 
högstadieåren får många en ökad medvetenhet om sin funktionsnedsättning. 
Dålig självkänsla och tonårsdepressioner är inte ovanliga med ett ökat 
”hemmasittande” som ett resultat. Källa: Infoteket om funktionshinder 

 

I Borås Stad har riktade utbildningsinsatser för pedagoger och genomtänkta 
anpassningar i undervisningsmiljön gjort att elever med AST fått bättre 
förutsättningar att klara en skolgång i det ordinarie klassrummet.  

 

För elever med särskilda behov inom autismspektrumtillstånd erbjuder Borås 
Stad idag särskilda undervisningsgrupper för årskurs 4-6 på Dalsjöskolan samt 
7-9 på Bodaskolan. För att motverka trenden att ”hemmasittande” går ner i 
åldrarna och förstärka insatserna där de gör mest nytta, ser vi ett behov av 
liknade resursgrupper även i de lägre årskurserna. Linköping och Falköping 
erbjuder idag undervisning från årskurs 1. 

 

Nämnden föreslås besluta  

Grundskoleförvaltningen uppdras utreda förutsättningarna och behovet av 
resursgrupp i årskurs F-3 för elever med autismspektrumtillstånd. 
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För Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna 

Ulf Sjösten (M)  

Martin Nilsson (M)  

Anette Arvidsson (KD)  

Saveta Olsén (M) 

Ted Thilander (KD) 

Elvira Löwenadler (M)  

      

Yrkanden 

Ulf Sjösten (M) och Anette Arvidsson (KD) yrkar att Grundskolenämnden 
tillstyrker initiativärendet.  

Anders Alftbergs (SD) yrkar bifall till initiativärendet. 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker initiativärendet.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka 
initiativärendet och dels till Ulf Sjöstens förslag att tillstyrka initiativärendet. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner förstnämnda förslaget 
med övervägande ja besvarat. Omröstning begärs. 

 

Följande personer röstar ja: Per Carlsson (S), Kamran Rousta (L), Emina 
Beganovic (S), Sarah Ali (S), Olivia Schell (C), Tim Gahnström (MP), Stefan 
Lindborg (V) samt nej  

Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Anette Arvidsson (KD) och Anders 
Alftberg (SD). 

Omröstningsresultat 

Med sju ja röster mot fyra nej röster beslutar Grundskolenämnden att avstyrka 
initiativärendet.  
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§ 86 Dnr GRN 2019-00185 3.5.4.0 

Anmälningsärenden per juni 2020 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Ordförandebeslut godkännande av avtal förhyrning av lokalen Solgården, 
Erikslund 4, dnr 2019-00144 

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2020-00066 

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2020-00065 

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2020-00049 

              

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per juni 2020. 
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§ 87 Dnr GRN 2019-00187 3.5.4.0 

Delegationsbeslut per juni 2020 
Grundskolenämndens beslut 

Godkänna delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

Innehåller sekretess 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2020-05-25— 
2020-06-12 

Avstängningar perioden juni 2020 

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden juni  
Laglighetsprövningar skolplacering per juni 2020 

3. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2020-00015 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-05-25— 
2020-06-16 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 
2020-05-25—2020-06-16 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden juni 2020 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid samt delegationsbeslut tidig 
skolstart perioden 2020-05-25—2020-06-16 dnr 2020-00071 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 2020-05-25— 
2020-06-16 

8. Anmälan till huvudman elevers frånvaro per maj 2020 

  

Övriga delegationsbeslut 

9. Avslagsbeslut skolskjuts maj 2020 Dnr 2020-00021                                           

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per juni 2020. 
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