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Per Carlsson (S), Ordförande   
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Kamran Rousta (L), 2:e vice ordförande   
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Hayne Hedin, tillförordnad förvaltningschef  
Peter Skoglund, chef för ekonomifunktionen  
Marie Nilsson, tillförordnad chef för kvalitet och utveckling  
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Håkan Anving, verksamhetschef för område  2  
Emil Persson Torgerson, utredare protokollförare  
Emelie  Röjås, Kommunal  
Tanja Pejic, Vårdförbundet  
Karl Hallerup, Lärarförbundet  

Justeringens plats och tid  
Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsg 32 plan 4, 2022-11-01 kl. 08:15.  

Tillkännagivande av  protokoll  
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala  anslagstavla den 2  november  2022.  

Paragrafer  §§ 149-166  

Underskrifter  

Sekreterare 
Emil Persson Torgerson 

Ordförande 
Per Carlsson 
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  § 149  

Allmänhetens frågestund  

Grundskolenämndens  beslut  

Det finns ingen allmänhet som närvarar på dagens sammanträde.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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  § 150  

Upprop  och  val  av  justerande personer  

Grundskolenämndens  beslut  

Kamran Rousta med Martin Sörbom som ersättare väljs att jämte ordförande  
signera protokollet. Protokollet justeras den 1 november kl. 08:15 på  
Olovsholmsgatan 32, plan 4.   

Sammanfattning  av ärendet  

Kamran Rousta med Martin Sörbom som ersättare föreslås att  jämte 
ordförande signera protokollet. Protokollet justeras den 1 november kl. 08:15 
på Olovsholmsgatan 32, plan 4.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 151  

Fastställande av  föredragningslista  

Grundskolenämndens  beslut  

Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägget 
punkt 16. Digital medverkan på nämndmöten.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 152  

Information  från  tf.  förvaltningschefen  

Grundskolenämndens  beslut  

Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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  § 153  

Återrapportering  från  presidium  till  
Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  

Informationen från presidiet läggs till handlingarna.   

Sammanfattning  av ärendet  

Presidiet rapporterar från ett möte tillsammans med presidiet för Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och representanter från friskolorna i Borås Stad.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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  § 154  

Återrapportering  från  kontaktpolitiker  från  
verksamhetsbesök på skolor  

Grundskolenämndens  beslut  

Inga verksamhetsbesök är genomförda.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 155  Dnr  GRN  2022-00002  3.5.4.0  

Budgetuppföljning  per  september  2022  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna  budgetuppföljning per september och lägga den till handlingarna.   

Sammanfattning  av ärendet  

Ekonomiskt utfall visar till och med September på ett överskott motsvarande 
26,6 mkr. Överskott för 2022 är prognosticerat till att sluta på 13 mkr till 17 
mkr. 

Beslutsunderlag  

1. Budgetuppföljning per September 2022  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 156  Dnr  GRN  2022-00119  3.5.4.0  

Kvalitetsrapport  undervisning  och  resultat  2022  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 

Sammanfattning  av ärendet  

Syftet med kvalitetsrapport undervisning och resultat 2022 är att redovisa  
resultat, analys och åtgärder efter läsåret 2021/2022. Rapporten är en del av 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  

Inrapporteringen av elevresultat har avsevärt förbättrats jämfört med förra året. 
Det kan dels bero på ökad uppmärksamhet och styrning och dels på bytet till 
ett mer lätthanterligt system för skolorna att dokumentera elevresultaten i. På 
grund av att så stor andel av elevresultaten saknades förra året kan säkra 
slutsatser inte dras av elevernas kunskaper.  

Resultaten 2022 i  årskurs  1 visar att 89,9 procent av eleverna når godtagbara 
kunskaper i matematik. I svenska 90,3 procent och svenska som andraspråk 
62,8 procent som når godtagbara kunskaper. I årskurs 3 når 84,9 procent av  
eleverna godtagbara kunskaper i matematik, 87,6 procent i svenska och 57,8 
procent i svenska som andraspråk.   

Spridningen för medelvärdet av godkända kunskaper enligt de skriftliga  
omdömena är stor mellan skolorna. Att alla elever lär sig läsa och utvecklar sin  
läsförståelse är avgörande för att kunna tillägna sig kunskap i de flesta 
skolämnena. Från och med läsåret 2020/2021 har läsförståelsen hos elever i 
årskurs 1-6 testats med screeningverktyget Lexplore. Av resultaten framgår 
vilka elever som inte läser eller ligger på nivåer under medel. För årskurs 1 gäller 
det 25 procent av eleverna, för årskurs 2 har 21 procent av eleverna resultat 
under medel. För årskurs  5 är motsvarande resultat 41 procent. Det är genom  
att identifiera och åtgärda brister i läsförmågan som elevernas måluppfyllelse 
kan förbättras.  

Spridningen för motsvarande gymnasiebehörighet (betyg i engelska, matematik, 
svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen) är fortsatt  
mycket stor mellan skolorna i årskurs 6, och har ökat något sedan 2021. 2022 
finns en variation från 41,0 procent motsvarande gymnasiebehöriga till 100,0 
procent. Det genomsnittliga resultatet för alla elever är 77,2 procent, vilket är 
lägre än året innan då genomsnittet var 79,4 procent.  

Slutbetygen för årskurs 9 vårterminen 2022 visar en förbättring avseende 
gymnasiebehörighet, från 80,5 procent 2021 till 82,2 procent 2022. Om 
nyanlända  elever räknas bort är gymnasiebehörigheten högre: 84,1 procent. Det 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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finns alltjämt en stor variation mellan skolorna avseende gymnasiebehörighet,  
från 70,4 procent till 96,7 procent. Två skolor har kraftigt förbättrat sina  
resultat medan andra skolor har minskad behörighet till gymnasiet. Förändrad 
elevsammansättning och effekter av pandemin kan till en del förklara de  
minskade resultaten.  

Några skolor arbetar genomgripande med att skapa  en tillgänglig lärmiljö för  
alla elever och det är viktigt att sprida goda exempel på hur vi kan organisera  
och rusta fler skolor till ett inkluderande och elevcentrerat arbetssätt.  

En andel elever som ej är behöriga syns inte i den sammanställning av 
åtgärdsprogram vi kan ta ut från elevdokumentationen. För att kunna avgöra i 
vilken utsträckning elever får det stöd de är berättigade till behöver det 
säkerställas att stödinsatserna dokumenteras  i elevakten.  

Omfattande frånvaro innebär att elever går miste om den utbildning de har rätt  
till och kan vara en förklaring till skillnader i resultat mellan elever. 
Grundskoleförvaltningen har sedan 2020 särskilt fokuserat på närvarofrämjande 
arbete för att garantera alla elevers rätt till undervisning och möjlighet att nå så  
goda resultat som möjligt.  

Måluppfyllelsen i grundsärskolan i Borås Stad bedöms vara god och 
verksamheten har de senaste åren haft ett ökat fokus på kunskapsuppdraget.   

Beslutsunderlag  

1. Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2022  (Grundskolenämnden)   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 157  Dnr  GRN  2022-00067  3.5.4.0  

Återrapportering  av  uppdrag:  Fördjupad  analys av  
likvärdighetsproblematiken  i  Borås  Stads 
fritidshemsverksamhet och  en  plan  för  att  förbättra  
fritidshemmens  likvärdighet  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna redovisning av uppdraget samt lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskoleförvaltningen har i uppdrag att ta fram en rapport om 
likvärdigheten i Borås Stads fritidshemsverksamheter och en plan med insatser 
för att förbättra fritidshemmens likvärdighet. Förvaltningen presenterar nu 
uppdraget.  

 

Syftet med denna rapport  är att beskriva förvaltningens upplevelse av att  
erbjuda eleverna i Borås stad en likvärdig utbildning  inom fritidshem.  
Rapporten presenterar insatser för en ökad likvärdighet i fritidshem samt  
rekommenderade åtgärder.   

Beslutsunderlag  

1. Uppdrag från Grundskolenämnden.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 158  Dnr  GRN  2022-00049  3.5.4.0  

Återrapportering  av  uppdrag:  Samverkan  med  
blåsljuspersonal   

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna rapportering av uppdraget samt lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskoleförvaltningen har fått uppdraget att skriftligen redogöra för  
Grundskolenämnden i vilken omfattning, och med vilken systematik, som 
skolorna idag låter olika  elevgrupper möta vår blåljuspersonal i det 
förebyggande arbetet.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är få insatser och liten systematik 
gällande samverkan med blåljuspersonal. Flera områden har nätverk där polisen 
deltar, men det handlar om kommunikation med rektor eller personal. Ett par 
skolenheter har samverkan med polishögskolor, men de insatserna har 
påverkats av pandemin. När det finns en systematik och återkommande besök  
av blåljuspersonal så är det främst för att det finns kontakter via  
vårdnadshavare.   

Beslutsunderlag  

1. Uppdrag från Grundskolenämnden.  

2. Bilaga: Samverkan med blåsljuspersonal område 1-4  

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 159  Dnr  GRN  2022-00112  3.5.0.1  

Grundskolenämndens sammanträdesdagar  2023  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna Grundskolenämndens sammanträdesdagar för 2023. 

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskolenämndens sammanträden ska hållas följande dagar 2023:  

24/1, 28/2, 28/3,  18/4, 23/5, 13/6, 29/8, 19/9, 24/10, 28/11 samt 12/12. 
Samtliga möten börjar med information för Grundskolenämnden med start  
klockan 17.00. Grundskolenämndens sammanträden är öppna för  
allmänhetens. Ordinarie sammanträde börjar klockan 18.00 med allmänhetens  
frågestund.  

Beslutsunderlag  

1. Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2023.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 160  Dnr  GRN  2022-00124  3.5.4.0  

Initiativärende  från  V:  Vad  händer  med  uppdraget om 
Norrbyskolan?  

Grundskolenämndens  beslut  

Att avstyrka initiativärendet. 

Reservationer/Protokollsanteckning  

Maryam Osman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
initiativärende. 

Sammanfattning  av ärendet  

Vad händer med uppdraget om Norrbyskolan?  

Till Grundskolenämndens sammanträde i april 2022 lade Vänsterpartiet ett  
initiativärende om att Grundskolenämnden skulle inleda diskussioner med 
relevanta nämnder och  intressenter för att  Norrbyskolan skulle kunna öppnas  
för skolverksamhet igen. Denna fråga har Vänsterpartiet lyft på flera sätt under 
mandatperioden och initiativärendet motiverades av att Socialdemokraterna gav 
nya besked i frågan inför  valet. Nämnden beslutade att ta vårt förslag till  
beredning.  

På mötet därefter lade Moderaterna och Kristdemokraterna ett annat 
initiativärende runt skola  på Norrby som också detta remitterades för  
beredning.  

Nu har det gått mer än sex månader sedan Grundskolenämnden beslutade  att  
förslaget om Norrbyskolan skulle tas till beredning. Valet är genomfört och nu 
kommer Mitt-samverkan med nya besked. Om den styrande minoriteten får 
bestämma kommer Norrbyskolan inte återställas för skolverksamhet –  trots de  
löften som Socialdemokraterna gav till invånarna på  Norrby innan valet.  

Vänsterpartiet vill ha besked om vårt initiativärende, vårt förslag behöver 
komma upp på bordet.  

Med anledning av ovanstående föreslås Grundskolenämnden besluta:  

- Att frågan om Norrbyskolan tas upp för beslut på nämndmötet i 
november  

 

För Vänsterpartiet i Grundskolenämnden  

Maryam Osman  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag  

1. 221025 Initiativärende Vad händer med uppdrag  om Norrbyskolan  

Yrkanden  

Maryam Osman (V) föreslås Grundskolenämnden beslutar: Att frågan om 
Norrbyskolan tas upp för beslut på nämndmötet i november. 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar: Att avstyrka 
initiativärendet. 

Propositionsordningar  

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka 
initiativärendet från Vänsterpartiet och dels till Maryam Osman förslag att 
tillstyrka initiativärendet och finner det förstnämnda förslaget med övervägande 
ja besvarad. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 161  Dnr  GRN  2022-00116  3.5.4.0  

Trandaredskolan,  Elevhälsa modul  

Grundskolenämndens  beslut  

Grundskolenämnden uppdrar Lokalförsörjningsnämnden att göra en inhyrning 
av moduler till Elevhälsans verksamhet på Trandaredskolan. Lokalerna som är 
avsedda för Elevhälsan är i mycket dåligt skick och inte brukbara för den typen 
av verksamhet. 

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskolenämnden uppdrar Lokalförsörjningsnämnden att göra en inhyrning 
av moduler till Elevhälsans verksamhet på Trandaredskolan. Lokalerna som är 
avsedda för Elevhälsan är i mycket dåligt skick och inte brukbara för den typen 
av verksamhet.  

Lokalförsörjningsförvaltningen har försökt att göra insatser i fastigheten för att 
förbättra inomhusmiljön men inte lyckas. Det har varit stora problem med 
ventilationen, avlopp, luftkvalitén mm.  

 Arbetstagarna har gjort flertalet anmälningar i KIA. Fastigheten är inte brukbar 
för Elevhälsans verksamhet.  

En modullösning önskas ta fram som ersättningslokal. Modulens utformande 
ska planeras tillsammans med lokalsamordnare på  Grundskoleförvaltningen 
samt representanter från verksamheten.   

Beslutsunderlag  

1. Framställan: Trandaredskolan, Elevhälsa modul  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 162  Dnr  GRN  2022-00117  3.5.4.0  

Engelbrektskolan  - skolgård  - lekutrustning   

Grundskolenämndens  beslut  

Grundskolenämnden uppdrar Lokalförsörjningsnämnden att göra en 
upprustning av skolgården på Engelbrektskolan utifrån det anbud som 
inkommit.  

Detta för att tillgodose verksamheten behov av en stimulerande utemiljö för  
skolans elever.   

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskolenämnden uppdrar Lokalförsörjningsnämnden att göra en 
upprustning av skolgården på Engelbrektskolan utifrån det anbud som 
inkommit.  

Detta för att tillgodose verksamheten behov av en stimulerande och säker 
utemiljö för skolans elever. Skolan har haft ett ökat elevantal under tid.  

Ekonomi  

Anbud 820 000 kr  

Lokalförsörjningsförvaltningen går in med underhållsmedel om 200 000 kr.  

Grundskolenämnden; ca 620 000 kr som fördelas och läggs på hyran.   

Beslutsunderlag  

1. Anbud från Servicekontoret.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 163  Dnr  GRN  2022-00118  3.5.4.0  

Bergdalskolan,  upprustning  skolgård   

Grundskolenämndens  beslut  

Grundskolenämnden uppdrar Lokalförsörjningsnämnden att göra en 
upprustning av skolgården på Bergdalskolan utifrån det anbud som inkommit.  

Detta för att tillgodose  verksamheten behov av en stimulerande utemiljö för  
skolans elever.   

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskolenämnden uppdrar Lokalförsörjningsnämnden att göra en 
upprustning av skolgården på Bergdalskolan utifrån det anbud som inkommit.  

Detta för att  tillgodose verksamheten behov av en stimulerande och säker 
utemiljö för skolans elever.  

Under en längre tid har lekredskap tagits bort från skolan utan att ersättas. 
Denna upprustning görs för att ersätta samt förbättra utemiljön för ett ökat 
elevantal på  skolan under tid.  

Ekonomi  

Anbud 998 000 kr.  

Lokalförsörjningsförvaltningen går in med underhållsmedel om 200 000 kr.  

Grundskolenämnden; ca 798 000 kr som fördelas och läggs på hyran.   

Beslutsunderlag  

1. Anbud från Servicekontoret.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 164  Dnr  GRN  2022-00125  3.5.4.0  

Digital  medverkan  på nämndmöten  

Grundskolenämndens  beslut  

Grundskoleförvaltningen uppdras att till nämndens möte i november bereda ett 
ärende gällande digital medverkan på nämndmöten. 

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskolenämnden vill göra det möjligt för nämndens ledamöter och 
ersättare att då särskild anledning råder, delta på nämndens möten digitalt. 
Grundskoleförvaltningen uppdras att bereda detta ärende till nämndens möte i 
november. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 165  Dnr  GRN  2021-00167  3.5.4.0  

Anmälningsärenden  per  oktober  2022 
Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna. 

Sammanfattning  av ärendet  

Anmälningar kränkande behandling och avstängningar av elever perioden 
september 2022.  

Elevernas frånvaro perioden september 2022. Inga anmälningar per september.  

Protokoll från facklig samverkan i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) per  
oktober 2022.   

Beslutsunderlag  

1. Anmälningsärenden per oktober 2022. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 166  Dnr  GRN  2021-00168  3.5.4.0  

Delegationsbeslut  per  oktober  2022 
Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna. 

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskola.  

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2022-09-21—2022-10-25.  

Laglighetsprövningar skolplacering 2022-09-21—2022-10-25.  

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden 2022-09-21—2022-10-25.  

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden  

2022-09-21—2022-10-25.  

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 
enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2022-09-21—2022-10-25.  

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2022-09-21—2022-10-25.  

Personal.  

Delegationsbeslut från tillförordnad förvaltningschef  

2022-09-21—2022-10-25.  

Övriga delegationsbeslut.  

Avslagsbeslut skolskjuts per september 2022 Dnr 2022-00012.  

Beslutsunderlag  

1. Delegationsbeslut per oktober 2022. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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