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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2021-01-26  
Instans  
Grundskolenämnden  

Plats och tid:  Servicekontoret samt Teams-möte, tisdagen den 26 januari 2021 kl 17:00 - 20.50 

Ledamöter 
Per Carlsson (S), Ordförande 
Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande 
Kamran Rousta (L), 2:e vice ordförande 
Emina Beganovic (S) 
Anton Löberg (S) kl. 17.40 
Olivia Schell (C), ersätter Monika H. Friedman (C) 
Tim Gahnström (MP) 
Martin Nilsson (M) 
Anette Arvidsson (KD) kl. 18.00 
Anders Alftberg (SD) 
Stefan Lindborg (V) 

Ersättare 
Pernilla Ohlsson (S) 
Burair Mahmood (S) kl. 18.00 
Sarah Ali (S) 
Saveta Olsén (M) 
Elvira Löwenadler (M) 
Ted Thilander (KD) 
Martin Sörbom (SD) 
Mariam Osman (V) 

Övriga tjänstemän 
Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef 
Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling 
Peter Skoglund, chef för ekonomifunktionen 
Athanassios Fontelas, IT-utvecklingsledare 
Adriana Waris, utredare, protokollförare 
Joakim Cannerfors, strategisk utredare 
Therese Svensson, Kommunal 
Dennis Ljung, LR 
Karl Hallerup, Lärarförbundet 

Justeringens plats och tid  
Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsg 32 plan 4, 2021-02-01 kl. 0 8:00   

Tillkännagivande av protokoll  
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  2 februari  2021  

Paragrafer §§ 1-13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Underskrifter 

Sekreterare 
Adriana Waris 

Ordförande
Per Carlsson 

Justerare 
Ulf Sjösten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(21) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Grundskolenämnden 

 
  

     

 

 
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
    

  
   

  
   

  
    

   
  

    
  

   
  

     

Ärendelista 
§ 1 Dnr GRN 1982 

Upprop och val av justerande personer..............................................4 
§ 2 Dnr GRN 1983 

Fastställande av föredragningslista ....................................................5 
§ 3 Dnr GRN 1984 

Information från förvaltningschefen ....................................................6 
§ 4 Dnr GRN 2021-00003 3.5.4.0 

Resursfördelningsmodellen................................................................7 
§ 5 Dnr GRN 2020-00141 3.5.4.0 

Lokalbehovsplan 2022-2024 Grundskolenämnden ............................8 
§ 6 Dnr GRN 2021-00001 3.5.4.0 

Anslagsframställan Myråsskolan........................................................9 
§ 7 Dnr GRN 2020-00133 3.5.4.0 

Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta....................11 

§ 8 Dnr GRN 2020-00086 3.5.4.0 
Ändring Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2021...............13 

§ 9 Dnr GRN 2021-00009 3.5.1.0 
Initiativärende: Bjud in polisen till nämnden......................................14 

§ 10 Dnr GRN 2021-00012 3.5.4.0 
Initiativärende: Nämnden bör följa upp effekterna av 
fjärrundervisning ..............................................................................16 

§ 11 Dnr GRN 2020-00150 3.5.4.0 
Anmälningsärenden per januari 2021...............................................19 

§ 12 Dnr GRN 2020-00151 3.5.4.0 
Delegationsbeslut per januari 2021..................................................20 

§ 13 Dnr GRN 2021-00015 3.5.1.0 
Undersöka förutsättningar för webbsändning av sammanträden......21 
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§ 1 

Upprop och val av justerande personer 
Grundskolenämndens beslut 

Ulf Sjösten med Kamran Rousta som ersättare väljs att jämte ordförande 
signera protokollet. Protokollet justeras den 1 februari kl. 08:00 på 
Olovsholmsgatan 32, plan 4. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Sjösten med Kamran Rousta som ersättare föreslås att jämte ordförande 
signera protokollet. Protokollet justeras den 1 februari kl. 08:00 på 
Olovsholmsgatan 32, plan 4. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(21) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Grundskolenämnden 

 
  

     

 

   

 
 

 

 
  

     

  

 

 
  

 
     

 
     

 
     

 
     

 

§ 2 

Fastställande av föredragningslista 
Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med ett tillägg: 

punkt 13. Undersöka förutsättningar för webbsändning av 
nämndsammanträden. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med ett tillägg: 

punkt 13. Undersöka förutsättningar för webbsändning av 
nämndsammanträden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 3 

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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§ 4  Dnr  GRN  2021-00003  3.5.4.0  

Resursfördelningsmodellen 
Grundskolenämndens beslut  

Vid införande av resursfördelningsmodellen (RFM) diskuterades att en översyn 
av parametrar skall göras  efter att modellen var implementerad.  
Grundskolenämnden beslutar därmed att denna översyn av parametrar skall  
göras inför budget 2022.          

Sammanfattning  av ärendet  

Vid nämndens planeringsdag 1 mars 2018 var fokus på nämndens ledning och  
styrning och förutsättningar inför arbetet med budget 2019.  

Skolinspektionen framhöll i sin sammanfattade bedömning efter sin tillsyn av  
förskoleklass och grundskola i Borås kommun 2017-03-21 att ”Borås kommun  
i egenskap av huvudman har ett omfattande uppdrag att försöka utjämna och 
kompensera skillnader i elevers förutsättningar”.  

Behovet fanns för att utveckla en resursfördelningsmodell som stärker  
likvärdigheten  och därför skall vara anpassad till barns och elevers olika behov  
och förutsättningar. I uppdraget som identifierades på planeringsdagen 2018  
ingick att skapa en modell för resursfördelning och ange vad som ev. skall vara 
anslagsfinansierat och separeras  i modellen. Vid planeringsdagen redovisades  ett  
antal olika tänkbara delar utifrån en omvärldsanalys såsom en särskild  
socioekonomisk del som skall var med. Tanken med modellen var också  att den 
skall ge en bättre grund för resursfördelning samt lednings-och 
arbetssätt/metoder som gynnar en positiv resultatutveckling för eleverna.  
Modellen skulle ha ett antal tydliga parametrar som Grundskolenämnden kan 
ompröva löpande inför budgetår.  

Resursfördelningsmodellen togs fram och beslutades i Grundskolenämnden 
2019-03-26. Resursfördelningsmodellen har därför varit underlag till Budget  
2019, Budget 2020 samt Budget 2021. Inför budget 2022 finns därav ett behov 
att se över och utvärdera parametrar i resursfördelningsmodellen. En  
arbetsgrupp skall därav utses för översyn av parametrar.                

Beslutsunderlag  

Grundskolenämndens beslut 2021-01-26: Resursfördelningsmodellen.               

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning  av ärendet  

Lokalplan har tidigare fattats beslut inom Grundskolenämnden enligt årshjulet i  
maj. Inför 2020 ändrades beslutsdatum till januari för att mer harmonisera med  
Borås stads årshjul för lokalresursplanering.  

Samtidigt införde Borås Stad en gemensam mall och process i Stratsys  för  
förvaltningarnas lokalbehovsplaner. Lokalbehovsplanens utseende och upplägg  
är anpassat i rapportform  från Stratsys.  

Denna plan utgår utifrån befolkningsprognos från Borås Stad maj 2020.                 

Beslutsunderlag  

1. Lokalplan 2022-2024 för Grundskolenämnden.  

                

 
     

 
     

     

 

§ 5 Dnr GRN 2020-00141 3.5.4.0 

Lokalbehovsplan 2022-2024 Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens beslut  

Grundskolenämnden beslutar att godkänna lokalbehovsplan för 2022-2024.           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 6 Dnr GRN 2021-00001 3.5.4.0 

Anslagsframställan Myråsskolan 
Grundskolenämndens  beslut  

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna  
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Myråsskolan,  
Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl.        

Reservationer/Protokollsanteckning  

Protokollsanteckning från SD:  

Föreslagna ändringar i  detaljplan, samt anslagsframställan, för Myrås 1:163 
möjliggör en utökning av  Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-
6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Denna kapacitetsökning anser  
vi är nödvändig för att möta volymökningen  av antalet elever i området.  
Lösningen är dock inte optimal.  

Sverigedemokraterna är fullt medvetna om den mycket svåra situation vi  
befinner oss i gällande lokalbristen för våra grundskolelever. Vi ställer oss  
givetvis positiva till byggandet och uppförandet av fler skollokaler av 
permanent karaktär. Vi konstaterar dock att decennier av bristande underhåll av  
våra skolor och en dålig framförhållning i byggandet av nya skolor, är några  av  
orsakerna till den uppkomna lokalbristen. Vår Grundskoleförvaltning står inför 
stora lokalkostnadsökningar i framtiden och avsaknad av en tydlig  ledning och 
samordning mellan berörda nämnder i frågan är en bidragande faktor.  

Vi noterar att vissa förbättringar gällande trafiksäkerheten kring Myråsskolan  
gjorts, men en viss tveksamhet föreligger om dessa är tillräckliga, då skolans  
elevantal planeras öka med ca 50 procent. Vi anser även att föreslagna 
utbyggnad ger oss en skolenhet som är överdimensionerad både ur ett  
trygghetsperspektiv och ur ett pedagogiskt perspektiv, vilket flertalet  
forskningsrapporter kan styrka. Det optimala hade  varit att en ytterligare  
mindre skolenhet hade byggts i närområdet.  

Sverigedemokraterna, på  grund av rådande lokalbrist, tillstyrker dock liggande  
förslag.   

För Sverigedemokraterna  

Anders  Alftberg (SD), ledamot  

Martin Sörbom (SD), ersättare  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning  av ärendet  

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till  
Lokalförsörjningsnämnden om utökat behov av elevplatser. Projektet finns  
med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en projektbudget om 230 000 
tkr. Myråsskolans fastighet är i stort behov av renovering samt kräver en utökad 
skolkapacitet på grund av  ökande elevströmmar i området. Myråsskolan har  
moduler på skolgården eftersom all skol- och fritidsverksamhet inte får plats i 
skolan. Matsal och kök har för liten kapacitet och är undermåliga. Skolans  
lokaler är undermåliga för undervisning enligt styrdokumenten.   
Förstudien har studerat möjligheterna att anpassa Myråsskolan från en 3-
parallell F-6 skola till en 4-parallell F-6 där fritidshem och skolan samutnyttjar  
lokaler för att få  optimalt utnyttjande av lokalerna. Nytt tillagningskök i 
tillbyggnaden i söder och en ny fullstor idrottshall kommer uppföras i västra  
delen av tomten. Den fria utelekytan  är cirka 20m2/barn. Totalt kommer  
skolan rymma cirka 756 elever, räknat med 27 elever per klass samt cirka 100 
personal. Idag går det cirka 500 elever på skolan.   

Bygglovet för paviljongerna som idag används av skolan går ut 2022-08-26 och  
är inte möjligt att förlänga. Efter om- och tillbyggnad finns ej längre behov av  
de paviljonger som skolan använder för sin verksamhet idag.  

Om- och tillbyggnationen kommer ske i etapper, då förskoleklass och årskurs  1  
samt fritids kommer att vara kvar på skolan under tiden entreprenaden pågår.  
Preliminär byggstart februari 2021 med preliminär inflyttning juni 2023.    

Skrivelsen kompletteras med följande text:  "Den nya skolan innebär en kraftig  
hyreshöjning. Nämnden känner oro inför den ökade kostnaden eftersom det nu 
i stor utsträckning är frågan om nybyggnation och kostnaden därför är högre än 
om man använder befintliga lokaler. Den årliga uppräkningen av  
volymersättning per elev  bör utgå till 100 procent,  ej nuvarande 75 procent."          

Beslutsunderlag  

1. Anslagsframställan Myråsskolan, LFN.  

                  

Yrkanden  

Per Carlsson (S) föreslår  Grundskolenämnden besluta: Grundskolenämnden 
tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens  
anslagsframställan avseende Myråsskolan, Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl.   

     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Dnr GRN 2020-00133 3.5.4.0 

Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av 
smitta 
Grundskolenämndens beslut  

Grundskolenämnden godkänner vidtagen åtgärd samt godkänner  
förvaltningschefens följdbeslut som är nödvändiga utifrån nämndens beslut  om 
partiell fjärrundervisning. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera  
beslutanderätten. Beslutet gäller till och med  2021-02-12.  

Grundskolenämnden godkänner vidtagen åtgärd samt godkänner  
förvaltningschefens följdbeslut som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om  
fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala grundskolor.  
Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. Beslutet  
gäller till och med  2021-01-22.      

Sammanfattning  av ärendet  

Ordförande har 2021-01-20 fattat följande beslut:  Grundskolenämnden fattar  
beslut om partiell fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads 
kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, 
Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, 
Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och med 2021-01-25 i enlighet med  
förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring  210108) om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Eleverna i  
grundskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas  
inte av detta beslut.  

Beslutet gäller till och med 2021-02-12.  

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga   
beslut som följer av nämndens beslut om  partiell fjärrundervisning i 
högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna  
beslutanderätt.  

Ordförande har 2021-01-08 fattat följande beslut:  Grundskolenämnden fattar  
beslut om fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala  
grundskolor (Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, 
Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, 
Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och med 2021-01-12 i enlighet med  
förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring  210108) om utbildning i  
vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Eleverna i 
grundskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas  
inte av detta beslut.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutet gäller till och med 2021-01-22.  

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga   
beslut som följer av nämndens beslut om fjärrundervisning i högstadieskolorna.  
Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna beslutanderätt.                

Beslutsunderlag  

1. Ordförandebeslut 2021-01-08.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Dnr GRN 2020-00086 3.5.4.0 

Ändring Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2021 
Grundskolenämndens beslut  

Fastställa ändring i beslut om sammanträdesdagar 2021 för  
Grundskolenämnden enligt upprättat förslag.         

     

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskolenämnden föreslås besluta om ändring i sammanträdesdagar 2021  
enligt följande:  

Grundskolenämnden håller sina sammanträden under följande dagar 2021:  
tisdagar: 26/1, 23/3, 25/5, 15/6, 28/9, 23/11, 14/12 samt   
onsdagar: 24 februari, 28 april, 25 augusti samt 27 oktober.  

Ordinarie sammanträde börjar kl. 18.00. Nämnden  har förmöten vid samtliga  
tillfällen som börjar kl. 17.00.    
Bakgrund 

Nämnden har under oktober 2020 fastställt sammanträdesdagar för 2021.  
Sammanträdesdagar på tisdagar i februari, april, augusti samt oktober krockar  
med partigruppmöten inför sammanträden i Kommunfullmäktige. Med 
anledning av detta  ändras sammanträdesdagar  2021. Sammanträdesdagar  på 
tisdagar: 23/2, 27/4, 24/8 samt 26/10 stryks och ersätts med: onsdagar 24 
februari, 28 april, 25 augusti samt 27 oktober.              

Beslutsunderlag  

1. Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2021.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 9 Dnr GRN 2021-00009 3.5.1.0 

Initiativärende: Bjud in polisen till nämnden 
Grundskolenämndens beslut  

Representant från polisen bjuds in till ett nämndmöte, där hela nämnden blir  
informerad om det arbete som just nu pågår gällande samverkan mellan polis  
och skola, samt hur detta arbete kan förbättras.   
 
Förvaltningen redogör för vilka insatser som finns idag, riktat mot barn och 
unga i riskzon, inom grundskolans verksamhet, samt även vilka  
förvaltningsövergripande insatser som genomförs. I  samband med detta bör  
representant från Individ- och familjeomsorgsförvaltningens  
verksamhetsområde Barn och unga, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 
eventuellt andra relevanta representanter inbjudas.  

Sammanfattning  av ärendet  

Sverigedemokraterna har till dagens sammanträde lämnat in följande  
initiativärende. Under en längre tid har ett antal grova vålds- och 
tillgreppsbrott/rån inträffat i Borås stadsdelar och i  centrumkärnan. Med 
anledning av detta har Borås stad under hösten bildat en styrgrupp mot  
organiserad brottslighet bestående av samtliga kommunalråd samt gruppledare  
från Vänsterpartiet. Styrgruppen ska vara uppdaterad om den organiserade  
brottsligheten och dess effekter genom kontinuerliga möten med polis, CKS  
och relevanta  aktörer.  Syftet med styrgruppen är att verka och ge uttryck för en  
gemensam viljeinriktning  mot den organiserade brottsligheten och tillsammans  
med Borås Stads nämnder, förvaltningar och bolag skapa förutsättningar för det  
förebyggande arbetet mot alla former av organiserad brottslighet i Borås.  
Styrgruppen har identifierat fyra områden i det förebyggande  arbetet mot  
organiserad brottslighet i Borås stad:  

1. Trygghetsskapande arbete 

2. Förebygga och förhindra finansiering 

3. Förebygga och förhindra Borås stad som möjliggörare 

4. Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta. 

Med utgångspunkt i det fjärde arbetsområdet, så kan vi notera att grundskolan 
är en viktig aktör i det förebyggande arbetet mot organiserad brottslighet. Det  
har tyvärr konstaterats  att  allt yngre fångas upp av kriminella gäng och  
rekryteras som langare och kurirer. Skolan  får aldrig bli en arena och  
möjliggörare för kriminell verksamhet och rekrytering. Grundskolenämnden 
behöver, i denna kommunövergripande kraftsamling mot den organiserade  
brottsligheten, ta initiativet och bli en mer aktiv drivande part i detta viktiga  
arbete som ligger framför oss. Den samverkan som idag finns mellan  
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grundskolan och polisen är ett oerhört viktigt arbete och behöver ständigt  
utvecklas och förbättras. Det är angeläget att hela nämnden har en god kunskap  
om hur detta arbete går och framledes kommer att behöva utvecklas. Goda 
kunskaper borgar för framtida goda beslut.   

Sverigedemokraterna föreslår med anledning av ovan:  

Att Representant från polisen bjuds in till ett nämndmöte, där hela nämnden 
blir  informerad om det arbete som just nu pågår gällande samverkan mellan  
polis  och skola, samt hur  detta arbete kan förbättras.  

Att Förvaltningen redogör för vilka insatser som  finns idag, riktat mot barn och 
unga i riskzon, inom grundskolans verksamhet, samt även vilka  
förvaltningsövergripande insatser som genomförs. I  samband med detta bör  
representant från Individ- och familjeomsorgsförvaltningens  
verksamhetsområde Barn  och unga inbjudas.   

Beslutsunderlag  

initiativärende från SD: Bjud in polisen till nämnden.   

Yrkanden  

Per Carlsson (S) föreslår  Grundskolenämnden besluta att tillstyrka  
initiativärendet med  en  komplettering om att även  Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt  andra relevanta representanter inbjuds till ett  
nämndmöte.  

Per Carlsson  (S)  föreslår  Grundskolenämnden besluta:   

Representant från polisen bjuds in till ett nämndmöte, där hela nämnden blir  
informerad om det arbete som just nu pågår gällande samverkan mellan polis  
och skola, samt hur detta arbete kan förbättras.  

Förvaltningen redogör för vilka insatser som finns idag, riktat mot barn och 
unga i riskzon, inom grundskolans verksamhet, samt även vilka  
förvaltningsövergripande insatser som genomförs. I  samband med detta bör  
representant från Individ- och familjeomsorgsförvaltningens  
verksamhetsområde Barn och unga, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 
eventuellt andra relevanta representanter inbjudas.   
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§ 10 Dnr GRN 2021-00012 3.5.4.0 

Initiativärende: Nämnden bör följa upp effekterna av 
fjärrundervisning 
Grundskolenämndens beslut  

Grundskolenämnden avstyrker initiativärendet från  Vänsterpartiet.   

Grundskolenämnden avstyrker förslaget från Sverigedemokraterna.  

Reservationer/Protokollsanteckning  

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till  förmån för  sitt yrkande.  

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig  mot beslutet  till förmån för 
SD:s yrkande.   

Sammanfattning  av  ärendet  

Vänsterpartiet har till dagens sammanträde anmält rubricerat initiativärende.  
Med anledning av den pågående coronapandemin bör nämnden följa upp 
effekterna av att studier bedrivs med fjärr- och distansundervisning. Det är  
viktigt att nämnden har kännedom om hur trångboddhet påverkar  
distansundervisningen för de elever som bor i utsatta områden. Det är allmänt  
känt att elever som bor i utsatta områden oftast bor  trångt och detta bör  
rimligtvis ha en inverkan på deras studiero och därmed studieresultat.  

Skolan ska erbjuda en jämlik undervisning för alla elever oavsett bakgrund. Och 
nämnden är väl medveten om att skolan är en viktig aktör för elevers framtida 
livsvillkor i fråga om etablering på arbetsmarknad, möjligheten till en  egen  
bostad och god hälsa. Men det är också viktigt att belysa att alla elever inte har  
samma förutsättningar vid distansundervisning på grund av socioekonomiska  
skillnader. Därför är det viktigt att kartlägga dessa elevers förutsättningar och  
följa upp deras studiesituation.  

Nämnden har tidigare uppmärksammat de utmaningar som elever från utsatta 
områden upplever och bostadssegregationen är en faktor som har negativ  
inverkan på studierna. Därmed är det angeläget för nämnden att ta den här  
frågan på allvar och följa upp effekterna av fjärr- och distansundervisning för  
elever som bor i trångbodda hushåll.  

Med anledning av detta föreslår vi Grundskolenämnden besluta:  

Att Grundskolenämnden följer upp effekterna av distans- och fjärrundervisning  
för elever som bor i trångboddhet. Stefan Lindborg och Mariam Osman yrkar  
bifall till initiativärendet.  
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Sverigedemokraterna presenterar ett alternativt förslag:  Coronapandemin har  
satt djupa avtryck i hela vårt samhälle och givetvis är inte grundskolan ett  
undantag. Att följa upp och utreda vilka konsekvenser som pandemin fått för  
skolan på olika plan är en självklarhet och bör rimligen redan ingå i  
Grundskoleförvaltningens grunduppdrag.  

Om man ändå anser att frågan skall vara föremål för ett initiativärende, så anser  
Sverigedemokraterna att  Vänsterpartiets Initiativärende och att-sats är för snäv  
och begränsad i sin nuvarande formulering. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, som i betydligt större omfattning har varit föremål  
för distans- och fjärrundervisning, har i ett tidigt skeende under pandemin 
fastställt att det finns ett  stort pedagogiskt värde i att följer upp och dra lärdom  
av den distans- och fjärrundervisning som bedrivits.  

Att distans- och fjärrundervisning har varit menligt för vissa elevgrupper är ett  
rimligt antagande och bör  givetvis synliggöras. Att som vänsterpartiet begränsa 
sig endast till elevgruppen trångbodda är dock tveksamt. Vi har säkerligen fler  
elevgrupper som drabbats negativt (men även positivt) av distans- och 
fjärrundervisning och bör  då självklart var föremål för denna utvärdering.  

Om en uppföljning av distans- och fjärundervisningens effekter ska få ett större  
värde både ur ett organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv inför framtiden, så  
bör förvaltningen få ett mer öppet och bredare uppdrag. En genomlysning  av 
distans- och fjärrundervisning för- och nackdelar för olika elevgrupper,  
pedagoger och skolorganisation har ett stort pedagogiskt värde.  

Sverigedemokraterna föreslår med anledning av ovan:  

att Grundskolenämnden uppdrar förvaltningen att följer upp distans- och 
fjärrundervisningens effekter utifrån ett organisatoriskt och pedagogiskt  
perspektiv. Effekterna för olika elevgrupper ska beaktas i det framåtsyftande  
analysarbetet.  

Anders Alftberg (SD) och Martin Sörbom (SD) yrkar bifall till sitt förslag.  

M och KD genom Ulf Sjösten (M) yrkar bifall till SD:s förslag.  

Beslutsunderlag  

Initiativärende från V.  

Alternativt förslag från SD.  

Yrkanden  

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker initiativärendet från  
Vänsterpartiet.   

Per Carlsson (S)  föreslår att Grundskolenämnden avstyrker förslaget från   
Sverigedemokraterna.  

V yrkar bifall till sitt förslag.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SD, M och KD yrkar bifall till förslaget från SD.   

Propositionsordningar  

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att  avstyrka 
initiativärendet från V och dels till Stefan Lindborgs förslag att tillstyrka  
Vänsterpartiets förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande  
ja besvarad.  

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka  
förslaget från SD och dels till Anders Alftbergs förslag att tillstyrka  
Sverigedemokraternas  alternativa  förslag och finner det förstnämnda förslaget  
med övervägande ja besvarad.  

Omröstningsresultat  

Utan omröstning beslutar  Grundskolenämnden att avstyrka  initiativärendet från  
Vänsterpartiet samt förslaget från Sverigedemokraterna.    
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§ 11 Dnr GRN 2020-00150 3.5.4.0 

Anmälningsärenden per januari 2021 
Grundskolenämndens beslut  

Godkänna redovisning av  anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.         

Sammanfattning  av ärendet  

Anmälningar kränkande behandling perioden 2020-12-14—2021-01-22  

Avstängningar elever perioden 2020-12-14—2021-01-22  

Elevernas frånvaro per december 2020  

Beslut i Kammarrätten mål 1397-20: Tilläggsbelopp enligt skollagen, frågan om  
prövningstillstånd, Internationella Engelska Skolan, dnr 2019-00157  

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2021-00002                

Beslutsunderlag  

1. Anmälningsärenden per januari 2021  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 12 Dnr GRN 2020-00151 3.5.4.0 

Delegationsbeslut per januari 2021 
Grundskolenämndens beslut  

Godkänna redovisning av  delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.         

Sammanfattning  av ärendet  

1. Grundskola  

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2020-12-14—2021-01-22  

Laglighetsprövningar skolplacering 2020-12-14—2021-01-22  

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

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-12-14—2021-01-22  

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2020-12-14— 
2021-01-22  

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer  
i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2020-12-12—2021-01-26 dnr  
2020-00134  

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet  
enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2020-12-14—2021-01-26  

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2020-12-14—2021-01-22  

6. Personal  

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen 2020-12-12—2021-01-22  

Övriga delegationsbeslut  

8.  Avslagsbeslut skolskjuts december 2020 Dnr 2020-00021                 

Beslutsunderlag  

1. Delegationsbeslut per januari 2021.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 13 Dnr GRN 2021-00015 3.5.1.0 

Undersöka förutsättningar för webbsändning av 
nämndsammanträden 
Grundskolenämndens beslut  

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningar för  
webbsändning av nämndsammanträden.   

     

Sammanfattning  av ärendet  

Nämndledamöterna diskuterar möjligheter för webbsändning av  
nämndsammanträden. Nämnden föreslår att frågan utreds av förvaltningen.   
Utredningen bör ta hänsyn till möjlighet för  allmänhetens att delta vid  
nämndmöten och ställa frågor till nämnden.    

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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