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Sammanträdesdatum

2019-04-29
Instans

Grundskolenämnden

Plats och tid

Grundskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, måndagen den 29 april 2019
kl 16:00-19.30
Ledamöter
Per Carlsson (S), Ordförande
Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande
Emmy Scilaris (L), ersätter Susanne Karlander (L)
Emina Beganovic (S)
Pernilla Ohlsson (S), ersätter Anton Löberg (S)
Monika Hermansson Friedman (C)
Tim Gahnström (MP)
Saveta Olsén (M), ersätter Martin Nilsson (M)
Åke Ekvad (KD)
Anders Alftberg (SD)
Peter Wiberg (V)

Beslutande

Närvarande

Ersättare
Sarah Ali (S)
Anette Arvidsson (KD)
Martin Sörbom (SD)
Maryan Osman (V)

Övriga

Tjänstemän
Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef
Adriana Waris, utredare, protokollförare
Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling
Peter Skoglund, chef för ekonomifunktionen
Jonas Sahlberg, Verksamhetschef för elevhälsan
Marika Andersson, Verksamhetschef område 1
Håkan Anving, Verksamhetschef område 2
Anna Stenström, Verksamhetschef område 3
Julio Garcia Atterström, Verksamhetschef område 4
Magnus Bagge, verksamhetschef kost/lokalvord
Therese Takkinen, Kommunal
Dennis Ljung, LR
Karl Hallerup, Lärarförbundet

Justeringens plats och tid

Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsg. 32 plan 4, den 10 maj kl. 11.05

Tillkännagivande av
protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 10 maj 2019

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande

Paragrafer

Adriana Waris
Per Carlsson

Justerare
Justerandes signatur
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Monika Hermansson Friedman
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Grundskolenämnden
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§ 58

Dnr GRN 1981

Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet
Det finns ingen allmänhet vid dagens nämndmöte.

Justerandes signatur
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Grundskolenämnden

§ 59

Dnr GRN 1982

Upprop och val av justerande personer
Grundskolenämndens beslut
Monika Hermansson Friedman med Tim Gahnström som ersättare väljs till
justerande personer.

Sammanfattning av ärendet
Monika Hermansson Friedman med Tim Gahnström som ersättare föreslås till
justerande personer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Grundskolenämnden

§ 60

Dnr GRN 1983

Fastställande av föredragningslista
Grundskolenämndens beslut
Föredragningslistan godkännas med följande ändringar:
Ärende 12 utgår: Rutin för källsortering grundskolor.
Ärende 21 tillägg: Delegation: Beslut om skolplacering med syskonförtur.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Grundskolenämnden

§ 61

Dnr GRN 1984

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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Grundskolenämnden

§ 62

Dnr GRN 1999

Återrapportering om åtgärder vid förelägganden utifrån
Skolinspektionens tillsynsbeslut
Grundskolenämndens beslut
Rapport om åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen återrapporterar om åtgärder vid förelägganden utifrån
Skolinspektionens tillsynsbeslut.
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Grundskolenämnden

§ 63

Dnr GRN 4210

Återrapportering om rekryteringsbehov inom
elevhälsan
Grundskolenämndens beslut
Lägga information om rekrytering inom elevhälsan till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden informeras om rekryteringsbehov inom elevhälsan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Grundskolenämnden

§ 64

Dnr GRN 2001

Återrapportering från kontaktpolitiker från
verksamhetsbesök på skolor
Grundskolenämndens beslut
Lägga information från kontaktpolitiker till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Emina Beganovic och Maryan Osman informerar om verksamhetsbesök på
Ekarängskolan.
Peter Wiberg och Anette Arvidsson informerar om verksamhetsbesök på
Daltorpskolan.
Pernilla Ohlsson informerar om verksamhetbesök på Erikslundskolan och
Erikslundskolan särskola som hon gjorde tillsammans med Susanne Karlander.
Per Carlsson informerar om verksamhetsbesök på Kunskapsskolan.
Martin Sörbom och Tim Gahnström informerar om ett möte med Framtid
Fristad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Grundskolenämnden

§ 65

Dnr GRN 3680

Rapport från budgetberedningsgruppen
Grundskolenämndens beslut
Lägga informationen från budgetberedningsgruppen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Per Carlsson, Ulf Sjösten och Monika Hermansson Friedman rapporterar från
gruppens första möte.

Justerandes signatur
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Grundskolenämnden

§ 66

Dnr GRN 2018-00034 3.5.4.0

Återrapportering från presidiet: Skrivelse till
kommunstyrelsen gällande ändamål med begärd
disponering av 2018 års överskott
Grundskolenämndens beslut
Lägga presidiets återrapportering till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Presidiets information till Kommunstyrelsen om specifika ändamål för
disponering av 2018 års resultat
1. Beräknade ökade kostnader för skolskjuts vid evakuering av Sjömarkenskolan
under dess om- och tillbyggnad som 2019. Dessa kostnader finansieras inte
med kommunbidrag från Kommunstyrelsen som gjordes 2018. Bedömd
kostnad 2019 ca 3 mkr.
2. Täcka skolskjutskostnader om 1,2 mkr som avser budgetåret 2018 men
fakturerats Grundskolenämnden 2019.
3a. Senareläggningen av ombyggnaden av Särlaskolan (m h t Norrbyskolan) ger
kostnadsdrivande åtgärder för inventarier och moduler.
3b. Kostnader för inventarier bedöms uppkomma för Daltorpskolans
omorganisation till följd av att delar av skolan flyttar till expansionsmoduler.
Preliminärt bedömt behov 2019 ca 4 mkr för 3a och 3b.
Ärendet i sin helhet
Nämnden har på sitt sammanträde 2019-02-26 beslutat följande:
Begära hos Kommunfullmäktige att under 2019 få disponera överskott från
2018 för extra kostnader utöver den ordinarie löpande verksamheten.
Uppdra till presidiet att specificera ändamål med begärd disponering av 2018
års överskott och informera Kommunstyrelsen om innehållet.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse: Ändamål med begärd disponering av 2018 års överskott

Justerandes signatur
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§ 67

Dnr GRN 2019-00007 3.5.4.0

Budgetuppföljning per mars 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna månadsrapport per mars 2019.

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för perioden är +0,9 mkr vilket är en förbättring från februari. Inom
personalkostnaderna finns fortsatt en vakanssituation inom elevhälsan som
genererar ett överskott. Prognosen för helåret nämndtotalt är ett utfall enligt
budget. Nämndens buffert förväntas att disponeras under 2019.
Beslutsunderlag
1. Månadsrapport per mars 2019.

Justerandes signatur
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§ 68

Dnr GRN 2019-00005 3.5.4.0

Yttrande över motion: Ledarskap självklart
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden avstyrker motionen Ledarskap självklart, samt översänder
svaret till Kommunstyrelsen.
Reservationer/Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Ledarskap
självklart och avstyrker motionen.
Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att:
-

respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin
verksamhet.

-

Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar
och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska
ha ett tydligt fokus.

-

respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet
tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt införliva
motionen ”Ledarskap självklart” i resterande kommunal
skolverksamhet.

Sammanfattningsvis så sker uppföljning av undervisning och resultat redan på
såväl enhets- som på huvudmannanivå. Det finns befintliga strukturer för
fortbildning och kollegialt lärande på respektive skola och vilka
fortbildningsinsatser som ska prioriteras avgörs av vilka behov som rektor har
identifierat.
Beslutsunderlag
1. Motion: Ledarskap självklart.

Yrkanden
Per Carlsson (S) föreslår Grundskolenämnden besluta: Grundskolenämnden
avstyrker motionen Ledarskap självklart, samt översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Justerandes signatur
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Grundskolenämnden

Anders Alftberg (SD) yrkar bifall till ett alternativt förslag att tillstyrka
motionen med tillhörande tilläggsförslag och ändringsförslag (bilaga till
protokollet).
Propositionsordningar
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka
motionen och dels till Anders Alftbergs förslag att tillstyrka motionen och
finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad.
Omröstningsresultat
Utan omröstning beslutar Grundskolenämnden: Avstyrka motionen Ledarskap
självklart, samt översänder svaret till Kommunstyrelsen.
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§ 69

Dnr GRN 2019-00028 3.5.4.0

Yttrande över remiss: Plan för samhällsstörningar och
extra ordinära händelser
Grundskolenämndens beslut
Tillstyrka Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser samt
översända svaret till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss.
Grundskolenämnden tillstyrker remissen: Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser. Grundskolenämnden har inget att tillägga till förslaget.
Syftet med planen är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en
samhällsstörning eller extraordinär händelse, samt hur kommunens organisation
för krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer hög förmåga att
hantera en extraordinär händelse. Målet för kommunens krisberedskap är att
kommunen ska ha en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i
funktion för att samordna insatser vid en samhällsstörning eller extraordinär
händelse.
Planen ska användas som målbild för att utveckla alla förvaltningars egna plan
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. För att upprätthålla en bra
funktion i ledning och informationsflöde behöver staben övas regelbundet.
Att planen syftar till att användas som målbild för att utveckla alla
förvaltningars egna plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser bör
tydliggöres och därtill även samordning och enskilda förvaltningar och övriga
organs befogenheter kan förtydligas.
Alla förvaltningar ska efter genomförd risk-och sårbarhetsanalys ha väl
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära
händelser för den egna verksamheten. Syftet med de lokala planerna är att så
effektivt som möjligt begränsa skador och så snart som möjligt kunna återgå till
normal servicenivå och funktion.
Bakgrund
Begreppet krishantering rymmer alla typer av åtgärder som berör hanteringen
av krisartade händelser. Åtgärderna sträcker sig från samhällets
skadereducerande förberedelser, via operativ krishantering till frågor som rör
samhällets återhämtning efter en akut fas. Borås Stad har en plan som beskriver
åtgärder både när det handlar om extraordinär händelse och enligt om skydd
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mot olyckor. Denna plan innehåller riktlinjer för Borås Stads
krishanteringsarbete och organisation av kommunens krisledning under
extraordinära händelser. Syftet är att samordna de kommunala
ledningsinsatserna och andra aktörer vid en samhällsstörning eller en
extraordinär händelse i fredstid. Kommunen ska vara beredd att kunna svara
för sin normala samhällsviktiga verksamhet vid såväl extraordinära händelser i
fredstid som under höjd beredskap.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser.
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§ 70

Dnr GRN 2019-00052 3.5.4.0

Återrapportering till nämnden: Flourlackning
Grundskolenämndens beslut
Återremittera ärendet till förvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Grundskoleförvaltningen har fått uppdrag att ta fram ett förslag på hur
fluorsköljning kan återinföras i skolan. Utredningen är slutförd och
återrapporteras till nämnden. Nämnden föreslår att ärendet återrapporteras.
Rapporten bör handla om fluorsköljning (uppdrag från nämnden), alltså inte
om fluorlackning.
Beslutsunderlag
1. PM: Flourlackning.
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§ 71

Dnr GRN 2019-00049 3.3.6.25

Svar till Framtid Fristad: Synpunkter gällande trafikoch skolgårdssituationen på Gula skolan
Grundskolenämndens beslut
Översända svar till Framtid Fristad enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Framtid Fristad har tillskrivit Grundskolenämnden med anledning av den
gällande trafik- och skolgårdssituation vid Gula skolan. Grundskolenämnden
har i lokalresursplanen berörd trafiksituationen vid skolan.
Text från Lokalresursplan 2019:
”Gula Skolan
1) Fler klassrum krävs till augusti skolstart 2019 och samt större lokaler för
fritidshemmet. Behov att bygga om den lilla idrottssalen till
fritidshemsavdelning. Då frigörs 2 klassrum som idag verkar som fritidshem.
Beslut om moduler från GRN december 2018 då anpassningen inte kunde ske i
tid enligt besked från LFF.
2) Anpassning och ombyggnation krävs för elevhälsan, de lokalerna behöver
vara ändamålsenliga enligt elevhälsans uppdrag. Skolgården och
trafiksituationen bör ses över och förändras. Skolgården bör anpassas då
skolans elevantal har stigit kraftigt under de senaste åren. Trafik som går över
skolgården och trafikflöden som inte är säkra på skolans område.”
Ett arbete har påbörjats i samverkan mellan Lokalresursavdelningen på
Lokalförsörjningsförvaltningen samt skolverksamheten och lokalsamordnare på
Grundskoleförvaltningen kring modulplacering och en eventuell flytt av
lekredskap i utemiljön närmast riksväg 42. Önskemålet är att skolgården
anpassas på ytan mellan Gula Skolan och Fristadskolan 7-9. Den behöver
stängslas in och anpassas med funktioner som stimulerar eleverna till rörelse,
lek och rekreation.
Trafiksituationen och trafikflöden har ännu inte påbörjats något arbete kring.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Framtid Fristad.
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§ 72

Dnr GRN 2018-00149 3.5.4.0

Yttrande över remiss: Detaljplan Myråsskolan
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner ändring av detaljplanen på Myråsskolan, Myrås
1:1163.

Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden godkänner ändring av detaljplanen på Myråsskolan, Myrås
1:1163. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra en utökning av
Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det
tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta prioritet.
Grundskolenämnden har tidigare framställt ett behov till Lokalförsörjningsnämnden av att utöka elevkapaciteten till 4-parallellig skola F-6. Elevflöden
ökar i området och skolan behöver utöka sin kapacitet för att möta dem.
Detaljplanen för området behöver ses över för att möjliggöra utökningen till en
större skola. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför
betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04, i beslut §309, att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för
Myrås 1:163 m.fl. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28, i beslut
§175, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Detaljplan för Myråsskolan.
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§ 73

Dnr GRN 2019-00061 3.5.4.0

Yttrande över remiss: Detaljplan för Trandared,
Järnhättan 5 m.fl.
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar att godkänna detaljplan för Trandared, Järnhättan
5, Borås Stad.

Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Detaljplan för
Trandared, Järnhättan 5, Borås Stad.. Grundskolenämnden godkänner förslag
till detaljplan för Trandared, Järnhättan 5, Borås Stad. Beroende på antalet
bostäder som planeras inom Trandared, Hässleholmen och Centrum, och
därmed en ökning av barn i skolålder, är det viktigt att göra utrymme för ny
skola i området. En ny grundskola är inplanerad med inflyttning 2024-2025
inom Trandared/Hässleholmen/Centrum enligt lokalresursplanen.
Beslutsunderlag
1. Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5, Borås Stad.
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§ 74

Dnr GRN 2017-00212 002

Tillägg till Delegationsförteckning för
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden delegerar beslutanderätt till tjänsteman enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Nämndens delegationsförteckning kompletteras med Beslut om tidig skolstart i
förskoleklass. Beslutanderätten delegeras enligt delegationsförteckningen till
chef för kvalitet och utveckling.
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§ 75

Dnr GRN 2019-00001 3.5.4.0

Anmälningsärenden per april 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av anmälningsärenden samt lägga dessa till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden till sammanträdet 2019-04-29:
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser
a)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
dnr 2017-00004 610 (uppföljning 190326--190429)

b)

Beslut från SI, dnr 2019-00044

d)

Anmälan till SI, dnr 2019-00047

e)

Anmälan till SI, dnr 2019-00048

f)

Anmälan till SI, dnr 2019-00050

g)

Anmälan till SI, dnr 2019-00060

h)

Anmälan till SI, dnr 2019-00062

Beslutsunderlag
1. Anmälningsärenden per april 2019.
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§ 76

Dnr GRN 2019-00002 3.5.4.0

Delegationsbeslut per april 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1.

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2019-03-26—201904-26 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden april 2019
Dnr 2018-00133

3.

Beslut om skolplacering inför läsåret 2019/2020
Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden april 2019
Dnr 2018-00133

4.

Beslut om avstängning perioden april 2019, Dnr 2019-00021

5.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2019-03-26—
2019-04-26, dnr 2019-00022

6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid mars 2019, Dnr 2019-00023

7.

Personal

8.

Delegationsbeslut från förvaltningschefen per april 2019

9.

Delegationsbeslut anmälan till huvudman elevers frånvaro per
april 2019, dnr 2019-00043

Övriga delegationsbeslut
9.

Avslagsbeslut skolskjuts mars 2019 Dnr 2019-00024

10.

Laglighetsprövningar skolplacering per april 2019 dnr 2018-00133

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut per april 2019.
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§ 77

Dnr GRN 2018-00133 3.5.1.1

Delegationsbeslut: Beslut om skolplacering med
syskonförtur
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar att placera elever med stöd av
Tillämpningsföreskrifter för skolval 2019/2020 och urvalsprinciper om
syskonförtur enligt förteckningar daterade: 190415 Trandaredskolan, 190423
Kristinebergskolan samt 190416 Särlaskolan.
Reservationer/Protokollsanteckning
Vänsterpartiet genom Peter Wiberg lämnar följande protokollsanteckning:
”Det känns inte bekvämt att fatta beslut som av allt att döma går emot rådande
lagstiftning. Vänsterpartiet var enda parti som gjorde nämnden uppmärksam
om detta när riktlinjerna för syskonförtur antogs. Under rådande
omständigheter har vi dock inte mycket val annat än att godkänna och delta i
beslutet. Låt oss hoppas att kommande politiska majoriteter river upp det
obligatoriska skolvalet som slösar så mycket av förvaltningens resurser.”
Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden har 2018-11-07 fastställt Tillämpningsföreskrifter för
skolvalet 2019/2020.
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras
”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen
2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 §
första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen. Bland urvalsprinciper
för skolplacering i skolvalet finns det syskonförtur. Vid löpande ärenden om
skolplacering tillämpas Grundskolenämndens beslut om syskonförtur för elever
i F-3.
”Syskonförtur gäller endast för placering i förskoleklass i skolvalet.
För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs F5 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i förskoleklass.
Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets
folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar
syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses
biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett
vårdnadshavare.”
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Vid tre placeringar har syskonförtur tillämpats, vilket påverkar andra elevers rätt
till skolplats enligt närhetsprincipen.
Placering vid Trandaredskolan:
En elev som innehar syskonförtur men enligt närhetsprincipen har plats nr 8.
Vid handläggningstillfälle har Trandaredskolan 2 lediga platser, vilket resulterar i
att eleven med syskonförtur får plats före 6 andra elever. Alla elever som varit
med under mätningarna har tidigare fått avslag på sin ansökan.
Placering vid Kristinebergskolan:
En elev som innehar syskonförtur men enligt närhetsprincipen har plats nr 4.
Vid handläggningstillfället har Kristinebergskolan en ledig plats, vilket resulterar
i att eleven med syskonförtur får plats före 3 andra elever. Alla elever som varit
med under mätningarna har tidigare fått avslag på sin ansökan förutom en elev
som har plats nr 2 enligt relativ närhet, som väntar på placeringsbeslut. Denna
elev har nuvarande placering på Daltorpskolan.
Placering vid Särlaskolan:
En elev som innehar syskonförtur men enligt närhetsprincipen har plats nr 6.
Vid handläggningstillfället har Särlaskolan en ledig plats, vilket resulterar i att
eleven med syskonförtur får plats före 5 andra elever. Alla elever som varit med
under mätningarna har tidigare fått avslag på sin ansökan, förutom en elev som
har plats nr 1 enligt relativ närhet. Eleven som har rätt till skolplatsen flyttar till
Sandared men på grund av platsbrist på närliggande skolor är Särlaskolan
närmsta skola med plats. Får denna elev inte plats på Särlaskolan är alternativ
skola Sjöboskolan.
Beslutsunderlag
1. Tillämpningsföreskrifter skolval 2019/2020.
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