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Budget 2023:1 för Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Att fastställa förslag till budget 2023:1 för Grundskolenämnden och översända 

det till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde i juni de ekonomiska förutsättningar och ramar 

för nästkommande år. Dessa ramar utgör grunden i nämndens arbete med 

budget.  

Dessa ramar har tillsammans med information om statsbidrag och andra 

ersättningar varit underlag för ett förslag till budget av Grundskolenämndens 

verksamhet för nästkommande år.   

Grundskolenämndens förslag till budget anger även de fokusområden som 

nämnden valt att prioritera för att bibehålla och utveckla kvalitén i 

verksamheten. 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2023:1 

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Ordförande 
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1 Inledning 

Grundskolenämnden har en tydlig inriktning på att prioritera kärnuppdraget främst, det vill säga 
utbildningen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Skolan ska därmed fredas från 
sidospår. Elevernas behörighet till nationellt program i gymnasiet är det främsta målet. Det är varje  
skolenhets förmåga att genomföra och utveckla undervisningen som skapar elevernas resultat. 
Skolenheten behöver anpassad ledning, stöd och ändamålsenlig samverkan med andra aktörer (till 
exempel IFO) för att lyckas. 

För Grundskolenämnden är långsiktiga, stabila och realistiska planeringsförutsättningar avgörande för 
att kunna bedriva god utbildning samt strategiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete i strävan mot en 
ökad måluppfyllelse. 

Pandemin har påverkat Grundskolenämndens förutsättningar på ett negativt sätt. Elever i skolan har en 
studieskuld och medarbetare har en arbetsmiljöskuld, båda dock i varierande grad för 
elever/medarbetare och enheter. 

Kriget i Ukraina medför att Borås Stad ska kunna ta emot flyktingar. Direktivet till kommunen för 
närvarande är att kunna ta mot 252 personer. Av dessa bedöms cirka 80 kunna vara elever i nämndens 
skolåldrar. Det finns beredskap för att kunna ta emot dessa elever i befintlig skolorganisation. 

Satsningar utöver Kommunstyrelsens planeringsram som Grundskolenämnden föreslår 
Kommunfullmäktige är 19 mkr och utgår ifrån de nedan redovisade områdena: 

 Grundskoleförvaltningen är inne i en expansiv fas där ny- och ombyggnationer avlöser 
varandra. Kostnadsutvecklingen är långt över den andel som tillförs utifrån ökad volym. Ny- 
och ombyggnationer driven av tidigare eftersatt kapacitetsutbyggnad som har hanterats dels 
med modullösningar samt av behov av större ingrep gällande underhåll. Kostnadsförändringen 
mellan budget 2022 och budget 2023 är på 17 mkr varav ordinarie indexuppräkning täcker 
5 mkr. Det gör att 12 mkr ligger utöver indexuppräkning och behöver tillföras för att 
upprätthålla samma ambitionsnivå i budget 2023 som i budget 2022. 

  

 Grundskoleförvaltningen har i uppdrag av Grundskolenämnden att införa ett centralt 
organiserat resursteam, i syfte att förstärka skolornas arbete kring elever som upplevs särskilt 
utmanande. Teamets arbete blir att på begäran från skolan vara med, bistå operativt och 
underlätta beträffande ordning, struktur och lärande. Den kompetensmässiga profilen på 
personalen ska anpassas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå resultat för den 
enskilda eleven, klassen och skolan. Teamet är idag inte finansierat. Kostnaden för resursteamet 
beräknas årligen till 4 mkr.  

  

 Grundskoleförvaltningen kommer att införa ett digitalt läromedel och screeningverktyg för 
matematik (Matteappen). I Matteappen kan eleverna via sin Chromebook, Ipad eller dator visa 
sina beräkningar med hjälp av ett ritverktyg. Matteappen ger sedan direkt respons på om svaret 
är rätt och skickar också vidare informationen till läraren i realtid. Matteappen kan användas 
som läromedel och som ett komplement med möjlighet till individualisering. Det finns två 
kostnader förknippade med införandet, dels en licens för 11 000 elever till en kostnad av 
900 000 kr men även en kostnad för utökning av digitala verktyg i lågstadiet. Kostnaden för 
denna utökning beräknas till mellan 1 500 000 kr och 2 500 000 kr, beroende på val av modell 
samt val av täthet för IT-verktyg. Totalt äskas 3 000 000 mkr för införandet av Matteappen.  

I övrigt så förutsätter Grundskolenämnden att kompensation ges för det ökade  
personalomkostnadspålägget som ökar från 1 Januari 2023. Pålägget ökar från 39,90 % till 43,40 % 
vilket motsvarar ett helårsvärde på 32 mkr vid en oförändrad organisation. 
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2 Utmaningar, risker och möjligheter 

- Omvärldsanalys 

Elevvolymer 

Stadsledningskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för 
staden som helhet och områden enligt före detta kommundelsindelningen. Prognosen avser 2022-2026. 
Denna information är en del i grunden för kommande lokalplanering. 

Tiden från markförvärv till att en skola kan tas i bruk är ofta 5-7 år delvis beroende på hur ett eventuellt 
detaljplanearbete kan genomföras. Det gör att 5-årsplanen snarare blir en rullande uppdatering som 
måste ha sin grund i ett längre tidsperspektiv för beslut om kapacitetsinvesteringar. 

Den kommuncentrala befolkningsprognosen är en planeringsfaktor i Grundskolenämndens 
verksamhets- och lokalplanering. 

För Grundskolenämnden är det åldersgruppen 6-15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande 
fem åren framgår av nedanstående tabell. 

 

Stadsledningskontoret befolkningsprognoser avser folkbokförda barn i Borås vilket exkluderar asyl- 
och tillståndssökande samt en mindre grupp papperslösa. Det är också de folkbokförda som utgör 
grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till Grundskolenämnden. Asyl- och 
tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade statsbidrag. 

Elevprognosen visar på en viss avmattning av ökningen i slutet på prognosperioden, från drygt 150 fler 
barn/elever under 2022  till en minskning med 150 barn/elever 2026. Under prognosperiodens fem år 
från dec 2022 till dec 2026 är ökningen för elever i F-9: 63 barn/elever. Jämfört med förra årets 
prognos är denna lägre under prognosperiodens fem år. 

Förändringen av antal elever är inte jämnt fördelad över staden. Den förväntade och planerade 
bostadsbyggnationen samt inflyttning förväntas få störst effekt i Centrum, Göta, Sjöbo, Trandared samt 
Dalsjöfors.  Nedan redovisas befolkningsprognosen för de olika före detta kommundelarna. 
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Riktade statsbidrag - en allt större del av finansieringen men också osäkerhet för 
Grundskolenämnden 

Riktade statsbidrag har vuxit till att utgöra en avgörande resurs för nämndens verksamheter, då dessa i 
huvudsak riktas direkt till enskilda skolors aktiviteter och inte minst deras personalkostnad. 
Inriktningen av statsbidrag kan ändras, tillkomma eller tas bort. 

Under 2021 och 2022 har statsbidraget "Skolmiljarden" bidragit positivt i verksamheten men förväntas 
försvinna inför 2023. Dessa tillkommande och ändrade statsbidrag gör planeringsförutsättningar osäkra 
för rektor. 

Riksdagsbeslut om statsbidragen 2023 är ännu inte fullt fattade. Vissa antaganden om att de finns kvar 
utifrån nuvarande regler och nivåer har gjorts och finns med i budgetförslaget. Här avses i huvudsak 
statsbidrag som bidrar till bemanningen och påverkar lärartätheten. 

Statsbidraget "Likvärdig skola" kommer att öka från nuvarande 75 mkr. För att erhålla bidraget finns 
begränsningar i hur kommunens kommunbidrag för personalkostnader inom förskoleklass och 
grundskola samt elevhälsa till grundskola utvecklas. Skolverket fattar beslut om ramar efter sommaren. 

För statsbidraget "Lärarlönelyft" finns en diskussion om förändring. I budgetpropositionen aviserade 
regeringen att stora delar av anslaget i lärarlönelyftet skulle flyttas till likvärdighetsbidraget för att 
minska den administrativa bördan för huvudmän. Men regeringen har nu kommunicerat ny information 
och som säger att man avser att låta medlen ligga kvar i lärarlönelyftet, tills det att en översyn har gjorts 
av lärarlönelyftet och andra riktade statsbidrag inom skolområdet. Därav förväntas lärarlönelyftet ligga 
kvar under 2023 på samma nivå som under 2022. 

Andra statsbidrag som Migrationsverkets bidrag för asyl- och tillståndssökande är svårberäknade 
beroende på osäkerhet i dels volymer nyanlända dels hur snabbt Migrationsverket beslutar i de enskilda 
asylärendena. 

Kompetensförsörjning 

SKR menar att för att täcka rekryteringsbehovet av lärare i Sverige så skulle dubbelt så många lärare än i 
dag behöva påbörja en lärarutbildning. Samtidigt blir antalet elever fler och många lärare går i pension. 
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För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder både på kort och lång sikt. 

Det handlar både om att rekrytera och behålla lärare, vidareutbilda personer med tidigare utbildningar i 
andra yrken, nyanlända lärare och yrkesverksamma lärare som saknar behörighet eller vill komplettera 
sin behörighet. Andra yrkesgrupper behöver också komma in i verksamheten. 

Fokus på stärkt ledarskap, en aktiv lönepolitik, fortbildning för lärare och lokalt arbetsmiljöarbete som 
tar hänsyn till frågor som påverkar den psykosociala arbetsmiljön är avgörande för att lyckas med 
kompetensförsörjningen. 

Förvaltningen har under 2021 fastställt en kompetensförsörjningsplan med handlingsplan och insatser 
arbetas med under 2023. Till denna plan finnas även en förvaltningsövergripande handlingsplan utifrån 
HÖK 21. 

Lokalsituationen 

För att planera ordningen av objekten värderas; befolkningsprognos, behov av och tillgång till 
evakueringslokaler, befintliga modulers bygglov samt befintlig byggnads renoveringsbehov/status. 

- kapacitet för elevökning och kvalitet för aktuell volym inom Grundskolenämnden 

Nämnden upplever fortsatt en brist på lokaler. Frågan har tre delar: 

 Kapacitetsutbyggnad av elevplatser; dels hantera befolkningsprognos men även ersätta 
befintliga tillfälliga moduler. 

 Befintliga byggnaders tekniska status och renoveringsbehov samt lagmässiga skyldigheter att 
åtgärda. 

 Kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet) 

  

 

Utifrån aktuell ekonomisk situation prioriteras att säkra en kapacitetsutbyggnad för att möta den 
förväntade elevökningen samt skapa permanenta lösningar till den kapacitet som idag finns genom 
modullösningar. Moduler har ett begränsat bygglov vilket gör att en färdig lösning behövs den dag 
bygglovet upphör. Kapacitetsökning kan i vissa fall göras i befintliga lokaler med anpassningar (dvs 
ökad lokaleffektivitet). Men ofta överstiger kostnaden för anpassningen den besparing som teoretiskt 
kan påvisas i form av kostnad per elev. 

I andra hand kommer upprustning utifrån byggnaders tekniska status. Ännu har inget projekt 
genomförts där en kapacitetsutbyggnad saknades. Utan samtliga projekt har initierats av ett behov 
utifrån kapacitet men där byggnadens tekniska status även var i behov av renovering, till exempel 
Myrås- Byttorp och Särlaskolan. 

Först i tredje hand kommer byggnadernas kvalitetsmässiga pedagogiska ändamålsenlighet. Nämnden 
ser en oroväckande utveckling av kostnadsnivå varav prioritering behöver göras. 

Grunden i denna prioritering är den tidigare stora elevökningen, eftersatt kapacitetsutbyggnad och att 
den ekonomiska styrningen endast ger förutsättningar för att täcka högre hyror när resurserna ökas. 
Denna är direkt kopplat till volymökningen, d.v.s. elevökningen. Möjligheten att täcka ökad hyresnivå 
inom oförändrad resurs innebär risk för uttunning av lärartätheten och har en koppling till regler för 
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riktade statsbidrag som beskrivs ovan. 

Kostnadseffekten för Grundskolenämnden men även Lokalförsörjningsnämnden med bl. a. tillfälliga 
modullösningar blir dyr varför det ekonomiskt är viktigt att Grundskolenämnden får tillgång till den 
kapacitetsökning som stadens planerade expansion uttryckt i befolkningsprognosen genererar. 

I föreliggande budget har inga andra antaganden vad avser friskolornas kapacitet gjorts än de som 
nuvarande enskilda skolor i Borås har för kapacitet i dagsläget. Skulle någon tilläggs- och eller 
nyetablering ske kan de ge krav på revidering av nämndens eget kapacitetsbehov. 

Bilden av skolan 

Skolan är ett område som många människor känner starkt för och har, eller har haft, en relation till. 
Förväntningarna är höga, även från de som egentligen inte längre har direkt kontakt med skolan. En 
negativ bild av skolan som arbetsplats, där kraven är för höga, stödet dåligt och lönen låg leder bland 
annat till att färre vill utbilda sig till lärare eller andra yrken som förekommer i verksamheten. Samtidigt 
har vi ett stort behov av att nyrekrytera under många år framöver. Föräldrar är viktiga när unga väljer 
utbildning, och få föräldrar uppmuntrar sina barn att bli lärare. 

Bilden av våra skolor har stärkts de senaste åren men behöver arbetas med kontinuerligt, ett arbete som 
börjar i relationerna mellan medarbetare i skolan, elever och vårdnadshavare. Vi strävar också efter att 
samtliga medarbetare skall bära en i grunden positiv bild av sin skola och av skolan i Borås. 

  

Digitaliseringen 

Samhället utvecklas fort gällande digitalisering och skolan måste utvecklas på ett anpassat sätt i takt. 
Fortsatt gäller att alla elever ska ha tillgång till digitala verktyg och dessa ska kunna användas i en stabil, 
trådlös infrastruktur. För att möta förutsättningar för att kunna utföra digitala nationella prov sker 
delvis en utfasning av Ipads till förmån för Chromebooks. Kravet vid digitala nationella prov är att 
eleven skall använda ett för eleven känt verktyg med tangentbord. 

Dessa förutsättningar innebär ekonomiska konsekvenser, samtidigt som tillgången till fysiska läromedel 
fortsatt behöver finnas. Den andra förutsättningen som måste finnas är kompetens hos personal, vilket 
bland annat ställer krav på utvecklingsinsatser, arbetsledning och rekrytering. Tredje förutsättningen 
som måste finnas är upparbetade arbetssätt för att drifta och utföra support på de digitala verktygen på 
respektive skola. Borås stads gemensamma IT-enhet (Dataservice) ansvarar för den trådlösa 
infrastrukturen medans skolan ansvarar för de digitala verktygen. 

Mellan 2020 och 2022 har IT och digitalisering varit ett utvecklingsområde. Flertalet projekt är därför 
implementerade. Flertalet projekt planeras även till 2023 och framåt. 

  

Social oro 

Precis som många andra kommuner är Borås Stad en segregerad kommun med socioekonomiskt 
utsatta områden. Segregationen visar sig även i elevsammansättningen i skolorna. Inom 
Grundskolenämnden finns det till exempel skolenheter där nästan alla elever har utländsk bakgrund 
och det finns skolenheter där nästan ingen elev har utländsk bakgrund. I de socioekonomiskt utsatta 
områdena finns det problem med utanförskap, utsatthet, kriminalitet och gängbildning, vars 
konsekvenser också sprider sig ner i åldrarna och leder till risk för social oro i skolorna. För 
Grundskolenämnden är det viktigt att följa utvecklingen och ha god samverkan med andra aktörer för 
att på bästa sätt kunna bedriva en god utbildning samt att bidra till en positiv utveckling i dessa 
områden. 

Språkutmaningen i skolan 

De senaste åren har många nyanlända elever kommit till Borås, vilket innebär en stor utmaning för 
skolan. I många klasser finns det mycket stor variation i var eleverna befinner sig i sitt modersmål samt 
kunskapsutveckling inom svenska. Detta ställer stora krav på organisering och att anpassa 
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undervisningen. Eleverna har behov av att få utveckla sitt modersmål för att kunna tillgodogöra sig 
innehållet i undervisningen och utvecklas mot kunskapskraven. 

Undervisningen i alla ämnen behöver beakta detta behov och innehålla språkutvecklande pedagogik 
och stöd. 

Elevernas psykiska hälsa 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och det är viktigt med ökad kunskap runt psykisk 
ohälsa. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år enligt 
Socialstyrelsen. 

Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den 
psykiska ohälsan. 

På senare tid har forskningen kommit fram till att ökande krav i skolan har medfört att elevers stress 
har ökat och att detta kan vara en bidragande orsak till ökning av psykisk ohälsa. Det har då att göra 
med krav i läroplanen (LGR 11), till exempel betygskraven för att kunna komma in på nationellt 
program i gymnasiet. 

Skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete kan vara avgörande för eleverna som lever bakom 
statistiken om den växande ohälsan. Detta utförs dels genom en stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö men 
även ett medvetet pedagogiskt dagligt arbete. 

3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 

Grundskolenämndens uppdrag regleras i dess fastställda reglemente och innefattar verksamheterna 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen 
enligt skollagen och andra skolförfattningar. 

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom som nämnden ansvarar för. 

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åligger Kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- 
och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Grundskolenämnden ansvarar vidare för Bemanningsenheten Pedagogik. 

Skollagen, skolförordningen och läroplanerna är det viktigaste nationella styrdokumenten. 
Bildningsstaden Borås är kommunens övergripande strategi. 

Verksamheten vid fritidshemmet, och samarbetet mellan förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
fritidshem, ska utformas så att det bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att 
barnen upplever sammanhang och kontinuitet. Fritidshemmets verksamhet ska bidra till att stärka 
barnens inre och yttre trygghet, självförtroende och självständighet. 

Genom samsyn och ett nära samarbete med förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska 
fritidshemmet bidra till barnens utveckling och lärande med särskild inriktning på insatser för barn i 
behov av särskilt stöd. Genom ett utforskande och praktiskt arbetssätt ska fritidshemmet även bidra till 
att stärka barnens förutsättningar att nå skolans kunskapsmål. 

Skolans syfte och ambition sammanfattas i Borås Stads strategi för verksamheten, Bildningsstaden 
Borås. Den undervisning som genomförs i stadens skolor syftar till att eleverna ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska också bidra till en livslång lust att lära och ska 
förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
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värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Skolan har även ett kompensatoriskt uppdrag som innebär ett ansvar för att undervisningen anpassas 
utifrån elevers olika behov och att stöd till elever utformas så att alla elever ges goda 
utvecklingsmöjligheter. 

Grundsärskolan är en egen skolform. I grundsärskolan går elever som har intellektuell 
funktionsnedsättning och som dessutom inte bedöms kunna nå grundskolans mål. Eleverna läser 
ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda. För många elever är det positivt att gå i en 
grundsärskoleklass där de får vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och 
förutsättningar. Andra särskoleelever trivs bra i grundskolan och då är det möjligt att gå kvar som 
integrerad elev. I grundsärskolans ämnen får eleven betyg endast om eleven eller elevens 
vårdnadshavare begär det. Betygen utgår ifrån mål i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med 
betyg från grundskolan. I grundsärskolans ämnesområden sätts inga betyg. Efter grundsärskolan kan 
eleven gå vidare till något av programmen i gymnasiesärskolan. Om eleven önskar och om skolan 
bedömer att hen har förutsättningar, kan eleven söka och antas till några av gymnasieskolans 
introduktionsprogram. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 

kommande år 

Grundskolenämndens främsta prioriterade mål är elevers behörighet till nationellt program på 
gymnasiet. 

Det är varje skolenhets förmåga att genomföra och utveckla undervisningen som skapar elevernas 
resultat. Skolenheten behöver anpassad ledning, stöd och ändamålsenlig samverkan med andra aktörer 
(till exempel IFO) för att lyckas. 

Organisationen inom Grundskoleförvaltningen kvarstår i stort som de senaste åren. De 49 
skolenheterna är organiserade i fyra geografiskt indelade områden, med varsin verksamhetschef. Inom 
förvaltningen är elevhälsan centralt organiserad med verksamhetschef och enhetschefer för 
skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. Dessa medarbetare ingår i skolornas 
elevhälsoteam med rektor som främsta uppdragsgivare. 

Inom Grundskoleförvaltningen är verksamheterna kost, lokalvård och vaktmästeri organiserade med en 
verksamhetschef och fjorton enhetschefer, och den organisationen bedriver även kost och lokalvård för 
Förskolenämnden. 

I staben finns avdelningarna Ekonomi, HR samt Kvalitet och utveckling, med sedvanliga 
arbetsuppgifter inom förvaltningen. 

De organisatoriska förändringarna som ska genomföras i närtid är införandet av ett centralt organiserat 
resursteam för att förstärka skolornas arbete kring elever som upplevs som särskilt utmanande samt 
organiseringen av stora skolenheter. 

Inom förvaltningen finns gemensamma system och processer för ledning, styrning och uppföljning av 
enheternas arbete (genomförande av sin verksamhet och utveckling av sin verksamhet). En del av detta 
är skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete som processleds av avdelningen Kvalitet och 
utveckling. 

  

Prioriterade områden 

Grundskolenämnden strävar efter att verksamheterna långsiktigt arbetar med de tre fokusområdena, 
systematiskt kvalitetsarbete, relationer och processledning samt bilden av skolan. Dessa fokusområden 
är grundläggande och generella perspektiv. 
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Nämnden anser vidare att tidiga insatser för elever med stödbehov, kompetensförsörjning, likvärdighet 
och ledarskap är viktiga områden. 

Inför 2023 planeras fortsatt prioritering av sex utvecklingsområden. Fyra av dessa identifierades under 
2020, matematik tillkom 2021 och riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elever 2022. 
Utvärdering görs löpande och kan komma att påverka inriktningen för 2023. Dessa områden kommer 
stödja förvaltningen att fortsätta utveckla kvaliteten i verksamheterna: 

 Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elever    
o Insatser inom svenska som andraspråk, kartläggning av nyanlända elever, 

studiehandledning, språkutvecklande arbetssätt, elevhälsan och skolbibliotek 

 Rektors/Enhetschefs förutsättningar    
o Organisation av stora skolenheter 

 IT och Digitalisering    
o Införande och nyttjande av Unikum, Matteappen, Lexplore, Tempus 

 Samverkan    
o Främst insatser för samverkan med IFO 

 Elevers skolnärvaro    
o Prioriterat område för social hållbarhet 

 Matematik    
o Införandet av Matteappen under läsåret 22/23 och samarbete inom F-9-områdena om 

undervisningens kvalitet 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsperspektivet har arbetats in i verksamhetsplaneringen och budgetarbetet. Förvaltningen 
och skolorna arbetar utifrån uppdrag som jämställdhetsintegreringsplan, mänskliga rättigheter, 
hedersrelaterat våld samt barnkonventionen där jämställdhetsperspektivet ingår på ett naturligt sätt. 

Enligt skolornas styrdokument (Skollagen och Läroplanen) ska skolan förmedla kunskaper om 
jämställdhet och ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Lagstiftningen är tydlig 
utformad och kräver ett strukturerat arbetssätt. Elevhälsan har en viktig roll i arbetet. Samverkan med 
olika organisationer samt förvaltningar fungerar väl t.ex. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Arbetet med barnkonventionen blir alltmer synligt. Dels har medarbetare deltagit på Borås Stads 
grundutbildning om Barnkonventionen och dels lyft barnperspektivet i Förvaltningschefens beslut. 

Jämställdhetsintegreringsplanens syfte är att alla elever och vårdnadshavare ska ha rätt till likvärdigt 
bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning och utgår ifrån skolans styrdokument. I 
planen finns det aktiviteter som årligen följas upp. Dessa är kopplade till följande mål: 

 Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering 
av undervisning samt andra aktiviteter som förekommer i skolan oavsett kön. 

 Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse. 

 Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö. 

 Verka för att öka god hälsa och välbefinnande hos alla elever. 

 Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar. 

 Inga elever ska utsättas för hot och våld. 

Genom huvudmannens och skolornas systematiska kvalitetsarbete analyseras jämställdhetsperspektivet. 
Huvudmannens årliga rapporter för värdegrund, undervisning och resultat samt fritidshem presenterar 
bland annat resultat utifrån kön. Värdegrundsrapporten analyserar också svaren från 
klimatundersökningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ger förslag till åtgärder för det fortsatta 
arbetet på skolenheterna. 
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Skolorna tillgänglighetanpassas både när det gäller undervisning och vid ombyggnationer såväl inomhus 
som utomhus, så att alla elever och personal ska kunna fungera väl tillsammans i verksamheten. Skol- 
och idrottshallar, omklädningsrum, toaletter och duschmöjligheter inventeras av 
Lokalförsörjningsförvaltningen. I lokalernas utformning vid nybyggnation och vid renovering tas det 
hänsyn till elevers integritet, trygghet, säkerhet och välbefinnande. 

Med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-
årshjul) arbetar förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter i 
verksamheterna och på så sätt ge medarbetarna en bra arbetsplats. Även medborgarna (elever och 
vårdnadshavare) ska kunna få den absolut bästa servicen. I detta arbete får också medarbetarna 
introduktion till HBTQIA frågor och normkritik. 

3.2.2 Nämndens egna uppdrag 

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 

Grunduppdraget följs upp i skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete samt i det gemensamma 
systemet för uppföljning. Inom kvalitetssystemet tar Grundskoleförvaltningen årligen fram fyra 
kvalitetsrapporter (KR),  KR undervisning och resultat, KR fritidshem, KR nationell jämförelse 
samt KR värdegrund. I rapporterna finns redovisning av resultat, analys och åtgärder. 
Kvalitetsrapporterna är de främsta underlagen för förvaltningens utvecklingsplan inom de pedagogiska 
områdena. 

I systemet för uppföljning ingår bland annat månatliga uppföljningsmöten mellan verksamhetschefer 
och enhetschefer/rektorer. Innehållet i dessa uppföljningsmöten utgår ifrån de fyra perspektiven elever, 
personal, verksamhet och ekonomi samt fokuserar på väsentligheter och risker. 

En annan del av uppföljningssystemet är att rektorerna rapporterar prognoser för elevers måluppfyllelse 
under läsåret. 

3.3.1 Omsorg om varandra och miljön 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. Livsmedel som producerats, förädlats och 
distribuerats till Borås Stad inom en radie på 15 mil 
från Borås tätort definieras som närproducerat. 
Nämnden arbetar för en ökad andel 
närproducerade livsmedel när priserna är 
jämförbara. Arbetet med att anpassa matsedlar till 
en ökad mängd närproducerade livsmedel förbättrar 
också möjligheterna att nå detta mål. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. Livsmedelspriserna har med det nya 
upphandlingsavtalet, som trädde i kraft maj 2019, 
ökat med ca 10%. Detta kan framförallt härledas till 
att livsmedelsleverantörerna vid den nya 
upphandlingen tog höjd för att inrymma den rabatt 
som förväntades finansiera Borås Stads 
distributionscentral. Detta innebär att 
distributionscentralen i praktiken bekostas av 
elevernas livsmedelsbudget och att budgeten för 
skolans matportioner behöver minskas med 10%.  
Prisökningar utöver kommunfullmäktiges 
indexökning kommer vägleda inköpen under 2022, 
vilket kan komma att leda till en fortsatt sänkning av 
andelen ekologiska livsmedel. 

3.3.2 Ett tryggt och snyggt Borås 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andelen elever som känner sig trygga i 
grundskolan, åk 4-9 ska öka, %. 

Skolorna genomför ett systematiskt arbete för att 
förbättra och utveckla elevernas trygghet. Skolorna 
upprättar årligen en plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. Planen, som bygger på en 
kartläggning av elevernas situation på skolan, 
beskriver hur skolan ska arbeta för att förebygga 
och förhindra kränkande behandling och hur arbetet 
ska följas upp och utvärderas. Absolut nolltolerans 
mot kränkningar, integrerat värdegrundsarbete i 
undervisningen samt återkommande 
trygghetsvandringar borgar för att eleverna skall 
känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att 
skapa gott klimat i skolorna och i varje klass. Ett 
digitalt system för att stödja arbetet kring 
kränkningsanmälningar enligt skollagen används för 
att sätt stödja administrationen i processerna samt 
det åtgärdande arbetet. 
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3.3.3 Möjligheter och mod att utvecklas 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram ska öka, %. 

Skolenhetens funktion och kvalitet har störst 
påverkan på elevernas gymnasiebehörighet. Det är 
varje skolenhets förmåga att genomföra och 
utveckla undervisningen som skapar elevernas 
resultat. Skolenheten behöver anpassad ledning, 
stöd och ändamålsenlig samverkan med andra 
aktörer för att lyckas. Grundskoleförvaltningen 
arbetar med att förbättra organisation, likvärdighet, 
processer och stöd. Inom förvaltningen finns ett 
gemensamt system för kvalitet, styrning och 
uppföljning, som skapar förutsättningar för och 
stödjer skolornas undervisning och 
utvecklingsarbete. 
Inför 2023 planeras insatser inom sex 
utvecklingsområden i Grundskoleförvaltningen. 
Huvuddelen av dessa har direkt bäring på 
förbättringar för elevers gymnasiebehörighet: 
 
Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga 
elever 
• insatser inom svenska som andraspråk, 
kartläggning av nyanlända elever, 
studiehandledning, språkutvecklande arbetssätt, 
elevhälsan och skolbibliotek 
 
IT och Digitalisering 
• införande och nyttjande av Unikum, Matteappen, 
Lexplore, Tempus 
 
Samverkan 
• främst insatser för samverkan med IFO 
 
Elevers skolnärvaro 
• prioriterat område för social hållbarhet 
 
Matematik 
• införandet av Matteappen under läsåret 22/23 och 
samarbete inom F-9-områdena om undervisningens 
kvalitet 
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Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka. Skolenhetens funktion och kvalitet har störst 
påverkan på elevernas meritvärde. Det är varje 
skolenhets förmåga att genomföra och utveckla 
undervisningen som skapar elevernas resultat. 
Skolenheten behöver anpassad ledning, stöd och 
ändamålsenlig samverkan med andra aktörer för att 
lyckas. Grundskoleförvaltningen arbetar med att 
förbättra organisation, likvärdighet, processer och 
stöd. Inom förvaltningen finns ett gemensamt 
system för kvalitet, styrning och uppföljning, som 
skapar förutsättningar för och stödjer skolornas 
undervisning och utvecklingsarbete. 
Inför 2023 planeras insatser inom sex 
utvecklingsområden i Grundskoleförvaltningen. 
Huvuddelen av dessa har direkt bäring på 
förbättringar för elevers meritvärde: 
 
Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga 
elever 
• insatser inom svenska som andraspråk, 
kartläggning av nyanlända elever, 
studiehandledning, språkutvecklande arbetssätt, 
elevhälsan och skolbibliotek 
 
IT och Digitalisering 
• införande och nyttjande av Unikum, Matteappen, 
Lexplore, Tempus 
 
Samverkan 
• främst insatser för samverkan med IFO 
 
Elevers skolnärvaro 
• prioriterat område för social hållbarhet 
 
Matematik 
• införandet av Matteappen under läsåret 22/23 och 
samarbete inom F-9-områdena om undervisningens 
kvalitet 
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3.3.4 Egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

Alla nivåer i organisationen skall arbeta med 
åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen 
arbetar efter Borås Stads gemensam SAM kalender 
och de krav som ställs i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet uppfyller arbetsmiljölagens 
intentioner att skapa en hälsofrämjande och säker 
arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig 
del i den dagliga verksamheten och arbetet i skolan 
behöver ta fasta på de åtgärder som man själva 
kan styra över, där arbetsbelastningen är en av de 
viktigaste frågorna för en god arbetsmiljö. För 
samtliga medarbetare i förvaltningen krävs en 
strukturerad introduktion. Uppdragsdialoger med 
alla lärare ska tydliggöra ansvar, förväntningar, krav 
och befogenheter och alla medarbetare ska årligen 
ha medarbetarsamtal. För att tydliggöra 
chefsuppdraget för den enskilda chefen ska den 
överordnade chefen arbeta med introduktion, 
chefsöverenskommelse och medarbetarsamtal. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
ska minska. 

Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt 
användande av anställningsformen timavlönad och 
att antalet timavlönade inte ska öka. En minskning 
av andelen timavlönade förutsätter också minskad 
sjukfrånvaro. Alla nivåer i organisationen skall 
därför arbeta med åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. En förändring har skett inom 
bemanningsenhet där bokning av vikarier har 
övergått från respektive skola till 
bemanningsenheten. Detta har medfört att 
täckningsgraden är hög på de sjukluckor som 
uppstår och anmäls in som ett behov av vikarie till 
bemanningsenheten. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag ska öka, % 

Varje chef på förvaltningen uppmuntrar sina 
medarbetare till en aktiv livsstil genom Borås Stads 
friskvårdsbidrag som gäller alla typer av aktiviteter 
som Skatteverket godkänner som avdragsgill 
friskvård. Arbetsplatsens hälsoinspiratören fungerar 
som stöd till chefen i detta arbete. 
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3.3.5  Verksamhetsmått 

3.3.5.1 Skola 

Grundskola 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal elever från 
kommunen i grundskola 

12 172 12 346 12 348 12 850 12 800 

varav elever i fristående 
skola i Borås, åk 1-9 

1 694 1 694 1 749 1 816 1 835 

Kostnad för kommunal 
grundskola, kr/elev 

91 752 95 102 98 161 98 931 104 239 

Antal elever per lärare, 
totalt i kommunen 
(heltidstjänst) 

11,3 12,1 12 11,8 11,9 

Antal elever per 
pedagogisk personal 

8,8 8,9 9 9,2 9,2 

Antal Borås-elever med 
skolskjuts 

4 300 4 832 4 800 4 600 4 800 

Förskoleklass 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal elever från 
kommunen i förskoleklass 

1 431 1 431 1 391 1 400 1 400 

varav elever i 
förskoleklass i fristående 
skola 

76 77 99 112 119 

Kostnad förskoleklass 
hemkommun, kr/elev 

46 554 46 120 47 900 52 494 52 790 

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst) 

16,4 16,3 17,5 17,4 17,5 

Obligatorisk särskola 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal elever från 
kommunen i särskola 

107 134 148 143 152 
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Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Kostnad särskola, kr/elev 434 308 411 500 417 000 450 196 458 901 

Fritidshem 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal elever från 
kommunen i fritidshem 

4 925 4 538 4 698 4 700 4 750 

varav barn i fristående 
verksamhet 

292 285 332 328 370 

Barn 6-9 år inskrivna i 
fritidshem och pedagogisk 
omsorg, andel (%) 

88 80 85 85 86 

Kostnad fritidshem, 
kr/inskrivet barn 

26 530 31 800 33 100 37 595 38 412 

Antal inskrivna elever per 
årsarbetare 

21 22,1 22,4 21,4 22 

3.3.6 Dessa indikatorer och verksamhetsmått föreslås att inte följas 

upp 

Nämnden föreslår att följande 2 indikatorer inte följs upp i tertialrapport eller årsredovisning framöver; 

 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

 Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, 

 Andel timavlönade 

Grundskolans långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad. En 
minskning av andelen timavlönade förutsätter främst en minskad sjukfrånvaro. En stabil låg nivå på 
sjukfrånvaro ger ett minskat behov av kortsiktiga, tillfälliga bemanningslösningar där timanställda är en 
av flera tillfälliga anställningsformer.  Arbete har även gjorts genom att bemanningsenheten bokar 
vikarier åt skolor varav flera vikarier har kunnat anställas på längre anställningar istället för timanställda 
nyttjas på respektive skola. 

Andel timanställda för förvaltning kommer därav inte vara ett underlag till beslut om hur verksamheten 
bemannar. Därav är förslaget att denna indikator tas bort som verksamhetsmått. 

  

Friskvårdsbidraget 

Friskvårdsbidraget  är en av många förmåner som finns inom Borås stad. Dessa förmåner diskuteras 
och informeras om vid anställning samt årligen på APT inom SAM-årshjulet. På APT diskuteras även 
fria Bad, fritt inträde till friluftsgårdar och möjlighet till hyra av cykel. Statistik för nyttjandet av 
friskvårdsbidrag förmedlas ut till respektive chef som information. Men en förvaltningsövergripande 
bild över andel som använder friskvårdsbidrag kommer inte vara underlag för beslut inom 
förvaltningen. Därav är förslaget att denna indikator tas bort som verksamhetsmått. 



Grundskolenämnden, Budget 2023 - Planeringsunderlag 18(31) 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 

Grundskoleförvaltningen samverkar med ett stort antal interna och externa verksamheter. 

Romsk inkludering 
Samverkan med ALF och olika romska intresseorganisationer. Bidrar till att fånga upp romska elever 
vars skolgång historiskt varit problematisk. 

Finskt förvaltningsområde 
Samverkan med ALF och FF bland annat för att utveckla modermålstöd för finsktalande elever. 

Närvårdssamverkan 
Samverkan med SOMS, ALF, FOF, IFO, FF, GVUF, Primärvården, Folktandvården och SÄS. 
Utveckling av arbetet med SIP och överenskommelser kring gränssnitten mellan verksamheterna. Ur 
skolperspektiv handlar det mycket om att elever inte ska falla mellan stolarna utan få adekvat vård och 
andra åtgärder vilket leder till ökad måluppfyllelse i skolan. 

Arena Skola 
Samverkan med olika idrottsföreningar, studieförbund, Polisen KUL, FF, FOF, AB Bostäder och 
Victoria hem. Projektet syftar till att skapa ökat föreningsdeltagande bland elever och öka 
vårdnadshavarnas engagemang i skola och samhälle samt öka den språkliga förmågan genom insatser 
för läsande för både unga och vuxna. Tanken är att detta ska medföra ökad måluppfyllelse i skolan och 
minska utanförskap och kriminalitet. 
 
Team Domino 
Samverkan med IFO där ett team med en medarbetare i varje förvaltning utvecklar förvaltningarnas 
arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. Skolfrånvaro är en av de viktigaste 
orsakerna till att elever inte når målen. 

Integrerat Team 
i September 2022 startar ett integrerat team tillsammans med IFO, FOF och Polisen. Teamet ska fånga 
upp högstadieungdomar och deras vårdnadshavare i riskzon för kriminalitet och bedriva motiverande 
och stödjande arbete för att de ska ta del av de insatser de reguljära verksamheterna erbjuder. 
Förvaltningarna anställer en medarbetare var och Polisen avsätter så mycket arbetstid de bedömer är 
möjligt. Projektet antas bidra till viss ökad måluppfyllelse i skolan. 
 
Lokal samverkan Nätverksgrupper Barn och unga 
Samverkan med KUL, FOF, IFO och Polisen. Nio nätverksgrupper med koppling till de gamla 
kommundelarna träffas och samverkar för att utveckla det förebyggande och åtgärdande arbete kring 
trygghetsfrågor för barn och unga 10 - 16 år. Dessutom syftar samverkan till att skapa erfarenhets- och 
informationsutbyte för respektive område. En tryggare miljö antas öka måluppfyllelsen i skolan. 

Hedersrelaterat våld 
Samverkan med ALF och FOF. Utbildningsinsatser för att bättre uppmärksamma och åtgärda 
hedersrelaterad problematik. I första hand för att undvika tragedier för vissa elever men kan också antas 
öka måluppfyllelsen och bidra till en tryggare skolmiljö. 

Bra Kompis 
Samverkan med Byttorps IF för att stärka integrationen mellan barn och ungdomar från olika områden 
i Borås. 

BRÅ 
Samverkan med samtliga förvaltningar, Polisen, SÄRF, Borås City och AB Bostäder 
Strategisk planering och samverkan som syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning samt 
initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig 
uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. 
Arbetet har sannolikt bäring på ökad måluppfyllelse i skolan. 
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Kommunalförbundet 
Samverkan med kommunerna i Boråsregionen. Erfarenhetsutbyte kring pedagogiska frågor. 
Samordning och utveckling av administrativa system för att samverka med näringslivet. Samordning av 
läsårstider och därmed skolskjutsplanering samt samverkan kring interkommunal ersättning. 

Högskolan i Borås 
GRF ingår i utbildningsrådet där frågor om lärarutbildningen avhandlas. 
GRF genomför tillsammans HiB valideringsutbildningar av vissa personalgrupper. 
GRF samverkar med HiB (och en del andra lärosäten) kring verksamhetsförlagd utbildning av 
lärarstudenter. 
Allt detta ingår i en strategi för kompetensförsörjning vilket kopplas till ökad måluppfyllelse. 

Läxhjälp 
Samverkan med föreningsliv och näringsliv för att erbjuda läxhjälp i olika former. Antas öka 
måluppfyllelsen. 

Fristående skolor 
Samverkan med de fristående skolorna i Borås. Budgetfrågor, fördelningsprinciper, trygghetsfrågor, 
skolplaceringsfrågor och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsarbete avhandlas i gruppen. Bidrar till en 
fungerande skolgång för alla elever i kommunen. 

Tekniska förvaltningen 
Samverkan kring skolskjuts och infrastrukturfrågor. 

Servicekontoret 
Samverkan kring IT-frågor 

Kulturförvaltningen 
Samverkan kring skolbibliotek 

Näringslivet 
Samverkan kring Prao, studiebesök och ledarutveckling. 

Arbetslivsförvaltningen (ALF) 
Samverkan kring arbetsmarknadsinsatser och flyktingmottagning. 

Migrationsverket 
Samverkan kring flyktingmottagning. 

Hörselvården 
Samverkan kring skolplaceringar och anpassningar. 

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) 
Samverkan kring lokalförsörjning, tillgänglighet och trygga skolgårdar 

Förskoleförvaltningen (FF) och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF) 
Samverkan kring övergångar, skolplaceringar, modersmålsundervisning och övriga pedagogiska frågor. 

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 
Samverkan kring förebyggande och åtgärdande arbete för att skapa trygghet och motverka incidenter 
och kriminalitet 

Sociala omsorgsförvaltningen (SOMS) 
Samverkan kring korttidstillsyn för grundsärskoleelever. 

Kost och lokalvård 
Samverkan med VÄF, FF, FOF KUL. 
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4 Resurser 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post 
Bokslut 

2021 
Budget 2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Summa intäkter 321 328 333 405 340 905 327 940 

Summa kostnader -1 908 207 -1 991 718 -1 998 305 -2 044 451 

Buffert (endast i budget) 0 -16 587 0 -17 339 

Nettokostnad -1 586 878 -1 674 900 -1 657 400 -1 733 850 

Kommunbidrag  1 674 900 1 674 900 1 733 850 

Resultat jämfört med kommunbidrag  0 17 500 0 

Ackumulerat resultat  25 214 42 714 42 714 

Nettoinvesteringar     

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomisk planeringsram: 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-20 om inriktning för kommunbidrag 2023. Denna uppgår till 1 
733,9 mkr och är en ökning med 73 mkr från kommunbidrag 2022 som var 1 660,9 mkr. 

Planeringsramen 2023 är beräknad utifrån ekonomisk ram 2022 uppräknad med index samt 
volymökning utifrån fler elever enligt stadsledningskontorets befolkningsprognos.  Ett tillskott görs 
även inför 2023 på 24 mkr. 

Index uppräknas med 2,8 % för personalkostnad och 2,5 % för övrigt. Sammanvägt index 2,7%. 
Indexuppräkningen ger en ökning av kommunbidraget med 45,6 mkr. Indexökningen är kompensation 
för förväntade pris- och löneökningar och avser ej påverka bemanningsnivåer eller reala förändringar i 
verksamheten. 

Volymuppräkningen baseras på förväntade barn folkbokförda i Borås i åldern 6-15 år i Borås. 
Ökningen avser prognostiserad ökning mellan 2022-06-30 och 2023-06-30. Ökningen är marginell inför 
2023 och beräknad till 32 barn. Kommunbidraget räknas upp med 100% av volymökningen dvs för 32 
barn och ger en kommunbidragsökning med 3,4 mkr. 

Förändring har gjorts inför 2023 där volymkompensation nu uppgår till 100% för både fritidshem och 
grundskola. Resurser för nämndgemensam administration räknas inte upp för volymförändring. 

Kommuninterna bidrag och kostnader 

Utgångspunkten är att interna priser i Borås Stad följer angivna index. Vad gäller hyror kommer 
schablonerna räknas upp med 2,0%. 

Riktade statsbidrag: 

Ritade statsbidrag utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av personalkostnader. Därför görs 
ett antagande om dess storlek för 2023 även om det i flera fall ännu inte finns riksdagsbeslut om 
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bidragens fortsättning, regler mm. Det är därför tidiga och preliminära bedömningar vilket måste 
beaktas när föreliggande beskrivning av ekonomiska förutsättningar studeras. De är ett 10-tal bidrag 
med mycket varierade regler för disposition, uppföljningskrav, återredovisning mm. Budget 2023 
innebär en minskning jämfört med budget 2022. 

Bidraget "Likvärdig skola" riktar sig till förskoleklass och grundskola. Det tar sin utgångspunkt i att alla 
elever skall ha en likvärdig skola och kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att 
få tillgång till bidraget får inte kommunen minska de egna kostnaderna för personal i förskoleklass eller 
för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. 
Skolverket kommer med särskilda anvisningar. Tillgängliga bidragsramar fördelas mellan kommunerna 
enligt ett antal socioekonomiska kriterier och kommuner väljer att söka om de kan uppvisa att de kan 
uppfylla kraven. Bidraget ökar från 74 mkr under 2022 till ett belopp som kommer att redovisas under 
hösten. 

För statsbidraget "Lärarlönelyft" finns en diskussion om förändring. I budgetpropositionen aviserade 
regeringen att stora delar av anslaget i lärarlönelyftet skulle fasas ut och flyttas till likvärdighetsbidraget 
för att minska den administrativa bördan för huvudmän.  Men regeringen har kommunicerat ny 
information och som säger att man avser att låta medlen ligga kvar i lärarlönelyftet, tills det att en 
översyn har gjorts av lärarlönelyftet och andra riktade statsbidrag inom skolområdet. Därav förväntas 
lärarlönelyftet ligga kvar under 2023 på samma nivå som under 2022. Bidraget nyttjats till ökade 
lönenivåer och fördelas till respektive skola där medarbetare med lärarlönelyft arbetar. 

Under 2021 tillkom ett tillfälligt statsbidrag "Skolmiljarden" som fördelades till grundskolan. Under 
2022 kom ett nytt beslut om att det fortlöpte under 2022 och 8,5 mkr tillfördes att hantera den 
utbildningsskuld som byggts upp under Covid. Men inför 2023 finns ingen indikation på att det 
fortskrider utan avslutas. 

Statsbidraget "Arbetsmiljö för skolor i socioekonomiskt svaga områden" planeras finnas kvar till 2024 
och för 2023 kommer detta bidrag att innebära en intäkt motsvarande 10,5 mkr. Det är en sänkning 
motsvarande 2 mkr jämfört med 2022. Detta statsbidrag fördelas till 150 skolor i Sverige varav 6 
återfinns i Borås Stad. Skolverket kommer att göra en översyn över vilka skolor som är aktuella för 
bidrag och bidraget kan komma öka eller minska. För 2023 har bidraget fördelats i budget till berörda 
skolor. 

För elever som söker asyl eller uppehållstillstånd ansöker Grundskolenämnden om bidrag för hos 
Migrationsverket. Volymen är svår att bedöma beroende på dels osäkerheten i antalet som kommer till 
staden dels hur fort Migrationsverket kommer behandla de enskilda ansökningarna om asyl eller 
uppehållstillstånd. Antalet nya tillkommande har minskat väsentligt sedan 2015 men det finns under 
flertal år många i skolsystemet. Dessa elevers finansiering uppgår till 102 tkr per elev. Under 2023 
kommer berörd skola erhålla ordinarie elevpeng för dessa elever. 

Personalkostnad: 

Personalkostnad är den största kostnadsposten i nämndens budget och motsvarar ca 1 380 mkr dvs 
ca 70% av nämndens totala kostnadsmassa. Nivå sätts sent i budgetprocessen och är en effekt av vilken 
organisation den beräknade elevpengen har möjlighet att finansiera på respektive skolenhet. 

Inför 2023 sker en större förändring av personalomkostnadspålägget. Pålägget ökar från 39,90 % till 
43,40 %. Detta är en exceptionell ökning på 3,5 procentenheter, som förklaras av höjda premier i det 
nya pensionsavtalet, ökat prisbasbelopp (inflationsdrivet) samt andra faktorer som leder till högre 
kostnader för den förmånsbestämda pensionen. 

Konsekvensen blir att personalkostnaden ökar med ca 32 mkr för en oförändrad organisation. 
Nämnden förutsätter att det ges kompensation för detta, när de definitiva budgetramarna för 2023 tas 
fram. 

  

Skolskjuts: 
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Skolskjutskostnaderna är en stor kostnadspost i Grundskolenämndens budget. Frågan sköts av tekniska 
förvaltningen. Kostnaden beräknas till 61,5 mkr inkl administration och IT-system (varav 58,5 mkr 
avser transport). 

 

Kostnaden för skolskjuts ökade under 2018-2020 dels genom att kostnadsansvaret för skolskjuts till 
evakueringsskola övergick från Kommunstyrelsen till grundskolan. Men kostnaden har även ökat 
genom ökat behov/volym. Under 2021 har kostnaden varit stabil men en viss ökning prognosticeras 
under 2022 utifrån ökade drivmedelspriser. 

Lokalkostnader och kapacitetsbehov: 

Borås skolor är inne i en fas där det sker många om-, till- och även kommande nybyggnationer. 
Hyrorna hanteras inom internhyresmodellen. Den har två nivåer. Preliminärt till 2023 är hyra 735 
kr/kvm för äldre och 1 300 kr/kvm för nybyggda skolor. För moduler/tillfällig lokal är det verklig 
kostnad som utgör hyresnivån. Evakueringslokaler bekostas av Lokalförsörjningsnämnden och ingår i 
underlaget för kommande schablonhyror. 

Vid ny- och ombyggnation sker en kraftig kostnadsökning. Både genom ökade kvadratmeter men även 
en förflyttning i hyresnivå (frän äldre skola till nybyggd). Grundskolan har haft kraftig tillväxt av elever 
och tillfälliga moduler nyttjas till att hantera detta behov. För 2023 kommer inte ersättning för 
volymuppräkning täcka den kostnadsökning som uppstår. Ramtilldelning sker genom en utökning av 
100%. Men antalet elever som ökar till 2023 är marginell samtidigt som kostnaden för lokaler ökar 
kraftigt. Till 2023 kommer nya Byttorpskolan vara i den högre hyresnivån. Hyran för skolan ändras från 
3 mkr till 11 mkr genom ökat antal kvm samt den högre hyresnivån på hela skolan. Jämfört med 
kompensation för grundskolans totala kompensation för volymuppräkning på 3,4 mkr kan man se att 
det finns behov av tillskott. 

Den totala kostnadsökningen från Budget 2022 till Budget 2023 är 17 mkr varav Nya Byttorpskolan 
och Nya fristadhallen har störst effekt på kostnadsökningen.  Utifrån en ramuppräkning på 2,5% finns 
därav en uppräkning av ram med ca 5 mkr men 12 mkr av kostnadsökningen återfinns utanför 
ordinarie ramuppräkning. 
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4.3 Verksamhet 2023 

Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -2 259 -2 347 -2 347 -2 365 

Nettokostnad -2 259 -2 347 -2 347 -2 365 

Gemensam 
utbildningsadministration 

    

Intäkt 111 978 117 670 117 670 117 670 

Kostnad -299 329 -306 610 -307 610 -319 278 

Nettokostnad -187 351 -188 940 -189 940 -201 608 

Fritidshem     

Intäkt 40 794 40 698 40 698 40 698 

Kostnad -166 795 -177 975 -177 975 -182 457 

Nettokostnad -126 001 -137 277 -137 277 -141 759 

Förskoleklasser     

Intäkt 9 765 9 697 9 697 9 697 

Kostnad -64 882 -73 211 -73 211 -73 906 

Nettokostnad -55 117 -63 514 -63 514 -64 209 

Obligatorisk särskola     

Intäkt 3 448 3 522 2 522 3 000 

Kostnad -62 681 -64 842 -66 342 -69 753 

Nettokostnad -59 233 -61 320 -63 820 -66 753 
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Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Grundskola     

Intäkt 145 612 158 945 167 445 153 945 

Kostnad -1 302 686 -1 363 860 -1 367 947 -1 393 762 

Nettokostnad -1 157 074 -1 204 915 -1 200 502 -1 239 817 

Insatser enl LSS     

Intäkt 2 527 2 873 2 873 2 930 

Kostnad -2 370 -2 873 -2 873 -2 930 

Nettokostnad 157 0 0 0 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -16 587 0 -17 339 

Nettokostnad 0 -16 587 0 -17 339 

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

Totalt     

Intäkt 314 124 333 405 340 905 327 940 

Kostnad -1 901 002 -2 008 305 -1 998 305 -2 061 790 

Nettokostnad -1 586 878 -1 674 900 -1 657 400 -1 733 850 

4.3.1 Politisk verksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Situationen runt Corona har påverkat nämndens arbete genom mindre planeringsdagar under 2020-
2022. Inför 2023 förväntas planeringsdagar och nämndmöten återgår till ett normalläge för nämndens 
ledamöter. 

Efter valet i September 2022 kan delvis nya nämndledamöter komma att väljas in i 
Grundskolenämnden vilket då kan leda till ett ökat antal planeringsdagar under senare del av hösten 
2023 samt under 2024. 

4.3.2 Gemensam utbildningsadministration 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Den centrala administration förväntas till stort bli oförändrad under 2023. Situation runt Corona har 
påverkat administrationens fortsätta arbetssätt. Implementeringen av PM3-organisation har medfört 
ökade kostnader gällande förvaltning av IT-system. Roller, ansvar och arbetsuppgifter har setts över. 

Inom Gemensam verksamhet  redovisas även Kost, Lokalvård och Vaktmästeri. Utifrån situationen 
runt om i världen finns en kostnadsökning gällande livsmedel. Denna har tilldelats i budget utifrån det 
tilläggsanslag som har beslutats. 
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4.3.3 Fritidshem 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Fritidshemmet är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller till 
stor del med de för Grundskolan. 

De omvärldsförändringar som beskrivs tidigare i budgethandling har stor inverkan även för 
fritidshemmet. Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som 
uppdras till förvaltningen att arbeta med, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar. 

Inom resursfördelningsmodellen för Fritidshem finns ett index baserat utifrån en uppskattning om hur 
många timmar olika årskullar nyttjar fritidshemmet. Generellt nyttjar en yngre elev fler timmar jämfört 
med en äldre elev i mellanstadiet. Detta index prövas årligen och fastställs vid budgetbeslut. Detta index 
är för 2023; 

Förskoleklass samt Lågstadiet 1,30 

Mellanstadiet 1,00 

4.3.4 Förskoleklasser 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Förskoleklassen är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller till 
stor del med de för Grundskolan. 

De omvärldsförändringar som beskrivs tidigare i budgethandling har stor inverkan även för 
förskoleklassen. Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som 
uppdras till förvaltningen att arbeta med, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar. 

Såsom varande nämndens "första verksamhet" inom nämndens uppdrag som möter brukarna (i 
kronologisk mening), är det viktigt att ett korrekt nuläge etableras i fråga om barnens kunskaper och 
färdigheter. Detta startläge är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet, samt ger samtidigt ett 
slutläge/resultat för Förskolenämndens ansvarsområde. 

Volymen förväntas förändras marginellt nedåt och ekonomiska ramen är justerad med volym utifrån 
hela Grundskolenämndens verksamhet. 

4.3.5 Obligatorisk särskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Med särskola avses de elever som läser enligt särskolans läroplan. Dessa elever kan befinna sig på en 
särskoleenhet eller vara integrerade på grundskoleenhet. 

Mellan läsåren 2020-2022 har antal i särskolan ökat, därav har anslaget till verksamheten kraftigt ökat 
under dessa år. Volymökningen hanteras genom att fler elever placeras in i grundsärskolans grupper 
och att antalet integrerade elever i grundskolan ökar. Samtidigt finns från vårdnadshavare en önskan 
om att förvaltningen integrerar dessa barn i grundskolan i högre grad än idag, särskilt i de lägre 
skolåldrarna. Denna utveckling ser nämnden positivt på då kompetens och förståelse kring 
funktionsvariationer och tillgängliggörande av undervisningen ökar för såväl personal som de övriga 
eleverna. Därför ser nämnden det som angeläget att villkoren för integrering är relevanta, såväl 
kompetensmässigt som lokalmässigt och ekonomiskt. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta 
tydliga och robusta villkor för integrering av särskoleelever. Villkoren skall utgå från elevernas behov 
och inte skolornas organisation. 
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Nämnden ser risker, framförallt rörande lokalanpassningar, som kan innebära en fördyring för 
grundskolan. En 3:e särskola har påbörjats genom Fredriksborgskolan. 

Den ekonomiska ramen är uppräknad efter volym och index. 

4.3.6 Grundskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Grundskolan är nämndens största verksamhet. De omvärldsförändringar som beskrivs tidigare i 
budgethandling har stor inverkan på grundskolan. I synnerhet utgör de demografiska utmaningarna ett 
nav kring vilket såväl kompetensförsörjning som lokalsituation kretsar. Nämnden ser det därför som 
avgörande för sitt uppdrag att arbetet med Lokalresursplanens genomförande har hög prioritet i hela 
kommunen. 

Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till 
förvaltningen att arbeta med inom ramen för utvecklingsplanen, täcker in och möter dessa 
omvärldsförändringar på ett effektivt sätt. 

Inom resursfördelningsmodellen för grundskola finns ett index baserat på timplan som årligen prövas 
och fastställs vid budgetbeslut. Detta index är för 2023; 

Lågstadiet 1,00 

Mellanstadiet 1,21 

Högstadiet 1,30 

4.3.7 Insatser enl LSS 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Grundskolenämnden bedriver verksamhet på uppdrag av Sociala omsorgsförvaltningen som avser 
fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten skall vara balanserad genom 
överenskommelse mellan nämnderna om ambitionsnivån i verksamheten. 

4.3.8 Buffert 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Grundskolenämnden avsätter 1%, vilket innebär 17 mkr, av årets kommunbidrag till buffert för 
oförutsedda kostnader under året. 

Risk finns avseende volymutveckling samt dyrare specialplaceringar dvs osäkerhet i elevprognos. 
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5  Investeringar 

5.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkä

nd 
utgift 

Utgift 
tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Investeringar årliga 
anslag 

        

Investeringar som löper 
över flera år 

35 000 0 4 000 4 000 11 000 11 000 4 000 10 000 

Summa 35 000 0 4 000 4 000 11 000 11 000 4 000 10 000 
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5.2 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Summa       

5.3 Investeringar som löper över flera år 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Utgift tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
Projekt-

status 

Myråsskolan, F-6 8 000 0 4 000 4 000     2 

Fredrikborgskolan F-9 1 000 0   8 000 2 000   2 

Särlaskolan, 7-9 6 000 0   3 000 3 000   2 

Tummarpskolan, F-6 6 000 0    6 000   1 

Erikslundskolan omb/tillb F-9 8 000 0     4 000 4 000 1 

Ny Skola F-6 6 000 0      6 000 0 
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Projekt 
Godkänd 

utgift 
Utgift tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
Projekt-

status 

Summa 35 000 0 4 000 4 000 11 000 11 000 4 000 10 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 
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Myråsskolan: Om- och nybyggnation till 4 parallell F-6. 28 klassrum + specialsalar och utökning kök 

Nya Fredriksborgskolan: Ny F-9 skola innehållande 3 parallell åk F-6, 4 parallell åk 7-9, ny 
särskoleenhet samt kommunikationsklass 

Särlaskolan 7-9: Om- och nybyggnation till 6 parallell 7-9. 

Tummarpskolan: Om- och nybyggnation till 4 parallell F-6. Nuvarande åk 4-6 på Dalsjöskolan samt 
F-3 på Kerstinsgårdskolan flyttar till nya Tummarpsskolan efter färdigställande 

Erikslundskolan: Om- och nybyggnation till 2 parallell F-6 samt 5 parallell åk 7-9 

Ny Skola nr 2: Projektering pågår för att hitta lämplig tomt för en 3 Parallell F-6 skola i riktning 
Trandared/Svensgärde. 

Tidigare har en större andel av inköpen kopplade till ny- och ombyggnation hanterats som 
investeringar. Under 2023 kommer en översyn att göras och viss del av inköpen kommer att 
omkostnadsföras när de uppstår då de inte uppfyller kriterier för att registreras som en 
anläggningstillgång (varaktigt nyttjande överstigande 3 år samt samt ett belopp överstigande 1/2 
prisbasbelopp). Exempel på dessa kostnader är; flyttkostnader, koncerninköps upphandlingskostnader, 
installationsmaterial, läromedel, sladdar etc. 

Befolkningsprognosen är stadigt ökande och delvis har ökningen hanterats genom modul-lösningar på 
befintliga skolor. Allt eftersom byggloven på dessa moduler löper ut behövs färdiga lösningar att ta 
hand om befintliga elever samt den fortsatta befolkningsökningen 

Ordningen på objekten beslutas formellt i nämndens lokalplan. I Budget anges en inriktning för hur 
objekten planeras. Lokalplanen blir efter beslut ett underlag till Lokalförsörjningsnämnden arbete med 
stadens lokalplan och förslag till investeringsplan 2023-2027. 

För att planera ordningen av objekten värderas; befolkningsprognos, behov av och tillgång till 
evakueringslokal, befintliga modulers bygglov samt befintlig byggnads renoveringsbehov/status. En 
värdering görs även över vilka befintliga tomter som kan hantera en kortsiktig modullösning. Om 
behov av skolplatser förändras utifrån att tillökning sker utöver befolkningsprognos kan tillfälliga 
modullösningar bli aktuellt. Detta kan bli aktuellt till exempel i Fristad där befolkningsprognosen går 
nedåt samtidigt finns en möjlighet till en snabb etablering av modullösning vid Asklandaskolan. 

Ovan redovisas storleksordningen på kommande om/till- och nybyggnationers behov av 
inventarieanskaffning. Varje objekts exakta behov tas fram när varje objekts plan är färdigställt. 
Befintliga inventarier tas oftast med till evakueringslokaler medan nya lokaler i större grad får nya 
inventarier som bidrag till kvalitet och lokalutnyttjande. Modulobjekt kan därför delvis avse 
ersättningsbehov då inventarier tas med till evakueringslokaler. Den exakta tidplanen kan komma att 
justeras när nästa års investeringsplan är fastställd. 

Nedan finns den preliminära plan som dels årligen revideras över kommande större om- och 
nybyggnationer. Planen revideras även löpande om känd information inkommer som påverkar 
planering. 
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6 Arbetsgivarpolitik 

Att säkra kompetensförsörjningen, uppfattas som attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor och 
arbetsmiljö, utvecklings- och karriärmöjligheter är exempel på strategiska utvecklingsområden inom 
uppdraget som arbetsgivare. 

Förvaltningen vill uppnå en stabil och långsiktig personalförsörjning och en kompetensförsörjningsplan 
har tagits fram. Det handlar både om att behålla befintlig kompetent personal och att attrahera nya. 
Många aktiviteter är kopplade till kompetensförsörjningsplanen. Se bifogad fil. 

Förvaltningen arbetar och kommer fortsätta att aktivt arbeta med HÖK-21 som handlar om 
arbetsmiljö, lönebildning, arbetsorganisation och arbetstid. Alla områden är viktiga för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Se bifogade filer. 

Förvaltningens HR avdelning arbetar systematiskt och aktivt med att stötta cheferna för att få ner 
sjuktalen. 
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Budgetuppföljning per Juli 2022 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapport per juli. 

Ärendet i sin helhet 

Ekonomiskt utfall visar t.o.m Juli på ett överskott motsvarande 23,3 mkr. 

Överskott för 2022 är prognosticerat till att sluta på 15 mkr till 20 mkr. 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning per Juli 2022. 

Samverkan 

FSG 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

Tillförordnad Förvaltningschef 
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1 Förvaltningsövergripande 

1.1 Förvaltningsövergripande 

1.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 966 713 966 713 0 1 674 993 1 674 993 0 

Statsbidrag 98 435 91 769 6 666 157 266 165 766 8 500 

Ersättning 
Migrationsverk 

2 141 2 392 -251 4 100 3 600 -500 

Externt sålda 
platser 

5 104 5 948 -844 10 196 9 196 -1 000 

Avgifter o övr int 90 980 94 409 -3 429 161 843 161 843 0 

Summa 
intäkter 

1 163 373 1 161 231 2 142 2 008 398 2 015 398 7 000 

       

Kostnader       

Personal -766 828 -787 158 20 330 -1 364 565 -1 338 652 25 913 

Lokaler -111 317 -110 693 -624 -189 760 -191 760 -2 000 

Material -46 497 -42 794 -3 703 -77 408 -85 408 -8 000 

Köpta platser -120 559 -118 274 -2 285 -203 598 -212 598 -9 000 

Skolskjuts -32 889 -33 954 1 065 -56 613 -58 613 -2 000 

Övr tjänster -60 570 -57 373 -3 197 -97 624 -108 624 -11 000 

Kapitalkostnad -1 394 -1 308 -86 -2 243 -2 243 0 

Buffert 0 -9 676 9 676 -16 587 0 16 587 

Summa 
kostnader 

-1 140 054 -1 161 230 21 176 -2 008 398 -1 997 898 10 500 

       

Resultat 23 319 1 23 318 0 17 500 17 500 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

48 553 25 214 23 319 25 214 42 714  

1.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfallet t.o.m Juli har slutat med ett överskott motsvarande 23,3 mkr. 

Personalkostnad 

Personalkostnad ligger med ett överskott på 20 mkr under 7 månader. Främst kommer detta av en hög 
sjukfrånvaro under början av året samt en vakanssituation. 
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Vid en jämförelse av sjukavdrag Jan/Feb 2021 jämfört med Jan/Feb 2022 ses att avdraget är 5,7 mkr 
högre under 2022. Samtidigt återfinns ingen ökning inom timanställda. Detta har medfört att att 
sjukfrånvaron har haft direkt effekt på personalkostnad med 5,7 mkr. 

Det finns även överskott kopplat till budgettillskott som har fördelats vid budget 2022 samt det 
tillfälliga statsbidraget skolmiljarden där rekryteringsarbetet ännu inte genererat anställningar. Detta 
gäller skolenheter, CFL och elevhälsa. Vakanssituation inom central administration påverkar även 
personalkostnadens överskott. 

En fortsatt förväntad ökning av personalkostnad finns därav, dels genom fortsatta rekryteringar inom 
CFL och elevhälsa men även utifrån den fördelade skolmiljarden. 

Augusti är första månaden under höstterminen och lönekostnaden för denna månad kommer sätta 
nivån för resterande månader samt då även överskottets storlek. 

Det utrymme som har frigjorts under 1:a halvåret  kommer inte att kunna utnyttjas fullt ut till 
rekryteringar under 2022. Men fortsatta rekryteringar görs inom de enheter som har ett tillskott i budget 
2022. Till detta har även tilläggsbudget fördelats mellan Juli och December vilket ger grundskolor ett 
ännu större ekonomisk utrymme 

Förvaltningen närmar sig budgetnivå månad för månad genom att rekryteringar görs på lediga tjänster. 
Målsättningen är att vara på en korrekt nivå inför ingången till 2023 dvs korrekt s k flyghöjd. Detta 
kommer medföra ett överskott inom personalkostnad utifrån att kostnadsnivå månadsvis ökar under 
året. 

  

 

  

Köpta platser 

Inom köpta platser återfinns nu en avvikelse på -2,2 mkr främst kopplat till skolmiljarden. Prognosen är 
ett underskott motsvarande -9 mkr som är kopplat till fortsatt ökade volymer på fristående skolor, 
fördelning av statsbidrag skolmiljarden samt fördelning av tilläggsbudget. Till hösten är ett ökat antal 
elever placerade på kunskapsskolan vilket kommer att få effekt på kostnadsnivå. 
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Livsmedel  

Inom Livsmedel finns ett underskott motsvarande -4,3 mkr. Prognosen är nu ett underskott 
motsvarande -10 mkr varav ca 40% avser de livsmedel som köps in till förskoleförvaltningen. 

 

  

Buffert  

Buffert har även fallit ut med 7/12 som outnyttjad. Buffert är på 16 587 tkr för 2022 och månadsvis 
finns 1 382 tkr avsatt. Till Maj har 9674 tkr fallit ut som outnyttjat. 

1.1.1.2 Prognos 

Prognos: 

De poster som har påverkat prognosen är. 

Statsbidrag: Tillägg Skolmiljarden 8 500 tkr som har beslutats utöver budget 

Ersättning migrationsverket: Minskat inflöde kommer fortsatt generera en avvikelse 
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Sålda platser: Dels kommer en mindre plats i särskola säljas under 2022 till annan kommun. En 
rättning från 2021 har även gjorts vilket har påverkat utfallet. 

Avgifter och övriga intäkter: I och med de ökade livsmedelskostnaderna kommer ett högre värde 
faktureras till förskolan avseende de måltider som tillagas till förskolan. Avvikelsen beräknas till ökade 
intäkter. Det gör att det underskott inom Avgifter och övriga intäkter som har arbetats upp kommer att 
reduceras. 

Personalkostnad: Det utrymme som har frigjorts under 1:a halvåret kommer inte utnyttjas fullt ut till 
rekryteringar under 2022. Men fortsatta rekryteringar görs inom de enheter som har ett tillskott i budget 
2022 samt genom tillskottet skolmiljarden. Till detta har även tilläggsbudget fördelats mellan Juli och 
December vilket ger grundskolor ett ännu större ekonomisk utrymme. Det frigjorda utrymmet under 
1:a halvåret kommer även av en hög sjukfrånvaro kopplat till pandemin. 

Förvaltningen närmar sig budgetnivå månad för månad genom att rekryteringar görs på lediga tjänster. 
Målsättningen är att vara på en korrekt nivå inför ingången till 2023 dvs korrekt s k flyghöjd. Detta 
kommer medföra ett överskott inom personalkostnad utifrån att kostnadsnivå månadsvis ökar under 
året medans budgettilldelning fanns från Januari. 

Augusti är första månaden under höstterminen och kommer representera organisationen för läsåret 
HT2022/VT2023. Lönekostnaden för denna månad kommer sätta nivån för resterande månader 2022 
och då vart personalkostnad indikerar att hamna för 2022. 

I prognos finns även ett överskott kopplat till tillfälliga vakanser (glapp mellan anställningar) inom den 
centrala administrationen. 

Material: Livsmedelspriser har nu gett effekt på kostnadsnivån utifrån situationen med Ukraina. Flera 
bas-livsmedel förväntas fortsatt öka under året. Risk finns för en avvikelse runt -10 000 tkr varav 
4 000 tkr avser livsmedel som faktureras till förskoleförvaltningen. 

Köpta platser: Efter att budgetvolymen var satt har de fristående skolorna fyllt på med fler elever i 
befintliga klasser. Därav kommer en avvikelse motsvarande minst -5 000 tkr att uppstå. Om de 
fristående skolorna fortsätter att ta in elever under året kommer avvikelsen att öka. Skolmiljarden 
kommer har resulterat i en utbetalning till de fristående motsvarande -1 500 tkr. Den tilläggsbudget som 
har beslutats kommer även den att generera en utbetalning till fristående efter att nya priser är beslutade 
i augusti. 

Buffert: Förväntas fortsatt ligga kvar oförändrad och påverkar prognosen med 16 587 tkr 

Överskottet för 2022 beräknas till 15 mkr till 20 mkr 

 

1.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 660 993 

Tilläggsbudget 2022 14 000 

  

TOTALT 1 674 993 
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1.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet -1 409 -1 369 -40 -2 347 -1 365 

Gemensam 
administration 

-111 086 -107 063 -4 023 -188 940 -105 633 

Förskoleklass -33 820 -36 699 2 879 -63 514 -31 977 

Särskola -37 469 -35 926 -1 543 -61 320 -34 360 

Grundskola -685 592 -695 688 10 096 -1 205 008 -665 472 

Fritidshem -74 386 -80 292 5 906 -137 277 -74 602 

Korttidstillsyn LSS 397 0 397 0 595 

Buffert 0 -9 676 9 676 -16 587 0 

Totalt -943 365 -966 713 23 348 -1 674 993 -912 814 

1.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Buffert 2022 16 587 0 16 587 

    

    

    

Summa 16 587 0 16 587 
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2 Månadsmått 

2.1 Skola 

2.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

juli 
Utfall 2022 

Juni 
Utfall 2021 

Maj Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i 
grundskola  12 314 12 305 12 373 12 359 12 850 

varav elever i fristående skola i Borås, 
åk 1-9  1 820 1 827 1 785 1 794 1 816 

2.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

juli 
Utfall 2022 

Juni 
Utfall 2021 

Maj Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i 
förskoleklass  1 381 1 375 1 378 1 372 1 400 

varav elever i förskoleklass i fristående 
skola  118 118 110 111 112 

2.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

juli 
Utfall 2022 

Juni 
Utfall 2021 

Maj Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i särskola  160  160 154 143 

Antal elever i kommunens särskolor  119 121 126 127  

2.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

juli 
Utfall 2022 

Juni 
Utfall 2021 

Maj Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 452  4 385 4 820 4 700 

varav barn i fristående verksamhet  360  360 387 328 
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Intern kontrollplan 2023 

Grundskolenämndens beslut 

Anta intern kontrollplan för 2023 samt översända planen till Kommunstyrelsen 

och Stadsrevisionen.                       

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2021 antagit Borås Stads regler för intern kontroll. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation 

upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, vilket 

Grundskolenämnden gjorde i ”Regler och anvisningar för intern kontroll” 

2022-05-24 som gäller till och med 2024.  

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

Grundskolenämnden fastställde 2022-05-24, Riskanalys 2023 som ligger till 

grund för intern kontrollplanen 2023.                 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2023 (Grundskolenämnden) 

2. Riskanalys 2023 (Grundskolenämnden)                                 

Samverkan 

FSG 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

Tillförordnad Förvaltningschef 

 



 
Intern kontrollplan 2023 

Grundskolenämnden 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Budgetprocess Risk för en 
bristande 
transparens, 
konkret och 
relevant 
information om 
resursfördelningsm
odell, budget och 
verksamhetsföruts
ättningar 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Resursfördelningsmodellen måste förtydligas 
och konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen 
måste ske i tät samverkan mellan tjänstemän, 
politiker och fackliga representanter. 
Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas. 

Kontroll genom uppföljning av planen för 
Grundskolenämndens budgetprocess 

Kontroll av följsamhet av 
planeringen för 
Grundskolenämndens 
budgetprocess 

Varje år 

Samarbete Risk för bristande 
samarbete med 
Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden och 
andra relevanta 
aktörer för en god 
hälsa bland elever 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Bristande samarbete kan leda till att elever i 
socialt utsatta situationer inte får adekvat stöd. 

Avstämning av läget för samarbete med Individ 
och familjeomsorgsnämnden och andra 
relevanta aktörer 

Kvalitativ bedömning genom 
intervjuer 

Varje år 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personalomsätt
ning och 
rekrytering 

Risk för brist på 
behöriga och 
kompetenta lärare 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

Att det inte finns tillräckligt med behöriga och 
kompetenta lärare. 

Kontroll av att rutiner för annonsering och 
rekrytering efterföljs för att därmed visa Borås 
Stad som en attraktiv arbetsgivare 

Kontroll av att rutin för 
annonsering och rekrytering 
efterföljs genom att göra tio 
stycken stickprov gällande 
rekryteringar av pedagoger 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Arbetsmiljö Risk för 
tystnadskultur i 
organisationen 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

Risk att tystnadskultur påverkar arbetsmiljön för 
personalen. 

Kontroll av upplevelsen av tystnadskultur i 
organisationen 

Analys av resultat från 
berörda frågor i Borås Stads 
medarbetarenkät vart annat 
år 

Vart 
annat år 

Risk att hög 
arbetsbelastning 
får en negativ 
påverkan på 
lärarens 
möjligheter att 
utföra sitt uppdrag. 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

Långvarigt hög arbetsbelastning, inte minst i 
samband med pandemin, påverkar arbetsmiljön 
negativt för lärare. 

Uppföljning av resultat inom frågeområdet 
arbetsklimat och trivsel i medarbetarenkäten 

Analys av resultat från 
frågorna inom området 
arbetsklimat och trivsel i 
medarbetarenkäten vart 
annat år 

Vart 
annat år 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Lokalsituationen Risk att de 
skollokaler vi har 
idag inte räcker till 
för att möta 
vårdnadshavares 
önskan utifrån 
skolvalet 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås 
Stad finns det en risk för elever att inte få plats i 
närliggande skola. Långsiktig planering 
behöver finnas för att möjliggöra skollokaler 
utifrån framtida behov. 

I den årliga lokalplanen, beskriva hur 
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer 
föreslås tas om hand i befintliga eller nya 
skolenheter 

Kontroll av elevantal och 
prognoser 

Varje år 

Risk att ökade 
lokalkostnader 
tränger undan 
resurser som hade 
behövt gå till 
undervisning 

Då nämnden har behov av fler lokaler finns en 
risk att lokalkostnaderna stiger om 
volymkompensationen inte räcker för att täcka 
de ökade lokalkostnaderna. Detta kan då skapa 
undanträngningseffekter på andra områden. 

I det årliga budgetarbetet beskriva 
lokalkostnadsökning i förhållande till aktuell 
uppräkning 

Kontroll av 
befolkningsprognos, 
lokalplan, framtida 
lokalkostnad samt 
uppräkning 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

 
Riskbedömning 
2023 

12 

Risk för 
förseningar av 
renoveringar och 
nybyggnation av 
skolor kopplat till 
brister i 
samverkansproces
sen med olika 
nämnder 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

Förvaltningen är i behov av nya lokaler. Om 
samverkan med andra nämnder inte fungerar 
riskerar det i det här avseendet både påverka 
möjligheten att tillskapa nya lokaler och 
möjligheten att renovera befintliga. 

Uppföljning av Grundskolenämndens 
ansvarområde i Lokalförsörjningsprocessen 

Kontroll av att 
Grundskolenämndens 
ansvarområde fullföljs i 
enlighet med 
Lokalförsörjningsprocessen 

Varje år 

Elevhälsa Risk för att skolan 
bidrar till ökad 
psykisk ohälsa 
bland elever 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Brister i det främjande och förebyggande 
arbetet för att skapa goda läromiljöer kan leda 
till psykisk ohälsa för elever. 

Kontroll av hur många elever som mår psykiskt 
dåligt 

Statistik från hälsosamtal i 
ProReNata 

Varje år 

Risk för ökad oro 
bland elever utifrån 
händelser i 
omvärlden 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

Risk för ökad oro bland elever utifrån händelser 
i omvärlden, exempelvis krig, skolattacker med 
mera, vilket kan påverka elevernas hälsa på ett 
negativt sätt. 

Kontroll av hur många elever som mår psykiskt 
dåligt 

Statistik från hälsosamtal i 
ProReNata 

Varje år 

Risk för att 
mobbing och 
annan kränkande 
behandling inte 
upptäcks 
 
Riskbedömning 

Risk för att mobbing och annan kränkande 
behandling inte upptäcks och att elever därmed 
far illa. 

Uppföljning av anmälan till huvudman när 
elever upplever sig kränkta 

Analys av anmälningar om 
kränkande behandling till 
huvudmannen 

Varje år 

Kontroll av främjande, förebyggande och 
åtgärdande arbete på skolenheterna i arbetet 
kring mobbning 

Uppföljning av enkät till 
elevhälsopersonal 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

2023 

12 

Särskilt stöd Risk för att skolan 
inte ger elever i 
behov av särskilt 
stöd 
förutsättningarna 
att nå 
kunskapskraven 
samt att stöd inte 
sätts in i rätt tid 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven 
ska skolan utreda, vilket kan leda till insatser 
som är en del av särskilt stöd processen. 

Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd 
genom att mäta antalet åtgärdsprogram med 
utvärderingar per år 

Mäta antalet 
åtgärdsprogram med 
utvärderingar per år i 
ProReNata 

Varje år 

Integration Risk för en ökad 
segregation 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

En ökad segregation kan bidra till social oro, att 
resultat i skolan påverkas negativt samt en risk 
för konflikter. 

Uppföljning av elevgruppernas sammansättning 
och avvikelse från Skolverkets framtagna 
modellberäknade värde 

Kontroll av andelen 
nyanlända elever per 
skolenhet. Kontroll 
av  studieresultat i 
jämförelse med Skolverkets 
modellberäknade värde 

Varje år 

Studiero Risk för dålig 
studiero 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Oroliga och störande elever påverkar andra 
elevers möjligheter till inlärning. 

Kontroll av hur elever upplever studiero Enkätfråga i 
skolklimatundersökningen 

Varje år 

Säkerhet Risk för våld i 
skolorna 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Elever kan bli skadade, oroliga och rädda då 
det finns risk för våld i skolan. 

Uppföljning av planer mot kränkande 
behandling och diskriminering 

Uppföljning vart annat år av 
att planer mot kränkande 
behandling och 
diskriminering är 
uppdaterade 

Vart 
annat år 

Fritidshem Risk för att 
skolenheterna inte 
kan genomföra en 
tillräckligt god 
fritidshemsverksa
mhet 
 

Andelen i personalen med rätt behörighet är 
relativt låg vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 

Kontroll av kvaliteteten i 
fritidshemsverksamheten 

Analys av enkäter ställda till 
rektorer och elever samt 
analys av relevanta 
verksamhetsmått 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Riskbedömning 
2023 

12 

Undervisning Risk att mer än 15 
procent av 
eleverna lämnar 
grundskolan utan 
behörighet till 
något nationellt 
gymnasieprogram. 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Risk att mer än 15 procent av eleverna lämnar 
grundskolan utan behörighet till något nationellt 
gymnasieprogram. 

Uppföljning av elevers betygsresultat Analys av 
gymnasiebehörighet och 
meritvärde i årskurs 9 

Varje år 

Pedagogiska 
uppdraget 

Risk för att 
överadministration 
tar fokus från det 
pedagogiska 
uppdraget. 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

Risk för att överadministration tar fokus från det 
pedagogiska uppdraget. 

Uppföljning av uppdragsdialoger och 
tjänsteplaneringsverktyget 

Verksamhetschefer 
säkerställer med rektor att 
hen har genomfört alla 
uppdragsdialoger och att 
tjänsteplaneringsverktyget 
används 

Varje år 

Likvärdighet Risk att 
likvärdigheten i 
skolan försämras 
och att det 
kompensatoriska 
uppdraget blir 
svårare att uppfylla 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Skolsystemet i sin helhet präglas av en 
bristande likvärdighet. Tillsammans med 
segregationen och att övriga socioekonomiska 
faktorer får större effekter på kvaliteten riskerar 
problematiken att förvärras. 

Uppföljning av skolenheternas resultat Kontroll av variationen 
mellan skolenheternas 
studieresultat, avvikelse från 
Skolverkets framtagna 
modellberäknade värde, 
resultat i 
skolklimatsundersökning 
samt uppföljning av 
lärartäthet 

Varje år 

 



 
Riskanalys 2023 

Grundskolenämnden 

  



Grundskolenämnden, Riskanalys 2023 2(14) 

1 Inledning 

Grundskolenämndens riskanalys 2022 innehåller 40 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi 

och Egen verksamhet. 19 av de identifierade riskbilderna bedöms kräva åtgärd. Ingen bedöms kräva någon direkt åtgärd. 

2 Regler för Intern kontroll 

Grundskolenämnden fattade den 24 maj 2022 beslut om nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen. Dnr GRN 2022-00047 3.5.4.0 

Dokumentet gäller till och med 2024. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

I framtagandet av 2023 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram. Presidiet beredde därefter 

ett förslag till riskanalys som presenterades för nämnden. Grundskolenämnden fastställde Riskanalys 2023 den 24 maj 2022. 

  



Grundskolenämnden, Riskanalys 2023 3(14) 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Budgetprocess Risk för en bristande transparens, konkret och relevant 
information om resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 
Beskrivning 
Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och 
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste ske i 
tät samverkan mellan tjänstemän, politiker och fackliga 
representanter. Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas. 

12 Ja   

Budgetföljsamhet Risk för överskridanden av skolenheters budgetramar 
Beskrivning 
Att skolenheter överskrider sina givna budgetramar. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Administration Risk att allmänna handlingar inte hanteras korrekt på 
enheterna 
Beskrivning 
Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut, hantera och 
bevara handlingar. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Samarbete Risk för bristande samarbete med Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden och andra relevanta aktörer 
för en god hälsa bland elever 
Beskrivning 
Bristande samarbete kan leda till att elever i socialt 
utsatta situationer inte får adekvat stöd. 

12 Ja   

Styrning och ledning Risk att grundskolan påverkas av bristande 
styrning/ledning vid särskilda händelser 
Beskrivning 
Risk att grundskolan påverkas av bristande 
styrning/ledning vid särskilda händelser. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk att politiska beslut begränsar rektors lagstadgade 
handlingsmandat 
Beskrivning 
Förutsättningar utifrån politiska beslut för rektorer leder 
till att rektors lagstadgade handlingsmandat 
begränsas. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Bisyssla Risk för bristande följsamhet till rutin för bisysslor 
Beskrivning 
Borås stad har en upprättad rutin för anmälan om 
bisysslor. Risk finns att medarbetare inte följer denna 
rutin. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Personalomsättning 
och rekrytering 

Risk för hög personalomsättning och svårighet att 
rekrytera 
Beskrivning 
Kollegiala lärandet påverkas av hög 
personalomsättning och lönesättning. Klarar inte av att 
rekrytera och behålla personal. Lärarbristen påverkar 
möjligheten att rekrytera vikarier. Svårt att rekrytera 
elevhälsopersonal med tillräcklig kompetens och 
erfarenhet. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för brist på behöriga och kompetenta lärare 
Beskrivning 
Att det inte finns tillräckligt med behöriga och 
kompetenta lärare. 

9 Ja   

Risk för brist på tillgång av kvalificerade 
rektorer/enhetschefer 
Beskrivning 
Brister i kvalifikationer hos rektorer/enhetschefer kan 
leda till verksamheten inte utvecklas optimalt, skapar 
en instabilitet i organisationen vilket får följder för 
eleverna. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Arbetsmiljö Risk att rektorer inte klarar av sitt uppdrag 
Beskrivning 
Arbetsbelastning och förutsättningar för rektorer leder 
till att de inte klarar av sitt uppdrag. 

6 Ja Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för tystnadskultur i organisationen 
Beskrivning 
Risk att tystnadskultur påverkar arbetsmiljön för 
personalen. 

9 Ja   

Risk att lönebilden skapar arbetsmiljöproblem för 
lärare 
Beskrivning 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
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Risk att lönebilden skapar arbetsmiljöproblem för 
lärare. 

under uppsikt. 

Risk att hög arbetsbelastning får en negativ påverkan 
på lärarens möjligheter att utföra sitt uppdrag. 
Beskrivning 
Långvarigt hög arbetsbelastning, inte minst i samband 
med pandemin, påverkar arbetsmiljön negativt för 
lärare. 

9 Ja   

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för förskingring när attestreglementet inte följs 
Beskrivning 
Om det förekommer brister gällande de rådande 
attesteringsreglerna, finns en risk för att förskingring 
kan inträffa. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Representation Risk för att riktlinjer gällande representation och 
utbildning ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Kundfakturor Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Lokalsituationen Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att 
möta vårdnadshavares önskan utifrån skolvalet 
Beskrivning 
På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad 
finns det en risk för elever att inte få plats i närliggande 
skola. Långsiktig planering behöver finnas för att 
möjliggöra skollokaler utifrån framtida behov. 

9 Ja   

Risk att ökade lokalkostnader tränger undan resurser 
som hade behövt gå till undervisning 
Beskrivning 
Då nämnden har behov av fler lokaler finns en risk att 
lokalkostnaderna stiger om volymkompensationen inte 
räcker för att täcka de ökade lokalkostnaderna. Detta 
kan då skapa undanträngningseffekter på andra 
områden. 

12 Ja   

Risk för förseningar av renoveringar och nybyggnation 
av skolor kopplat till brister i samverkansprocessen 
med olika nämnder 
Beskrivning 
Förvaltningen är i behov av nya lokaler. Om 
samverkan med andra nämnder inte fungerar riskerar 
det i det här avseendet både påverka möjligheten att 
tillskapa nya lokaler och möjligheten att renovera 
befintliga. 

9 Ja   

Risk för leverans förseningar i material, verktyg, 
byggande 
Beskrivning 
Risk för leverans förseningar i material, verktyg, 
byggande. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 



Grundskolenämnden, Riskanalys 2023 7(14) 

Fysisk skolmiljö Risk att den fysiska skolmiljön inklusive utomhusmiljön 
är bristfällig 
Beskrivning 
Många skolor är föråldrade vilket bidrar till underlag i 
den långsiktiga ny- och ombyggnationsplaneringen. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Elevhälsa Risk för att skolan bidrar till ökad psykisk ohälsa bland 
elever 
Beskrivning 
Brister i det främjande och förebyggande arbetet för att 
skapa goda läromiljöer kan leda till psykisk ohälsa för 
elever. 

12 Ja   

Risk för ökad oro bland elever utifrån händelser i 
omvärlden 
Beskrivning 
Risk för ökad oro bland elever utifrån händelser i 
omvärlden, exempelvis krig, skolatacker med mera, 
vilket kan påverka elevernas hälsa på ett negativt sätt. 

9 Ja   

Risk för att mobbing och annan kränkande behandling 
inte upptäcks 
Beskrivning 
Risk för att mobbing och annan kränkande behandling 
inte upptäcks och att elever därmed far illa. 

12 Ja   

Särskilt stöd Risk för att skolan inte ger elever i behov av särskilt 
stöd förutsättningarna att nå kunskapskraven samt att 
stöd inte sätts in i rätt tid 
Beskrivning 
Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska 
skolan utreda, vilket kan leda till insatser som är en del 
av särskilt stöd processen. 

12 Ja   

Integration Risk för en ökad segregation 
Beskrivning 
En ökad segregation kan bidra till social oro, att 
resultat i skolan påverkas negativt samt en risk för 
konflikter. 

12 Ja   

Bilden av skolan Risk för att elever och personal upplever en negativ 
bild av skolan 
Beskrivning 
Trivs inte eleverna på skolan kommer även 
vårdnadshavarna att uppleva en negativ bild av 
skolan. En negativ bild av skolan kan försämra 
personalens arbetsmiljö samt försämra skolans 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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möjlighet att både behålla befintlig och rekrytera ny 
personal. 

Studiero Risk för dålig studiero 
Beskrivning 
Oroliga och störande elever påverkar andra elevers 
möjligheter till inlärning. 

12 Ja   

Säkerhet Risk för våld i skolorna 
Beskrivning 
Elever kan bli skadade, oroliga och rädda då det finns 
risk för våld i skolan. 

12 Ja   

Fritidshem Risk för att skolenheterna inte kan genomföra en 
tillräckligt god fritidshemsverksamhet 
Beskrivning 
Andelen i personalen med rätt behörighet är relativt låg 
vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 

12 Ja   

Undervisning Pandemirisk 
Beskrivning 
Risk att pandemi allvarligt påverkar utbildningen för 
eleverna. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk att eleverna inte når kommunfullmäktiges 
kunskapsmål. 
Beskrivning 
Risk att eleverna inte når kommunfullmäktiges 
kunskapsmål. 

12 Ja   

Pedagogiska 
uppdraget 

Risk för att överadministration tar fokus från det 
pedagogiska uppdraget. 
Beskrivning 
Risk för att överadministration tar fokus från det 
pedagogiska uppdraget. 

9 Ja   

Likvärdighet Risk att likvärdigheten i skolan försämras och att det 
kompensatoriska uppdraget blir svårare att uppfylla 
Beskrivning 
Skolsystemet i sin helhet präglas av en bristande 
likvärdighet. Tillsammans med segregationen och att 
övriga socioekonomiska faktorer får större effekter på 
kvaliteten riskerar problematiken att förvärras. 

12 Ja   

Kost Risk att elever inte äter tillräckligt av skolmaten för att 
orka med skoldagen 
Beskrivning 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Risk att elever inte äter tillräckligt av skolmaten för att 
orka med skoldagen. 

Risk för att matförsörjning inte fungerar på grund av 
störningar i omvärlden. 
Beskrivning 
Risk för att matförsörjning inte fungerar på grund av 
störningar i omvärlden, såsom sanktioner och krig. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 40 

 

  

35 

38 33 

30 29 28 26 5 2 

40 39 31 25 

24 20 19 16 15 11 

10 8 7 6 4 1 

37 

27 23 21 14 12 9 36 34 32 22 

17 13 18 3 

21 19 



Grundskolenämnden, Riskanalys 2023 11(14) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Bisyssla 1 Risk för bristande följsamhet till rutin för 
bisysslor 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Budgetprocess 2 Risk för en bristande transparens, 
konkret och relevant information om 
resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Budgetföljsamhet 3 Risk för överskridanden av skolenheters 
budgetramar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Administration 4 Risk att allmänna handlingar inte 
hanteras korrekt på enheterna 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Samarbete 5 Risk för bristande samarbete med 
Individ- och familjeomsorgs-nämnden 
och andra relevanta aktörer för en god 
hälsa bland elever 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Styrning och 
ledning 

6 Risk att grundskolan påverkas av 
bristande styrning/ledning vid särskilda 
händelser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

7 Risk att politiska beslut begränsar 
rektors lagstadgade handlingsmandat 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Personalomsättnin
g och rekrytering 

8 Risk för hög personalomsättning och 
svårighet att rekrytera 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

9 Risk för brist på behöriga och 
kompetenta lärare 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

10 Risk för brist på tillgång av kvalificerade 
rektorer/enhetschefer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 



Grundskolenämnden, Riskanalys 2023 12(14) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Arbetsmiljö 11 Risk att rektorer inte klarar av sitt 
uppdrag 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

12 Risk för tystnadskultur i organisationen 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

13 Risk att lönebilden skapar 
arbetsmiljöproblem för lärare 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

14 Risk att hög arbetsbelastning får en 
negativ påverkan på lärarens 
möjligheter att utföra sitt uppdrag. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Leverantörsfakturo
r 

15 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

16 Risk för förskingring när 
attestreglementet inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Representation 17 Risk för att riktlinjer gällande 
representation och utbildning ej följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Upphandling 18 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

19 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Kundfakturor 20 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Lokalsituationen 21 Risk att de skollokaler vi har idag inte 
räcker till för att möta vårdnadshavares 
önskan utifrån skolvalet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

22 Risk att ökade lokalkostnader tränger 
undan resurser som hade behövt gå till 
undervisning 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

23 Risk för förseningar av renoveringar och 
nybyggnation av skolor kopplat till 
brister i samverkansprocessen med 
olika nämnder 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

24 Risk för leverans förseningar i material, 
verktyg, byggande 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Fysisk skolmiljö 25 Risk att den fysiska skolmiljön inklusive 
utomhusmiljön är bristfällig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Elevhälsa 26 Risk för att skolan bidrar till ökad 
psykisk ohälsa bland elever 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

27 Risk för ökad oro bland elever utifrån 
händelser i omvärlden 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

28 Risk för att mobbing och annan 
kränkande behandling inte upptäcks 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Särskilt stöd 29 Risk för att skolan inte ger elever i 
behov av särskilt stöd förutsättningarna 
att nå kunskapskraven samt att stöd inte 
sätts in i rätt tid 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Integration 30 Risk för en ökad segregation 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Bilden av skolan 31 Risk för att elever och personal upplever 
en negativ bild av skolan 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Studiero 32 Risk för dålig studiero 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Säkerhet 33 Risk för våld i skolorna 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Fritidshem 34 Risk för att skolenheterna inte kan 
genomföra en tillräckligt god 
fritidshemsverksamhet 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Undervisning 35 Pandemirisk 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

36 Risk att eleverna inte når 
kommunfullmäktiges kunskapsmål. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Pedagogiska 
uppdraget 

37 Risk för att överadministration tar fokus 
från det pedagogiska uppdraget. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Likvärdighet 38 Risk att likvärdigheten i skolan 
försämras och att det kompensatoriska 
uppdraget blir svårare att uppfylla 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Kost 39 Risk att elever inte äter tillräckligt av 
skolmaten för att orka med skoldagen 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

40 Risk för att matförsörjning inte fungerar 
på grund av störningar i omvärlden. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Yttrande över remiss: Miljöprogram 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna förslag till Miljöprogram under förutsättning att nämndens 

synpunkter beaktas.  

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till 

miljöprogram. Grundskolenämnden godkänner förslaget till miljöprogram 

under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas. 

Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. För att långsiktigt bevara 

och skydda våra resurser och ekosystemtjänster behöver vi planera, konsumera 

och agera hållbart. 

Grundskolenämnden anser att miljöprogrammet är relevant i sin helhet och är 

ett viktigt styrdokument för att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och 

djurliv, ökad biologisk mångfald samt god livskvalitet för boråsarna.  

Grunduppdraget för skolor är undervisning för våra elever. Målen i Agenda 

2030 finns med i läroplanen för grundskola och grundsärskola. Skolornas 

hållbara förhållningssätt följer läroplanens uppdragsbeskrivning.   

Nämnden ställer sig positiv till dokumentets syfte och mål. Nämnden lämnar 

några viktiga synpunkter. Nämnden anser att det är viktigt att säkra resurser för 

att skapa goda förutsättningar att genomföra programmets intentioner och 

åstadkomma en verklig förändring i verksamheterna. Grundskolenämnden 

behöver ekonomiskt tillskott för att kunna tillstyrka remissen.   

Nämnden lyfter också behovet av stöd från Miljöförvaltningen kring 

arbetssättet och arbetsprocesserna som beskrivs i miljöprogrammet. 

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till 

miljöprogram. Grundskolenämnden godkänner förslaget till miljöprogram 

under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas. 

Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. För att långsiktigt bevara 

och skydda våra resurser och ekosystemtjänster behöver vi planera, konsumera 

och agera hållbart. 
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Grundskolenämnden anser att miljöprogrammet är relevant i sin helhet och är 

ett viktigt stöd i skapandet av hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, 

ökad biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna. Nämnden lämnar 

några viktiga synpunkter. Nämnden anser att det är viktigt att säkra resurser i 

förvaltningen för att skapa goda förutsättningar att genomföra programmets 

intentioner och åstadkomma en verklig förändring.  

Nämnden lyfter också behovet av stöd från Miljöförvaltningen kring 

arbetssättet och arbetsprocesserna som beskrivs i miljöprogrammet. 

Sammanställning av synpunkter 

Generella synpunkter 

En generell synpunkt handlar om att säkra resurser för att skapa förutsättningar 

för att genomföra programmet fullt ut i verksamheterna och därmed 

åstadkomma en verklig förändring. Nämnden noterar att uppdrag inom 

miljöområdet kommer behövas ses över då detta uppdrag får en större 

omfattning i miljöprogrammet. Grundskolenämnden behöver ekonomiskt 

tillskott för att kunna tillstyrka remissen.   

Det står i programmet att verksamheten ska integrera arbetet med 

Miljöprogrammet i processen med miljöcertifiering. Nämnden önskar att det 

förtydligas vad som menas med denna formulering. Förvaltningen har 44 

arbetsplatser. Nämnden ställer sig funderande om miljöprogrammet siktar på 

att förvaltningen ska arbeta med miljöledningssystem i nuvarande form eller om 

alla arbetsplatser förväntas införa ett miljöledningssystem. Om alla arbetsplatser 

ska arbeta enligt ett miljöledningssystem är målet inte realistiskt att uppnå med 

nuvarande budgetramar, oavsett vilken form av miljöcertifiering som 

förvaltningen väljer.  

Grunduppdraget för skolor är undervisning för våra elever. Målen i Agenda 

2030 finns med i läroplanen för grundskola och grundsärskola och inkluderas i 

undervisningen. Skolornas hållbara förhållningssätt följer läroplanens 

uppdragsbeskrivning.   

Ett medskick skulle kunna vara att lägga till referenser/länkar för att lättare se 

vad de olika begreppen innebär. 

Nämnden ställer sig positiv till dokumentets syfte och mål. Det är viktigt att 

miljömål är integrerade i budget och budgetuppföljningar i stratsys för att 

undvika parallella spår. Detta för att bättre synliggöra miljöarbetet. Idag görs 

flera separata miljöuppföljningar vid sidan av budgeten för olika styrdokument 

och beslut kopplade till miljöarbetet. 

Synpunkt på avsnitt 4. Miljöpolicy 

De principer och krav som remissen tar upp stämmer inte överens med alla 

principer som finns i Miljöbalken och på Naturvårdsverkets webbsida. 

Nämnden frågar hur urvalet av principer har gjorts. 
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Synpunkt på avsnitt 5. Gemensamma ramar 

De är viktigt att personal och förtroendevalda har en relevant kompetens inom 

miljö. Pedagogerna inom Grundskoleförvaltningen har flera obligatoriska 

utbildningar avsedda för dessa personalgrupper, vilka också konkurrerar om tid. 

Kanske mer skräddarsydd miljöutbildning för pedagoger och personal inom 

kost, lokalvård och vaktmästeri är mer relevant för kompetensutveckling i till 

exempel olika undervisningsformer. Här önskas större flexibilitet kring formen 

för utbildningen och innehållet. Kravet på miljöutbildning var tredje år skulle 

nämnden vilja att det ändras till att vara en rekommendation så att det kan 

anpassas efter verksamhetens förutsättningar. Viktigt är att utbildningen är 

kopplad till medarbetarnas uppdrag och möjlighet att bidra till förändring.  

Vidare anser nämnden att det regionala åtgärdsprogrammet bör skrivas in i 

remissen så att det är tydligt vad programmet innebär för verksamheterna. 

Grundskolenämnden ställer frågan: Hur ska förvaltningarna tänka kring den 

redan framtagna klimat- och strategiplanen? Ska denna ingå i den nya 

handlingsplanen? Det är viktigt att förebygga parallella spår i uppföljningar av 

miljöarbetet som även medför merarbete. Grundskolenämnden förutsätter att 

Miljöförvaltningen hjälper till med framtagande av mallar för en handlingsplan, 

nulägesanalys för miljöpåverkan, revisionsberättelse samt stödjer förvaltningar 

med sin kompetens då kraven på kompetens och dokumentation ökar utifrån 

miljöprogram.   

Synpunkter på avsnitt 6. Arbetsområden 

De tre föreslagna miljöområdena är relevanta. Grundskolenämndens 

miljöpåverkan är mest kopplad till hållbar konsumtion.  

När det gäller hållbar natur så är det viktigt att föra in det regionala 

åtgärdsprogrammet i miljöprogrammet eftersom förvaltningarna ska arbeta 

utifrån dessa. Till hållbar natur kopplas också kompensationsåtgärder. 

Nämnden frågar vilka åtgärder det handlar om och vad dessa innebär? 

Synpunkter på avsnitt 6.1 Hållbar konsumtion 

Inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s kriterier för certifiering för nivå silver 

eller högre samt att Borås Stad ska öka andelen närproducerade livsmedel. 

Nivå Silver inom KRAV:s kriterier är en ambitionsökning. Denna 

ambitionsökning i samverkan med nuvarande skenande livsmedelspriser 

kommer att kräva en större budget för livsmedel, eftersom priserna för 

ekologiska och närproducerade livsmedel är högre än för livsmedel producerade 

med konventionella metoder. De senaste åren har det inte varit möjligt att leva 

upp till minst 50 procent av ekologiska livsmedel i takt med stigande priser. 

Nämnden befarar att målet inte är realistiskt att uppnå under rådande 

förhållanden i världen. Grundskoleförvaltningen önskar också, utifrån de 

stigande livsmedelspriserna, en tydlighet vad förvaltningen skall prioritera, en 

ökning av närproducerade livsmedel eller en ökning av ekologiska livsmedel. 
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Synpunkt på 7. Arbetssätt 

Förvaltningar behöver stöd och hjälp med mallarna för handlingsplan, 

miljöberättelser, kartläggning av nuläget av miljöpåverkan inom de tre 

arbetsområden och hjälp med miljökunskap i hur dessa dokument ska 

framställas. Det står i programmet att verksamheten ska integrera arbetet med 

Miljöprogrammet i processen med miljöcertifiering. Nämnden önskar att det 

förtydligas vad som menas med denna formulering. Förvaltningen har 44 

arbetsplatser. Nämnden ställer sig funderande om miljöprogrammet siktar på 

att förvaltningen ska arbeta med miljöledningssystem i nuvarande form eller om 

alla arbetsplatser förväntas införa ett miljöledningssystem. Om alla arbetsplatser 

ska arbeta enligt ett miljöledningssystem så är målet inte realistiskt att uppnå 

med nuvarande budgetramar, oavsett vilken form av miljöcertifiering som 

förvaltningar väljer. Detta kräver nya personella resurser, något som inte finns i 

befintliga budgetramar. 

Nämnden önskar en förklaring kring hur förvaltningen kan bidra till 

expertgrupper. Det finns en god kompetens inom utbildningsverksamheten och 

kost och lokalvården men det finns inget utrymme i de befintliga tjänster för 

nya uppdrag som miljöprogram innebär.           

  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Miljöprogram. 

 

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

ordförande 

Hayne Hedin 

tillförordnad förvaltningschef 
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Missiv till remiss Miljöprogram 

Remissprocess  
 
Obligatoriska remissinstanser:  
Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern  
Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige  
 
Valfria remissinstanser:  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Allmänheten via Borås Stads hemsida  
 
Remisstid:  
Sista svarsdatum är den 31 augusti 2022.  
Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar arbetas in 
i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om programmet, som sedan 
skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige.  
 
Svar:  
Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2022-1430 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag 
som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas 
tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

När ni svara så tänk på: 

• Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
• Svara med hänvisning till sidnumrering. 
• Ta upp både det som ni ser som styrkor i miljöprogrammet och det ni tycker 

saknas eller behöver ändras. Motivera kortfattat. 
• Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning 
• Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).  

mailto:miljo@boras.se
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Vi önskar att ni även beaktar följande i era svar: 

• Vad är er samlade uppfattning om miljöprogrammet? 
• Vad anser ni om de gemensamma målen? 
• Vad tycker ni om arbetssättet med genomförande, uppföljning och samordning? 
• Hur kan er organisation bidra, exempelvis i expertgruppen? 

 
Frågor:  
Frågor kan besvaras av handläggare:  
Mikael Lund, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål  
Mejladress: mikael.lund@boras.se 
Telefon: 033-35 35 64 
Nina Lundin, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål  
Mejladress: nina.lundin@boras.se  
Telefon: 0734-327848 
 
Underlag:  
Bilaga. Remissversion Miljöprogram inklusive bilaga (1)  

Bakgrund  
 
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. För att långsiktigt bevara och 
skydda våra resurser och ekosystemtjänster behöver vi planera, konsumera och agera 
hållbart. Minskad biologisk mångfald och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår 
närmiljö är exempel på konsekvenser av en ohållbar användning av naturresurser, 
både historiskt och i nutid. Även Borås Stad som organisation och kommunens 
invånare använder sig av jordens resurser på ett ohållbart sätt. Vi är en del av 
problemet, men också en del av lösningen. Genom ett framgångsrikt miljöarbete ska 
vi lägga grunden för ekologisk hållbarhet och skapa en stad med hög livskvalitet där 
luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer variationsrika.  
 
Borås Stad har under en lång tid varit drivande i miljöarbetet och ska fortsatt vara en 
av Sveriges ledande miljökommuner. Borås Stad har i dagsläget miljömål men det 
saknas ett helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål med ett år för att 
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument som 
innefattar stora delar av stadens miljöarbete.  Miljöprogrammet ingår i stadens 
samlade miljö- och klimatarbete tillsammans med övriga styrdokument som 
exempelvis energi- och klimatprogrammet, avfallsplan och VA-plan.  
 
En omvärldsanalys av andra kommuners miljöarbete och vårt interna arbete har 
mynnat ut i ett miljöprogram som utgår ifrån globala-, nationella-, regionala- miljömål 
och lokala åtaganden. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, 
Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion, för hur Borås Stad ska intensifiera arbetet 
med att minska övergripande negativ miljöpåverkan, skapa hälsosamma livsmiljöer, 
minska negativa effekter på biologisk mångfald och arbeta efter en mer strukturerad 
process. Vi ska skapa en organisation och ett samhälle som är mer motståndskraftiga 
mot förändringar i vår miljö.  
 
Inom ramen för miljöprogrammet ska stadens verksamheter ansvara för att ta fram 
handlingsplaner, miljöberättelser och åtgärder. Arbetet genomförs med stöd av en 

mailto:mikael.lund@boras.se
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expertgrupp med specialkompetens inom utvalda områden och en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet.  
Verksamheterna ska integrera arbetet med miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande 
Miljöprogrammet på respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå 
nämnd eller styrelse i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. Miljö– och 
konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Borås stads Miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy vilka miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att 
revidera och följa upp.  
 
Vi har förhoppningar om att vårt förslag till miljöprogram som nu går på remiss leder 
till att vi uppnår mål och åtaganden samt en ökad handlingskraft och nya arbetssätt i 
stadens miljöarbete. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

 

Elin Johnsson 
Avdelningschef
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Borås Stads  
Styrdokument 
 
Aktiverande 
STRATEGI – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
PROGRAM – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar 
 
Normerande 
POLICY – Borås Stads hållning 
RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera 
REGLER – absoluta gränser och ska-krav 
 
 
 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx-xx-xx  
Dnr: 
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden  
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag  
Dokumentet gäller till och med: 2026 
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1 Inledning  
Borås Stad skall vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt 
gemensamma miljöarbete vill vi skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och 
djurliv, ökad biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna.  

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i 
processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Borås Stads miljöarbete 
grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna i högre 
utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i 
tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Globala hållbarhetsmål inom 
Agenda 2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (Bilaga 1), 
Miljöbalken och vår lokala miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram 
Miljöprogrammet. Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 
2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. 

2 Syfte 
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa 
miljöpåverkan samt öka vår positiva påverkan. Miljöprogrammet ska fungera 
som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för 
Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen.    

3 Mål 
 Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad 
resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna.  
 

4 Miljöpolicy 
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka 
kommunens positiva miljöpåverkan. Borås Stad ska vara en ledande 
miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter och delar sina egna 
erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. 
Arbetet ska präglas av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, 
utveckling och samarbete. 

4.1.1 Principer enligt Miljöbalken  
Principer och krav gäller Borås Stads verksamheter. 

• Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att 
skydda människors hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla 
ett rikt växt- och djurliv 

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker 
för skador på hälsan eller miljön.  
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• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så 
effektivt som möjligt.  

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller 
återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning.  

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan 
bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
för miljön. 

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och 
hälsofarliga produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga 
alternativ.  

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att 
sköta och nyttja vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att 
uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald samt minska 
negativa effekter av invasiva arter.  

 

5 Gemensamma ramar 
Arbetet med Miljöprogrammet utgår från följande ramar som är obligatoriska 
för alla stadens verksamheter.   

 Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning 
och uppdatera kunskapen vart 3:e år.  

 Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem 
eller uppfylla kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem. 

 Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i 
Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål. 

 Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. 

6 Arbetsområden  
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart 
Borås. Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Inom varje huvudområde finns 
delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån.  

Hållbar natur 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i 
tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.
Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av 
näringsverksamhet.

Faktaruta om MB
Från Naturvårdsverket.se
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Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på 
miljöområdet. Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och 
tankesätt i hela kommunkoncernen. Nedanstående områden är identifierade 
som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet att bidra med positiva 
förbättringar inom naturområdet. Vi ska arbeta utifrån det Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål. 

Biologisk mångfald 

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt 
växt- och djurliv. Vi ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt 
markinnehav på ett sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. 
Vi ska även arbeta för att minska negativa effekter av invasiva arter. 
Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden ska skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. 

Miljöövervakning 
Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden ska kartläggas och 
dokumenteras. 

Blågrön infrastruktur 
Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande 
rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Vi ska 
bibehålla eller förstärka befintliga gröna och blåa stråk.  

Levande sjöar och vattendrag 
Vi ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och 
vattendrag och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska 
fortsatt vara god nåbarhet för människor och djur till våra sjöar och vattendrag.   

Kompensationsåtgärder 

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella 
miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska kompenseras.  

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. Goda miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella 
lösningar där offentliga platser fyller flera olika funktioner. Fungerande 
ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator för att uppnå balans 
i ekosystem och bebyggda miljöer.  

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom 
kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.  

6.1 Hållbart samhälle  
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en 
god samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft 
mot pågående och kommande miljöutmaningar. Vi ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och 
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skadliga ämnen. En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport 
och rekreation samt bebyggelse och infrastruktur är av största vikt.  

Ren luft, mark och vatten 
Vi ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i 
luft, mark och vatten från exempelvis trafik, markradon och förorenad mark 
samt kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden.  

Mindre buller 
Vi ska minska negativa effekter av buller genom att använda lösningar som 
genom sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger 
positiva miljöeffekter. Vi ska värna bullerfria, så kallade tysta områden. 

Hållbar fysisk planering och bebyggelse 
Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska vi arbeta för 
att säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor. Vi 
ska ta fram nyckeltal för så kallade friytor i bostadsområden. 

Hushållning av resurser 
Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. 
Det kan exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade 
och ekologiskt känsliga mark- och vattenområden från exploatering samt att 
återskapa våtmarker 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt.  

6.2 Hållbar konsumtion 
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led. Pressen på våra gemensamma resurser är stor då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar. Uttaget av jungfruligt material måste minska och 
vi måste istället bli bättre på att nyttja det material som redan finns i 
kretsloppet.  

Giftfri upphandling  
Vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska 
och fasa ut mängden skadliga och 
miljöfarliga ämnen inom våra 
verksamheter ska prioriteras utifrån 
SIN-listan*. OBS fotnot på vad är 
SIN listan?  

Livsmedel 
Borås Stads kök och inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s kriterier för 
certifiering för nivå silver eller högre. Borås Stad ska öka andelen 
närproducerade livsmedel.    

*SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen 
ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 
SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av 
lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som 
vill gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen. Detta skall ligga 
som fotnot. 
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Cirkulära flöden 
Vid nyinköp ska inköp av återbrukade produkter, eller produkter där materialet 
kommer från ett cirkulärt flöde, prioriteras. Livslängd och möjlighet till 
reparation ska vara tungt vägande faktorer i upphandling av varor.  
Engångsartiklar ska ersättas med flergångsartiklar där det är möjligt. 

Kommunikation 
Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt. 

7 Arbetssätt  
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
Miljöprogrammet, gemensamma ramar och de utpekade områdena i respektive 
budget och verksamhetsplan. Borås Stad ska etablera en 
förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp med 
tillhörande expertgrupp. Expertgruppen kommer tillsammans med 
arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och styrelser i arbetet med åtaganden 
och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och miljöberättelser. 
Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter från 
olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena.  

Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande miljöprogrammet på 
respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå nämnd eller styrelse 
i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. 

Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser utifrån de tre arbetsområdena i Borås 
Stads miljöprogram: Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion. 
För att göra detta krävs att verksamheterna:  

 Kartlägger nuläget inom de tre arbetsområdena och underliggande 
delområden 

 Prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden 
som verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål 
och åtgärder  

 Förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse  

 (Från och med år 2) Uppdaterar handlingsplaner efter revidering och 
eventuella förändringar i arbete, mål eller åtgärder.  

Verksamhetens medarbetare behöver ha lämplig kompetens för att genomföra 
sitt arbete på ett miljömässigt hållbart sätt. Verksamheten ska årligen följa upp 
sitt miljöarbete och arbeta för att förbättra det. Miljödokumentationen ska 
förankras och beslutas i hela verksamheten, inklusive verksamhetens ledning 
och nämnd.        



Borås Stad 
Datum 
2021-12-16 
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8 Uppföljning 
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma 
mål, framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål och rapportering till Miljö- och 
konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas miljökoordinatorer 
eller miljörapportörer. Miljö – och konsumentnämnden ansvarar för 
samordning, analys, uppföljning och sammanställning av Miljöprogrammet 
samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag till Kommunfullmäktige.  

9 Bilagor 
Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet  



Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet 
 

Miljöprogrammet behandlar våra nationella miljömål samt den ekologiska dimensionen av de 
globala målen i Agenda 2030. Mål och delmål som är relevanta för Borås Stad att arbeta med 
redovisas nedan. De mål som endast gäller internationella, sociala eller ekonomiska delar har 
utelämnats och behandlas i andra delar av kommunens arbete.  
 
Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för 
hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen 
har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och 
följas upp på nationell nivå. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. I miljöprogrammet är fokus på den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 
Miljöprogrammet utgår från följande mål och delmål i Agenda 2030: 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla 
Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 
Delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning 
Delmål 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser 
Delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem 

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 
Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
Delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv 
Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan 
Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
Delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 
Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 
Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 
Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant 
Delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 
Delmål 13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och 
förvaltning 



 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald 
Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 
Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar 
Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 
Delmål 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem 
Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning 

 
Nationella miljömål 
Generationsmålet tillsammans med våra 16 nationella miljömål behandlar de ekologiska delarna i 
Agenda 2030 och är förtydliganden och preciseringar gällande våra svenska förutsättningar att 
efterleva den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  

Generationsmålet 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.” 

Utöver generationsmålet utgår Miljöprogrammet ifrån följande nationella miljömål: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Giftfri miljö 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Myllrande våtmarker 
 Levande skogar 
 Ett rikt odlingslandskap 
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt växt- och djurliv 

 
Övriga nationella miljömål arbetar strategin inte mot direkt. Dessa är Skyddande ozonskikt, Säker 
strålmiljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, och Storslagen 
fjällmiljö. 

Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål  
Åtaganden för Borås Stad ej beslutade vid remissutskick.  

Styrdokument 
Som underlag till Miljöprogrammet ligger också stadens alla nuvarande styrdokument där 
innehållet påverkar något eller några av våra tre strategiska huvudområden.   
 

 



 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 
2022-05-10 

Dnr 
2022-1430  

Mikael Lund, 033-35 35 64 
Mikael.lund@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss av Miljöprogram 

Förslag till beslut  
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden beslutar tillstyrka att 
förslag till Borås Stads Miljöprogram går ut på remiss enligt missiv.  

Sammanfattning  
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. Minskad biologisk mångfald 
och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår närmiljö är exempel på konsekvenser 
av en ohållbar användning av resurser, både historiskt och i nutid. Om alla människor 
på jorden levde som vi i Sverige skulle mänskligheten, enligt Världsnaturfonden, 
behöva drygt fyra jordklot för att resurserna skulle räcka till. 
 
Borås Stad är en del av problemet, men också en del av lösningen. Genom ett 
framgångsrikt miljöarbete ska vi lägga grunden för hållbarhet och hållbarhetsarbete i 
Borås utifrån den ekologiska dimensionen och skapa en stad med hög livskvalitet för 
boråsarna där luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer 
variationsrika. Borås Stad ska fortsatt vara drivande och ledande inom miljöområdet. 
 
Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy. Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som 
är en del i processen för att samla stadens miljöarbete i enlighet med stadens vision 
och översiktsplan. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Borås Stad ska arbeta efter en mer strukturerad 
arbetsprocess och intensifiera arbetet med att minska övergripande negativ 
miljöpåverkan och öka den positiva. Målet med stadens gemensamma miljöarbete är 
att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald 
och god livskvalitet för boråsarna. Vi ska dessutom skapa en organisation och ett 
samhälle mer motståndskraftigt mot negativa förändringar i vår miljö. 
Miljöprogrammet baseras på den ekologiska dimensionen inom Agenda 2030, 
nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram och vår lokala miljö. 
 
Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att 
verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika 
frågor. Ramen för det tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i 
miljöprogrammet och i tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Alla 
nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
miljöprogrammet i respektive budget och verksamhetsplan. Verksamheterna ansvarar 
för att årligen ta fram en handlingsplan, som redovisar hur de planerar att realisera 
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miljöprogrammet, samt en miljöberättelse där arbetet med att nå åtgärder rapporteras 
in. Miljö– och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att miljöprogrammet kommer ut på remiss och 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att besluta tillstyrka om att 
miljöprogrammet går ut på remiss enligt missiv. 

Ärendebeskrivning  
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal gånger. 
2021 begärdes ett års förlängning av nuvarande miljömål för att omstrukturera 
arbetssätt och processer kring stadens miljöarbete. Borås Stads miljöprogram ersätter 
från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy vilka Miljö- 
och konsumentnämnden ansvarar för att revidera och följa upp. Stadens nuvarande 
miljöarbete är i behov av ett mer övergripande arbetssätt och en förenklad struktur 
kring hur vi inom staden arbetar med miljöcertifieringar, åtaganden och miljömål.  
 
Handläggare från Miljöstrategiska avdelningen och Stadsledningskansliet startade en 
gemensam arbetsgrupp och har under 2021 och början av 2022 tagit fram 
miljöprogrammet i syfte att uppdatera strukturen och arbetssättet inom stadens 
miljöarbete. En referensgrupp tillsattes med representanter från partierna 
representerade i Miljö-och konsumentnämnden, tre kommunalråd och en insynsplats 
till Vänsterpartiet. Det har varit avstämningsmöten med referensgruppen under 
arbetets gång där arbetsgruppen informerat referensgruppen hur arbetet fortlöpt.  
Arbetet med att ta fram miljöprogrammet har baserats på möten med representanter 
från förvaltningar och bolag inom staden kring livsmedel, kemikalier, upphandling 
och gröna och blåa frågor samt miljökoordinatorerna inom staden. 
Informationsmöten med miljökoordinatorerna har gett bra feedback och synpunkter 
kring arbetssätt och rutiner.   
I programmet har arbetsgruppen pekat ut tre övergripande huvudområden, Hållbar 
natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion som ska täcka in stadens 
gemensamma miljöarbete. Inom delar av huvudområdena har vi uppmärksammat att 
staden saknar tillräcklig styrning eller styrdokument för att uppnå uppställda mål och 
vi har därför tagit fram delområden där arbetet ska fokuseras och prioriteras. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att förslag till Borås Stads Miljöprogram kommer ut 
på remiss enligt missiv. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Miljöprogrammet skapar ytterligare förutsättningar för ett mer socialt hållbart Borås. 
Miljöprogrammet bidrar till ökad trygghet för nuvarande och kommande generationer 
genom att långsiktigt hushålla med resurser, minska negativa miljöeffekter och öka 
positiva miljöeffekter. Verksamheterna ska arbeta för att skapa en god och hälsosam 
livsmiljö fri från störningar och skadliga ämnen. Genom en hållbar planering av 
grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation samt bebyggelse och 
infrastruktur skapas förutsättningar för ökad trygghet, hälsa och välbefinnande.  
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Ekologisk dimension 
Genom att anta Miljöprogrammet kommer Borås Stad att fortsatt aktivt arbeta för att 
uppnå relevanta globala och nationella miljömål och därigenom säkerställa att vi 
arbetar för ett mer ekologiskt hållbart samhälle, både för boråsarna och för djur och 
natur. Miljöprogrammet är en del i det övergripande arbetet med att öka stadens 
motståndskraft mot aktuella miljöproblemen och eventuella negativa miljöhändelser i 
framtiden.  

Ekonomisk dimension 
Att förekomma negativa effekter av miljöproblem med hjälp av ett strukturerat och 
förebyggande arbetssätt är i princip alltid mer ekonomiskt än att i efterhand försöka 
åtgärda konsekvenser. Genom minskade kostnader som uppkommer från negativ 
miljöpåverkan eller ohälsosam livsmiljö sparar ett förebyggande miljöarbete 
samhällets resurser samtidigt som människors hälsa ökar. Aktivt miljöarbete kräver 
resurser i form av personal, tid och pengar. I dagsläget ingår arbete med miljömål, 
åtaganden, rapportering och certifiering i verksamheternas ordinarie budgetar. 
Miljökoordinatorer hos förvaltningar och bolag kommer att få en större roll i 
kommande arbete med Miljöprogrammet. Förvaltningar och bolag behöver 
säkerställa tillräckliga resurser för att Borås Stad ska vara en ledande miljökommun.   

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

 

Elin Johnsson 
Avdelningschef

 

 

 

Bilagor  
1. Missiv till remiss 
2. Miljöprogram remissversion inklusive tillhörande bilaga (1). 
 

Beslutet expedieras till  
Remissinstanser enligt missiv. 
 
 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
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Ersättning till fristående grundskolor 2022, 

Kunskapsskolan 

Grundskolenämndens beslut 

Ersättning per elev/barn i; 

Förskoleklass  3 810 kr/mån, from 2022-01-01 

Grundskola åk 1-6 7 397 kr/mån, from 2022-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 819 kr/mån, from 2022-01-01 

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden i december 2021 

om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2022.  

Under Juni månad fattade Grundskolenämnden beslut om fördelning av den 

tilläggsbudget som har fördelats från Kommunfullmäktige. Denna 

tilläggsbudget kommer att fördelas ut via elevpeng grundskola. Nytt beslut för 

fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2022-08-30. 

Tilläggsbudget avser hela 2022 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2022.  

 

I Bilagor finns specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. 

Ersättningen gäller från 1 Januari 2022 

 

Ersättning Förskoleklass 
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Förskoleklass  3 810 kr/mån, from 2022-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass  45 724 kr/år, from 2022-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 1 256 kr/år 

Momskompensation 2 588 kr/år 

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 10 070 kr/elev 

 

 

 

Ersättning Grundskola 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 397 kr/mån, from 2022-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 819 kr/mån, from 2022-01-01 

 

 

Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 88 760 kr/år, from 2022-01-01  

Grundskola åk 7-9 105 827 kr/år, from 2022-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 439 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 908 kr/år 

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 024 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 990 kr/år  

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 13 228 kr/år och elev. 
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

2. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2022 - Grundskola 

3. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2022 – Grundskola 

4. Bilaga 4, Specifikation beräkning ersättning 2022 - Förskoleklass 

5. Bilaga 5, Specifikation priser fristående 2022- Förskoleklass   

Beslutet expedieras till 

1. Kunskapsskolan i Borås, info.boras@kunskapsskolan.se 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

Tillförordnad förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
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Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2022

GRUNDSKOLA

Budget 2022, grundskola 1 315 768 000 Inkl Tilläggsbudget 2022

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -643 000
Skolskjuts -59 500 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -143 658 000
CFL -43 350 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -5 113 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -5 597 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -13 017 000
Tilläggsresurs Borgstena -2 220 000
Tilläggsresurs Hörselklass -2 900 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -21 237 000
Ersättning små skolor på små orter -4 000 000
Köp av specialskola annan kommun -3 387 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -48 532 221 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -155 947 761

Underlag för ersättning 806 666 018

Grundbidrag 806 666 018
Strukturbidrag 55 586 248
Totalt 751 079 770

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 3 938 3 562 3 360 10 860

Grundbidrag 751 079 770

Underlag för grundbidrag (inkl bibliotek) per elev och år 69 765
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 13 228
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 82 993
+ Pålägg för administration 3% 2 490
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 85 483
+ Pålägg för momskompensation 6% 5 129
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 90 612

Total ersättning/underlag 984 048 868

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 85 332
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 102 398



Specifikation Ersättning 2022 Fristående skolor

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 3 140 94 194 3 428 88 760 7 397
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 3 140 94 194 3 428 105 827 8 819

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 3 228 97 199 3 524 88 856 7 405
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 3 228 97 199 3 524 105 923 8 827

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 2 919 88 180 3 187 88 519 7 377
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 2 919 88 180 3 187 105 585 8 799

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 4 732 142 292 5 166 90 498 7 542
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 4 732 142 292 5 166 107 565 8 964

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 439 5 024

Åk 7-9 2 908 5 990

Engelska skolan Åk 1-6 2 442 5 030
Åk 7-9 2 910 5 996

Montessori Malmen Åk 1-6 2 432 5 011
Åk 7-9 2 901 5 977

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 487 5 123
Åk 7-9 2 956 6 089



Resursfördelning Förskoleklass samt PRISER FRISTÅENDE 2022

FÖRSKOLEKLASS

Budget 2022, Förskoleklass 76 117 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Avdrag hyreskostnad -12 900 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -2 354 000

Underlag 60 863 000

Grundbidrag 57 097 861
Strukturbidrag 3 765 139
Totalt 60 863 000

Grundbidrag totalt 57 097 861

Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande 1 281

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 43 447 960 Bidrag utgår för 3 tim vistelsetid

- köpta/sålda grundskoleplatser -4 574 891
- Adm i PO-pålägget 0,65% -584 640

Summa underlag grundbelopp 38 288 429

Underlag för grundbidrag per elev och år 29 889
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 10 070
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 39 960
+ Pålägg för administration 3% 1 199 Administration
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 41 159
+ Pålägg för momskompensation 6% 2 470 Moms
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 43 628



Specifikation Ersättning 2022 Förskoleklass

Tillägg adm Tillägg moms Summa Summa total Summa total
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning Ersättning per månad

Kunskapsskolan Ersättning förskoleklass 43 628 1 920 58 119 2 096 45 724 3 810                     

Engelska skolan Ersättning förskoleklass 43 628 1 975 59 122 2 156 45 784 3 815                     

Montessori Malmen Ersättning förskoleklass 43 628 1 785 54 110 1 949 45 577 3 798                     

Borås Kristna skola Ersättning förskoleklass 43 628 2 894 87 179 3 160 46 788 3 899                     

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan 1 256 2 588

Montessori Malmen 1 252 2 580

Borås Kristna skola 1 286 2 648

Engelska skolan 1 258 2 592



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-08-30 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2022-00100 3.5.4.0 
 

  

 

Ersättning till fristående grundskolor 2022, Montessori 

Malmen  

Grundskolenämndens beslut 

Ersättning per elev/barn i; 

Förskoleklass  3 798 kr/mån, from 2022-01-01 

Grundskola åk 1-6 7 377 kr/mån, from 2022-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 799 kr/mån, from 2022-01-01 

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden i december 2021 

om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2022.  

Under Juni månad fattade Grundskolenämnden beslut om fördelning av den 

tilläggsbudget som har fördelats från Kommunfullmäktige. Denna 

tilläggsbudget kommer att fördelas ut via elevpeng grundskola. Nytt beslut för 

fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2022-08-30. 

Tilläggsbudget avser hela 2022 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2022.  

 

I Bilagor finns specifikationer av grundbeloppet samt hur beräkning har skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. 

Ersättningen gäller från 1 Januari 2022 
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Ersättning Förskoleklass 

 

Förskoleklass  3 798 kr/mån, from 2022-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass  45 577 kr/år, from 2022-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 1 252 kr/år 

Momskompensation 2 580 kr/år 

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 10 070 kr/elev 

 

Ersättning Grundskola 

Grundskola åk 1-6 7 377 kr/mån, from 2022-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 799 kr/mån, from 2022-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 88 519 kr/år, from 2022-01-01  

Grundskola åk 7-9 105 585 kr/år, from 2022-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 432 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 901 kr/år 

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 011 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 977 kr/år 

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 13 228 kr/elev 
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

2.Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2022 - Grundskola 

3. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2022 - Grundskola  

4. Bilaga 4, Specifikation beräkning ersättning 2022 - Förskoleklass 

5. Bilaga 5, Specifikation priser fristående 2022- Förskoleklass           

Beslutet expedieras till 

1. Montessori Malmen Borås , info@malmen.com 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

Tillförordnad Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2022

GRUNDSKOLA

Budget 2022, grundskola 1 315 768 000 Inkl Tilläggsbudget 2022

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -643 000
Skolskjuts -59 500 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -143 658 000
CFL -43 350 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -5 113 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -5 597 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -13 017 000
Tilläggsresurs Borgstena -2 220 000
Tilläggsresurs Hörselklass -2 900 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -21 237 000
Ersättning små skolor på små orter -4 000 000
Köp av specialskola annan kommun -3 387 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -48 532 221 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -155 947 761

Underlag för ersättning 806 666 018

Grundbidrag 806 666 018
Strukturbidrag 55 586 248
Totalt 751 079 770

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 3 938 3 562 3 360 10 860

Grundbidrag 751 079 770

Underlag för grundbidrag (inkl bibliotek) per elev och år 69 765
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 13 228
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 82 993
+ Pålägg för administration 3% 2 490
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 85 483
+ Pålägg för momskompensation 6% 5 129
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 90 612

Total ersättning/underlag 984 048 868

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 85 332
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 102 398



Specifikation Ersättning 2022 Fristående skolor

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 3 140 94 194 3 428 88 760 7 397
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 3 140 94 194 3 428 105 827 8 819

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 3 228 97 199 3 524 88 856 7 405
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 3 228 97 199 3 524 105 923 8 827

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 2 919 88 180 3 187 88 519 7 377
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 2 919 88 180 3 187 105 585 8 799

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 4 732 142 292 5 166 90 498 7 542
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 4 732 142 292 5 166 107 565 8 964

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 439 5 024

Åk 7-9 2 908 5 990

Engelska skolan Åk 1-6 2 442 5 030
Åk 7-9 2 910 5 996

Montessori Malmen Åk 1-6 2 432 5 011
Åk 7-9 2 901 5 977

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 487 5 123
Åk 7-9 2 956 6 089



Resursfördelning Förskoleklass samt PRISER FRISTÅENDE 2022

FÖRSKOLEKLASS

Budget 2022, Förskoleklass 76 117 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Avdrag hyreskostnad -12 900 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -2 354 000

Underlag 60 863 000

Grundbidrag 57 097 861
Strukturbidrag 3 765 139
Totalt 60 863 000

Grundbidrag totalt 57 097 861

Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande 1 281

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 43 447 960 Bidrag utgår för 3 tim vistelsetid

- köpta/sålda grundskoleplatser -4 574 891
- Adm i PO-pålägget 0,65% -584 640

Summa underlag grundbelopp 38 288 429

Underlag för grundbidrag per elev och år 29 889
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 10 070
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 39 960
+ Pålägg för administration 3% 1 199 Administration
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 41 159
+ Pålägg för momskompensation 6% 2 470 Moms
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 43 628



Specifikation Ersättning 2022 Förskoleklass

Tillägg adm Tillägg moms Summa Summa total Summa total
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning Ersättning per månad

Kunskapsskolan Ersättning förskoleklass 43 628 1 920 58 119 2 096 45 724 3 810                     

Engelska skolan Ersättning förskoleklass 43 628 1 975 59 122 2 156 45 784 3 815                     

Montessori Malmen Ersättning förskoleklass 43 628 1 785 54 110 1 949 45 577 3 798                     

Borås Kristna skola Ersättning förskoleklass 43 628 2 894 87 179 3 160 46 788 3 899                     

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan 1 256 2 588

Montessori Malmen 1 252 2 580

Borås Kristna skola 1 286 2 648

Engelska skolan 1 258 2 592



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-30 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2022-00101 3.5.4.0 
 

  

 

Ersättning till fristående grundskolor 2022, 

Internationella Engelska skolan 

Grundskolenämndens beslut 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 405 kr/mån, from 2022-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 827 kr/mån, from 2022-01-01 

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden i  december 2021 

om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2022.  

Under Juni månad fattade Grundskolenämnden beslut om fördelning av den 

tilläggsbudget som har fördelats från Kommunfullmäktige. Denna 

tilläggsbudget kommer att fördelas ut via elevpeng grundskola. Nytt beslut för 

fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2022-08-30. 

Tilläggsbudget avser hela 2022 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2022.  

 

I Bilagor finns en specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. 

Ersättningen gäller från 1 Januari 2022 
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Ersättning Grundskola 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 405 kr/mån, from 2022-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 827 kr/mån, from 2022-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 88 856 kr/år, from 2022-01-01  

Grundskola åk 7-9 105 923 kr/år, from 2022-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 442 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 910 kr/år 

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 030 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 996 kr/år 

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 13 228 kr/år och elev. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

2. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2022 - Grundskola 

3. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2022 - Grundskola 

 

Beslutet expedieras till 

1. Internationella Engelska skolan i Borås, info.boras@engelska.se 

2. Internationella Engelska skolan i Sverige AB, Nytorpsvägen 5B, 178 31 Täby 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

Tillförordnad Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2022

GRUNDSKOLA

Budget 2022, grundskola 1 315 768 000 Inkl Tilläggsbudget 2022

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -643 000
Skolskjuts -59 500 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -143 658 000
CFL -43 350 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -5 113 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -5 597 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -13 017 000
Tilläggsresurs Borgstena -2 220 000
Tilläggsresurs Hörselklass -2 900 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -21 237 000
Ersättning små skolor på små orter -4 000 000
Köp av specialskola annan kommun -3 387 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -48 532 221 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -155 947 761

Underlag för ersättning 806 666 018

Grundbidrag 806 666 018
Strukturbidrag 55 586 248
Totalt 751 079 770

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 3 938 3 562 3 360 10 860

Grundbidrag 751 079 770

Underlag för grundbidrag (inkl bibliotek) per elev och år 69 765
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 13 228
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 82 993
+ Pålägg för administration 3% 2 490
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 85 483
+ Pålägg för momskompensation 6% 5 129
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 90 612

Total ersättning/underlag 984 048 868

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 85 332
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 102 398



Specifikation Ersättning 2022 Fristående skolor

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 3 140 94 194 3 428 88 760 7 397
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 3 140 94 194 3 428 105 827 8 819

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 3 228 97 199 3 524 88 856 7 405
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 3 228 97 199 3 524 105 923 8 827

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 2 919 88 180 3 187 88 519 7 377
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 2 919 88 180 3 187 105 585 8 799

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 4 732 142 292 5 166 90 498 7 542
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 4 732 142 292 5 166 107 565 8 964

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 439 5 024

Åk 7-9 2 908 5 990

Engelska skolan Åk 1-6 2 442 5 030
Åk 7-9 2 910 5 996

Montessori Malmen Åk 1-6 2 432 5 011
Åk 7-9 2 901 5 977

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 487 5 123
Åk 7-9 2 956 6 089



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-08-30 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2022-00102 3.5.4.0 
 

  

 

Ersättning till fristående Grundskolor 2022, Borås 

Kristna skola  

Grundskolenämndens beslut 

Ersättning per elev/barn i; 

Förskoleklass  3 899 kr/mån, from 2022-01-01 

Grundskola åk 1-6 7 542 kr/mån, from 2022-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 964 kr/mån, from 2022-01-01 

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden i december 2021 

om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2022.  

Under Juni månad fattade Grundskolenämnden beslut om fördelning av den 

tilläggsbudget som har fördelats från Kommunfullmäktige. Denna 

tilläggsbudget kommer att fördelas ut via elevpeng grundskola. Nytt beslut för 

fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2022-08-30. 

Tilläggsbudget avser hela 2022 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2022.  

I Bilagor finns specifikationer av grundbeloppet samt hur beräkning har skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. 

Ersättningen gäller från 1 Januari 2022 
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Ersättning Förskoleklass 

Förskoleklass  3 899 kr/mån, from 2022-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass  46 788 kr/år, from 2022-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 1 286 kr/år 

Momskompensation 2 648 kr/år 

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 10 070 kr/elev 

 

Ersättning Grundskola 

Grundskola åk 1-6 7 542 kr/mån, from 2022-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 964 kr/mån, from 2022-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 90 498 kr/år, from 2022-01-01  

Grundskola åk 7-9 107 565 kr/år, from 2022-01-01 

 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 487 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 956 kr/år 

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 123 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 6 089 kr/år 

 

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 13 228 kr/elev 
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

2. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2022 - Grundskola 

3. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2022 - Grundskola  

4. Bilaga 4, Specifikation beräkning ersättning 2022 - Förskoleklass 

5. Bilaga 5, Specifikation priser fristående 2022- Förskoleklass           

Beslutet expedieras till 

1. Borås Kristna skola, info@bkskola.se 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

Tillförordnad Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2022

GRUNDSKOLA

Budget 2022, grundskola 1 315 768 000 Inkl Tilläggsbudget 2022

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -643 000
Skolskjuts -59 500 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -143 658 000
CFL -43 350 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -5 113 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -5 597 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -13 017 000
Tilläggsresurs Borgstena -2 220 000
Tilläggsresurs Hörselklass -2 900 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -21 237 000
Ersättning små skolor på små orter -4 000 000
Köp av specialskola annan kommun -3 387 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -48 532 221 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -155 947 761

Underlag för ersättning 806 666 018

Grundbidrag 806 666 018
Strukturbidrag 55 586 248
Totalt 751 079 770

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 3 938 3 562 3 360 10 860

Grundbidrag 751 079 770

Underlag för grundbidrag (inkl bibliotek) per elev och år 69 765
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 13 228
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 82 993
+ Pålägg för administration 3% 2 490
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 85 483
+ Pålägg för momskompensation 6% 5 129
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 90 612

Total ersättning/underlag 984 048 868

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 85 332
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 102 398



Specifikation Ersättning 2022 Fristående skolor

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 3 140 94 194 3 428 88 760 7 397
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 3 140 94 194 3 428 105 827 8 819

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 3 228 97 199 3 524 88 856 7 405
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 3 228 97 199 3 524 105 923 8 827

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 2 919 88 180 3 187 88 519 7 377
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 2 919 88 180 3 187 105 585 8 799

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 85 332 4 732 142 292 5 166 90 498 7 542
Ersättning åk 7-9 kr/ år 102 398 4 732 142 292 5 166 107 565 8 964

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 439 5 024

Åk 7-9 2 908 5 990

Engelska skolan Åk 1-6 2 442 5 030
Åk 7-9 2 910 5 996

Montessori Malmen Åk 1-6 2 432 5 011
Åk 7-9 2 901 5 977

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 487 5 123
Åk 7-9 2 956 6 089



Resursfördelning Förskoleklass samt PRISER FRISTÅENDE 2022

FÖRSKOLEKLASS

Budget 2022, Förskoleklass 76 117 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Avdrag hyreskostnad -12 900 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -2 354 000

Underlag 60 863 000

Grundbidrag 57 097 861
Strukturbidrag 3 765 139
Totalt 60 863 000

Grundbidrag totalt 57 097 861

Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande 1 281

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 43 447 960 Bidrag utgår för 3 tim vistelsetid

- köpta/sålda grundskoleplatser -4 574 891
- Adm i PO-pålägget 0,65% -584 640

Summa underlag grundbelopp 38 288 429

Underlag för grundbidrag per elev och år 29 889
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 10 070
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 39 960
+ Pålägg för administration 3% 1 199 Administration
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 41 159
+ Pålägg för momskompensation 6% 2 470 Moms
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 43 628



Specifikation Ersättning 2022 Förskoleklass

Tillägg adm Tillägg moms Summa Summa total Summa total
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning Ersättning per månad

Kunskapsskolan Ersättning förskoleklass 43 628 1 920 58 119 2 096 45 724 3 810                     

Engelska skolan Ersättning förskoleklass 43 628 1 975 59 122 2 156 45 784 3 815                     

Montessori Malmen Ersättning förskoleklass 43 628 1 785 54 110 1 949 45 577 3 798                     

Borås Kristna skola Ersättning förskoleklass 43 628 2 894 87 179 3 160 46 788 3 899                     

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan 1 256 2 588

Montessori Malmen 1 252 2 580

Borås Kristna skola 1 286 2 648

Engelska skolan 1 258 2 592



Initiativärende till Grundskolenämndens sammanträde 2022-08-30: 

Skolskjuts för elever på Särla F-6 

Sedan terminsstarten är eleverna på Särla F-6 evakuerade till Byttorpsskolan under den tid som 

skolan byggs om till en 7-9 skola. Vänsterpartiets hållning är att det ska finnas en F-6 skola på 

stadsdelen Norrby. Under mandatperioden har vi lyft fram förslag om detta i både 

Grundskolenämnden och i kommunfullmäktige. Under den tid som evakueringen pågår är det viktigt 

att göra vardagslivet så enkelt som möjligt för familjerna med barn på Särla F-6. 

Ett sätt som skulle underlätta situationen är att erbjuda barnen på Norrby skolskjuts med 

abonnerade bussar från centrala Norrby till Byttorpsskolan. I dagsläget erbjuds en liten del av de 

barn som bor längst bort från skolan detta. Vänsterpartiet anser att det borde gälla alla de berörda 

barnen. 

Många familjer har uttryckt oro över att barnen inte längre går i en skola i närheten av hemmet. För 

många familjer blir det dessutom en stor utgift när man behöver köpa barnen busskort för att ta sig 

till skolan. Vänsterpartiet menar att det är viktiga att vidta åtgärder för att öka tryggheten för 

familjerna på Norrby. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås Grundskolenämnden besluta: 

- Att Grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att erbjuda de evakuerade eleverna från Särla F-6 

skolskjuts med abonnerade bussar från centrala Norrby till Byttorpsskolan 

 

 

 

För Vänsterpartiet i Grundskolenämnden 

Stefan Lindborg och Maryam Osman 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 
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E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-08-30 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00167 3.5.4.0 
 

  

 

Anmälningsärenden per augusti 2022 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Anmälningar kränkande behandling och avstängningar av elever perioden juni 

2022. 

Elevernas frånvaro perioden juni 2022.   

Protokoll från facklig samverkan i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

perioden januari - augusti 2022. 

Information till chefer i Grundskoleförvaltningen 

  

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per augusti 2022. 

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

ordförande 

Hayne Hedin 

Tillförordnad förvaltningschef 
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Protokoll för förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Grundskoleförvaltningen 

Datum 2022-05-17 

Tid 13.00-16.00 

Plats Olovholmsgatan lokal Borgstena 

Deltagare Hayne Hedin  Tf Förvaltningschef (ordförande) 

 Yvonne Vedin  HR-chef (sekreterare) 

 Emelie Röjås  Kommunal 

 Lena Bidwell  Kommunal 

 Kristina Wahle LR 

 Stefan Holström  LR 

 Ingela Magnusson  Lärarförbundet 

 Karl Hallerup  Lärarförbundet 

 Hitesh Vithlani  Vision 

 Tanja Pejic Vårdförbundet 
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1. Organisation och personalförändringar 

2. Hälsa och friskvård 

3. Arbetsmiljö 

Skyddskommitté 

• Förvaltningsövergripande: 
Tillbud och arbetsskador.  

• Sammanställning från medarbetarenkäten gällande arbetsmiljö samt 
hantering. 
Förvaltningen kommer göra en ny nulägesanalys i oktober hur 
medarbetarna upplever hälso- och arbetsmiljön. Arbetsgivaren mejlar ut 
rapporten till FSG.  

• Övergripande RoK ferieungdom är framtagen och förmedlad ut till 
förvaltningens chefer. Den övergripande RoK kompletteras på enheten 
vid behov. 

• Insatser från företagshälsovården. Redovisning av köpta insatser samt 
dialog om nyttjandet.  

• Avdelningsövergripande Olovsholmsgatan, vån 4:  
Kvalitet och utveckling:  
Ekonomifunktionen:  
HR funktionen: 

 

4. Ekonomi 
• Budget. Besök av ekonomichef kl 13.  

Ekonomi översyn Kommungemensam särskild undervisningsgrupp 
(KSU). Behöver hålla skolenhetens och KSU:s budget åtskilda. 
Kommer kalibrera elevpeng KSU gentemot resursförbrukning och 
ekonomiskt resultat i budget 2023. 

5. Samverkansfrågor 

Förvaltningsövergripande 

• Innan arbetsgivaren skriver en ny rutin tillfrågas fackliga om de vill vara 
med eller har några synpunkter innan den upprättas. 

• LSG Kvalitet och utveckling: Tillsättande av IKT utvecklare.  
En tjänst som IKT utvecklare har inte varit tillsatt. Den kommer nu 
tillsättas utifrån ökade behov av stöd till verksamheterna gällande IT 
och digitalisering. Tjänsten kommer att annonseras ut. 

• LSG Ekonomifunktionen:  
• LSG HR funktionen:  
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Samverkan inför verkställighetsbeslut 
• Komplettering av läsårstider 22/23. Samverkad utan reservation. 
• Förslag till beslut om anskaffning av matematikverktyg. Samverkad utan 

reservation. 
• Rutin introduktion av timanställda i kost, lokalvård och vaktmästeri. 

Samverkad utan reservation. 
• Rutin lärlingselev från gymnasiet. Samverkad utan reservation. 
• Facklig tid läsåret 22/23. Samverkad utan reservation. 
• Förenklingar i Prorenata. Samverkad utan reservation.  
• Rutin ombyggnation av skolenhet. Lyfts ut och tas på FSG juni. 

 

Samverkan inför utredningsbeslut 
• Arbetsgrupp samverkansöverenskommelse mellan GRF och 

Kulturförvaltningen. Leds av Marika Andersson och Frida Uneback 
Malm. Marie- Noëlle Ferrier Carlsson deltar för Lärarförbundet i 
Kulturförvaltningen. Ingela Magnusson deltar för Lärarförbundet för 
Grundskoleförvaltningen.  

 

Pågående utredningar 

• Arbetsgrupp med uppdrag att skapa överenskommelser mellan 
Kost/Lokalvård/Vaktmästeri och skolorna. Magnus Bagge ansvarar. 
Fackliga som medverkar: Karl Hallerup Lärarförbundet, Kristina Wahle 
LR, Emelie Röjås Kommunal, Pia Hultgren Vision. 
Arbetsgruppen påbörjas under hösten. 

• Arbetsgrupp stora skolenheter. Yvonne Vedin ansvarar. 
Deltagare: 
LR: Kristina Wahle 
Lärarförbundet: Karl Hallerup 
Kommunal: Fredrik Svensson 
Vision: Hitesh Vithlani  
 

6. Balanslista 
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7. Övrigt 
  

• Kriget i Ukraina och påverkan på GRF. 
Det finns ett övergripande arbete i Borås Stad sedan kriget bröt ut. 
Arbetslivsförvaltningen håller samman boendefrågan. Borås 
”kommunpott” är 706 flyktingar + 59 som är vår tidigare kvot. Av de 
706 är de allra flesta kvinnor och barn. Det uppskattas bli ca 300 barn i 
skolåldern. GRF har tomma platser på vissa skolor och flyktingar 
kommer få en plats så nära den skola de önskat.  
Vårdförbundet påtalar att barn från Ukraina är dåligt vaccinerade och 
arbetsgivaren behöver planera för att kunna omhänderta det om/när vi 
får elever från Ukraina. 

• Uppföljning hanteringstid av ärenden i KIA.  
Vi går igenom hur det ser ut på de olika enheterna. Vidare dialog förs 
på LSG. 

• Utvärdering vaktmästarorganisationen kommer ske. Återkoppling till 
FSG om vaktmästarnas åsikter i juni. Rektorernas åsikter återkopplas på 
FSG januari. 

• Chefsforum krockar med FSG 6/12. Arbetsgivaren återkommer med 
nytt datum för FSG december. 

• Tillförordnad förvaltningschef i sommar tillkännages.  
• Remiss- Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående 

förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.  
• Ledning stora skolenheter. Rektors inre organisation. 
• Lärarförbundet skolledare: Vilken tidpunkt gäller för en rektor som 

kommer tillbaka från en tjänstledighet och inte har kvar sin tjänst på 
den enheten där han arbetade när han fick tjänstledigt. Bosse Leskinen 
kl 15.45. Bordläggs till FSG juni. 

• LR, Lärarförbundet, Lärarförbundet skolledare:  "Rutinen för intern 
chefsrörlighet". Nu när rutinen praktiserats ser vi att den tydligt frångår 
samverkansavtalet och även får andra konsekvenser. Bordläggs till FSG 
juni. 

• Lärarförbundet: Tankar kring samverkansdagen. Bordläggs till FSG juni 
• Vision: facklig information ute i skolorna 

Vision kommer gå ut med skriftlig facklig information till obehöriga 
lärare då nya medlemmar som är obehöriga inte tillhör Lärarförbundet. 

• Resursteam. Samverkas på FSG juni. 
• Verksamhetsutvecklare kvalitet och utveckling. Bordläggs till FSG juni 
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8. Protokoll från CSG och LSG 
• CSG protokoll från 220428. Bordläggs till FSG juni 

9. Information 
• Genomgång av ärenden till nämndens kommande sammanträde.  

Arbetsgivaren går igenom kallelsen till nästa nämndmöte 220524. FSG 
läser nämndhandlingarna själva. 

• Information om förslag till kommande verkställighets- och 
utredningsbeslut av förvaltningschef.  
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Justerat av: 

 
Hayne Hedin, Tf förvaltningschef (ordförande) 

 
Emelie Röjås, Kommunal 

 
Kristina Wahle, LR 

 
Ingela Magnusson, Lärarförbundet 

 
Hitesh Vithlani, Vision 

 
Tanja Pejic, Vårdförbundet 
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Protokoll för förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Grundskoleförvaltningen 

Datum 2022-01-18 

Tid 13.00-16.00 

Plats Digitalt via Teams 

Deltagare Pär Arvidsson- Fäldt  Förvaltningschef (ordförande) 

 Yvonne Vedin  HR-chef (sekreterare) 

 Therese Svensson  Kommunal 

 Lena Bidwell  Kommunal 

 Kristina Wahle LR 

 Stefan Holström  LR 

 Ingela Magnusson  Lärarförbundet 

 Karl Hallerup  Lärarförbundet 

 Hitesh Vithlani  Vision 

 Tanja Pejic Vårdförbundet 
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1. Organisation och personalförändringar 

2. Hälsa och friskvård 

3. Arbetsmiljö 

Skyddskommitté 

• Förvaltningsövergripande: 
Tillbud och arbetsskador. 

• Insatser från företagshälsovården. Redovisning av köpta insatser samt 
dialog om nyttjandet.  

• Avdelningsövergripande Olovsholmsgatan, vån 4:  
Kvalitet och utveckling:  
Ekonomifunktionen:  
HR funktionen: 

• Skyddsrond Olovholmsgatan 

4. Ekonomi 
• Budget 2022 

Löper på. Merparten av skolarna är i balans.  

5. Samverkansfrågor 

Förvaltningsövergripande 

• LSG Kvalitet och utveckling:  
• LSG Ekonomifunktionen:  
• LSG HR funktionen:  

 

Samverkan inför verkställighetsbeslut 
• Rutin gällande arbetstid för studiedagar för de på semestertjänst. 

Samverkad utan reservation. 
• Rutin för att säkerställa skolgång för placerade elever. Samverkad utan 

reservation. 
• Intern intresseanmälan för vakanta förstelärartjänster. Samverkad utan 

reservation. 
• Rutin omdöme i Unikum. Samverkad utan reservation. 
• Hantera när-och frånvaro i skola 24. Samverkad utan reservation. 
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Samverkan inför utredningsbeslut 
• Arbetsgrupp med uppdrag att skapa överenskommelser mellan 

Kost/Lokalvård/Vaktmästeri och skolorna.  
Deltagare: 
LR: Kristina Wahle 
Lärarförbundet: Karl Hallerup 
Vision: Pia Hultgren 
Kommunal: Emelie Röjås 
En VC, eventuellt lokalsamordnare samt Chef kost- och lokalvård 

• Ev ny timplan mm från HT-22. Vi förbereder en arbetsgrupp inför 
riksdagens beslut. 
Deltagare: 
LR: Stefan Holström 
Lärarförbundet: Ingela Magnusson 
 

Pågående utredningar 

• Partsammansatt arbetsgrupp om övergripande områden i HÖK-21. 
Yvonne Vedin ansvarar. Fackliga som medverkar: Ingela Magnusson 
Lärarförbundet, Kristina Wahle Lärarnas Riksförbund. 

• Arbetsgivaren undersöker om matteappen är något för förvaltningen 
och presenterar sedan för FSG. 

6. Balanslista 
 

7. Övrigt 
• Ämnen samverkansdagen 220201.  

Samverkansdagen blir framflyttad till 10/5 på grund av pandemi. 
• FSG februari sker digitalt. 
• Återkoppling kompetensförsörjningsplanen 

Få fler att arbeta längre - inte kommit igång 
Behålla och utveckla personal inom kost och lokalvård - pågående 
Kompetensförsörjning via bemanningsenheten - pågående 
Tillse att nyanställda får en bra start och därmed stannar kvar i yrket -
startas under våren 
Validering lärare i fritidshem – pågående 
Ta tillvara studentvikarier bättre - pågående 

• När gäller beordrad alternativt flextid vid ändrad arbetstid? 
Om medarbetaren får frågan att byta arbetstid (som är samma antal 
timmar) kortare än 14 dagar innan, är det förskjuten arbetstid. Blir man 
ombedd att arbeta utöver schemalagd tid blir det övertid och ej flex. 

• Medarbetarenkäten.  
Vi  tittar på avsnittet tystnadskultur och kränkande särbehandling. GRF 
sticker inte ut i siffrorna men arbetsgivaren kommer se till att alla 
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medarbetare vet vem som är chefens chef om hen känner sig utsatt för 
kränkande behandling av närmaste chef.  

• Lokalplansbehov 2023-2025. 
• Yttrande över remiss om riktlinje beställar- utförarmodell 
• Lärarförbundet: rektorsrekryteringar 

Arbetsgivaren förtydligar vikten av samverkan vid rekrytering. 
• Lärarförbundet: Se över Placeringsenhetens förfarande vid utplacering 

av elever och ekonomisk kompensation. 
Elever som inte får sitt första val vid skolvalet får placering på en skola 
som har ledig plats. Det strider mot skollagen att begränsa byte av skola. 
Tilläggsbelopp följer inte med när eleven byter skola. 
Frågan lyfts i det LSG som berörs.  

• Lärarförbundet: Förskoleklass för elever som kan komma att tillhöra 
Grundsärskola från åk 1. 
Vårdnadshavare kan ansöka om uppskjuten skolplikt eller att eleven 
börjar i särskolan ett år tidigare och går då två år i årskurs 1.  

8. Protokoll från CSG och LSG 
• CSG protokoll från 211118, 211209 

9. Information 
• Genomgång av ärenden till nämndens kommande sammanträde. 

Arbetsgivaren går igenom kallelsen till nästa nämndmöte 220125. 
• Information om förslag till kommande verkställighets- och 

utredningsbeslut av förvaltningschef.  
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Justerat av: 

 
Pär Arvidsson- Fäldt, förvaltningschef (ordförande) 

 
Therese Svensson, Kommunal 

 
Kristina Wahle, LR 

 
Ingela Magnusson, Lärarförbundet 

 
Hitesh Vithlani, Vision 

 
Tanja Pejic, Vårdförbundet 



Sida 
1(5) 

 

Protokoll för förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Grundskoleförvaltningen 

Datum 2022-02-08 

Tid 13.00-16.00 

Plats Digitalt via Teams 

Deltagare Hayne Hedin  Tf Förvaltningschef (ordförande) 

 Yvonne Vedin  HR-chef (sekreterare) 

 Emelie Röjås  Kommunal 

 Lena Bidwell  Kommunal 

 Kristina Wahle LR 

 Stefan Holström  LR 

 Ingela Magnusson  Lärarförbundet 

 Karl Hallerup  Lärarförbundet 

 Hitesh Vithlani  Vision 

 Tanja Pejic Vårdförbundet 
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1. Organisation och personalförändringar 
• Det planeras för en organisationsöversyn av Olovholmsgatan. 

Arbetsgivaren återkommer 

2. Hälsa och friskvård 
• Badminton på måndagar har blivit välbesökt.  
• Från och med i år kommer varje anställd kunna förfoga över hela sitt 

friskvårdsbidrag, 2000 kr, utan krav på egen insats och kan använda hela 
summan till aktiviteter inom ramen för Skatteverkets godkända 
aktiviteter.  

• Se Merkrafts sida på intranätet för ytterligare förmåner 

3. Arbetsmiljö 

Skyddskommitté 

• Förvaltningsövergripande: 
Tillbud och arbetsskador. Två skolor uppmärksammas som tas vidare 
på LSG 

• Insatser från företagshälsovården. Redovisning av köpta insatser samt 
dialog om nyttjandet.  

• Avdelningsövergripande Olovsholmsgatan, vån 4:  
Kvalitet och utveckling:  
Ekonomifunktionen:  
HR funktionen: 
Förvaltningen börjar från 9/2 med succesiv återgång till att vara mer 
fysiskt på arbetsplatserna enligt tidigare framtagen rutin. 

4. Ekonomi 
• Budget 

2021 års budget gick 28.000 kr plus.  
2022 års budget är nystartad. Mer analyser kommer. Som det ser ut nu 
är de flesta enheter i balans.  

5. Samverkansfrågor 

Förvaltningsövergripande 

• LSG Kvalitet och utveckling:  
LSG Ekonomifunktionen:  
LSG HR funktionen:  

Samverkan inför verkställighetsbeslut 
• Intern enhetschefsrörlighet. Samverkad med reservation. Samtliga 

fackförbund ser inte att fördelarna överväger nackdelarna med en intern 
enhetschefsrörlighet. Möjlighet att söka nytt enhetschefsuppdrag finns 
redan i dag via vanlig rekryteringsprocess. Facken överväger att lyfta 
frågan till CSG.  
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Samverkan inför utredningsbeslut 
• Arbetsgrupp stora skolenheter. Yvonne Vedin ansvarar. 

Deltagare: 
o LR: Kristina Wahle 
o Lärarförbundet: Karl Hallerup 
o Kommunal: Fredrik Svensson 
o Vision: Hitesh Vithlani  

• Arbetsgrupp gällande Särskild Undervisningsgrupps (SU) lokalisering. 
Julio Garcia Atterström ansvarar. 
Deltagare: 

o LR: Stefan Holström 
o Lärarförbundet: Ingela Magnusson 
o Kommunal: Återkommer 

Pågående utredningar 

• Partsammansatt arbetsgrupp om övergripande områden i HÖK-21. 
Yvonne Vedin ansvarar. Fackliga som medverkar: Ingela Magnusson 
Lärarförbundet, Kristina Wahle Lärarnas Riksförbund. 

• Arbetsgivaren undersöker om matteappen är något för förvaltningen 
och presenterar sedan för FSG. 

• Arbetsgrupp med uppdrag att skapa överenskommelser mellan 
Kost/Lokalvård/Vaktmästeri och skolorna. Magnus Bagge ansvarar. 
Fackliga som medverkar: Karl Hallerup Lärarförbundet, Kristina Wahle 
LR, Emelie Röjås Kommunal, Pia Hultgren Vision. 

• Ev ny timplan mm från HT-22. Då riksdagens beslut dröjer kommer 
förvaltningen ha samma timplan läsår 22/23 som idag.  

6. Balanslista 
• Ämnen samverkansdagen 220510.  

7. Övrigt 
• Vikariesituationen: 

På grund av rådande situation är det ansträngt läge i många 
verksamheter och Bemanningsenheten är inget undantag. Det är 
frånvaro bland vikarier och frånvaron sträcker sig över flera dagar på 
grund av de rådande restriktionerna.  En del vikarier känner 
osäkerhet att bli bokad på grund av risk för smitta som väljer att inte 
lägga tillgänglig tid alls. 
I januari har det tillsatts 70 månadsvikariat inom skolan. Dessa faktorer 
tillsammans påverkar hur täckningsgraden blir på vikariebeställningarna. 
Dialog med vikarierna prioriteras för att påminna om att de är viktiga 
och ber dem lägga tillgänglig tid för att bokas på arbete. Vi har även 
minskat de områden som vikarierna är öppna mot för öka deras trivsel, 
få bättre kontinuiteter ute på skolorna. Rekryteringssamordnarna ser ett 
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bra inflöde i ansökningar och i januari har det anställts totalt 30 stycken 
nya vikarier mot skolan.  

• Läsårstider 23/24 
• Information om när-och frånvaro i Unikum. Arbetet hittills och tidplan 
• Verksamhetsplan centrala elevhälsan.  
• Ny funktion i tjänsteplaneringsverktyget med möjlighet att koppla 

tidsammansställning med uppdragsdialogen och skriva ut den per 
person. 

• Från och med mars är FSG på plats på Olovholmsgatan. 

8. Protokoll från CSG och LSG 
• CSG protokoll från 211214, 220120 

9. Information 
• Genomgång av ärenden till nämndens kommande sammanträde.  

Arbetsgivaren går igenom kallelsen till nästa nämndmöte 220125 
• Information om förslag till kommande verkställighets- och 

utredningsbeslut av förvaltningschef.  
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Justerat av: 

 
Pär Arvidsson- Fäldt, förvaltningschef (ordförande) 

 
Emelie Röjås, Kommunal 

 
Kristina Wahle, LR 

 
Ingela Magnusson, Lärarförbundet 

 
Hitesh Vithlani, Vision 

 
Tanja Pejic, Vårdförbundet 
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Protokoll för förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Grundskoleförvaltningen 

Datum 2022-03-22 

Tid 13.00-16.00 

Plats Olovholmsgatan lokal Borgstena 

Deltagare Hayne Hedin  Tf Förvaltningschef (ordförande) 

 Yvonne Vedin  HR-chef (sekreterare) 

 Emelie Röjås  Kommunal 

 Lena Bidwell  Kommunal 

 Kristina Wahle LR 

 Stefan Holström  LR 

 Ingela Magnusson  Lärarförbundet 

 Karl Hallerup  Lärarförbundet 

 Hitesh Vithlani  Vision 

 Tanja Pejic Vårdförbundet 
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1. Organisation och personalförändringar 

2. Hälsa och friskvård 

3. Arbetsmiljö 

Skyddskommitté 

• Förvaltningsövergripande: 
Tillbud och arbetsskador.  

• Insatser från företagshälsovården. Redovisning av köpta insatser samt 
dialog om nyttjandet.  

• Avdelningsövergripande Olovsholmsgatan, vån 4:  
Kvalitet och utveckling:  
Ekonomifunktionen:  
HR funktionen: 

4. Ekonomi 
• Budget  

Överlag löper det på enligt plan. Livsmedelspriserna påverkar som kan 
leda till negativa avvikelser. Vi har köpt fler platser i fristående skolor 
vilket också kan påverka budgeten. Som det ser ut i dag kommer det 
inte påverka enheternas budget.  
Information om förslag hur den så kallade skolmiljarden ska fördelas 
har getts.  

5. Samverkansfrågor 

Förvaltningsövergripande 

• LSG Kvalitet och utveckling:  
Chef kvalitet och utveckling (KoU) går in som Tf förvaltningschef.  
Verksamhetsutvecklare KoU går in som Tf chef KoU. 
Lärarförbundet och Vision har inget att erinra i tillsättandet av tf. chef 
för Kvalité och utveckling. Däremot måste vi, för att få en samsyn, ha 
en punkt på nästa FSG kring hur samverkan ska fungera vid 
rekrytering/verksamhetsförändring. 

• LSG Ekonomifunktionen:  
• LSG HR funktionen:  
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Samverkan inför verkställighetsbeslut 
• Reviderad rutin mottagande av VFU student. Samverkad utan 

reservation.  
• Förvaltningsövergripande handlingsplan HÖK-21.Samverkad med viss 

reservation. 
LR: Arbetsgivaren måste säkerställa att alla lediga tjänster skall 
annonseras ut. 
Lärarförbundet: Anser inte att man omhändertagit samtliga punkter i de 
lokala anvisningarna och i det centrala avtalet helt och fullt. 
Handlingsplanen HÖK-21 har arbetats fram gemensamt av 
arbetsgivaren och representanter för LR och Lärarförbundet i en 
arbetsgrupp. Lärarfacken har haft goda möjligheter under framtagandet 
av handlingsplanen att påverka vilka aktiviteter som den ska innehålla. 

• Övergångsplan förskola-förskoleklass Lå 22/23 och 23/24. Samverkad 
utan reservation. 

• Årshjul KSU. Samverkad utan reservation. 
• Rutin KSU. Samverkad utan reservation. 
• Rutin checklista introduktion timanställda. Samverkad med viss 

reservation. 
Lärarfacken påtalar att om lärare ska ta emot ny vikarie behövs avsatt 
tid. 

• Reviderad rutin för bemanning med vikarier. Samverkad utan 
reservation. 

• Reviderad plan för övergångar inom och mellan skolor och skolformer. 
Samverkad utan reservation. 

• Riktlinjer- Fritidshem Vilka funktioner som används i Tempus 
respektive Unikum. Samverkad utan reservation.  

Samverkan inför utredningsbeslut 
• Arbetsgrupp gällande Särskild Undervisningsgrupps (SU) lokalisering. 

Julio Garcia Atterström ansvarar. 
Deltagare: 
LR: Stefan Holström 
Lärarförbundet: Ingela Magnusson 
Kommunal: Återkommer 
Arbetsgivaren kommer inte starta utredningen pga snäva tidsramar 
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Pågående utredningar 

• Arbetsgivaren undersöker om matteappen är något för förvaltningen 
och presenterar sedan för FSG. 
Utredning ska vara klar 220324. Lärarförbundet är med och lyssnar på 
dragningen 220324. Samverkas sedan på FSG. 

• Arbetsgrupp med uppdrag att skapa överenskommelser mellan 
Kost/Lokalvård/Vaktmästeri och skolorna. Magnus Bagge ansvarar. 
Fackliga som medverkar: Karl Hallerup Lärarförbundet, Kristina Wahle 
LR, Emelie Röjås Kommunal, Pia Hultgren Vision. 

• Arbetsgrupp stora skolenheter. Yvonne Vedin ansvarar. 
Deltagare: 
LR: Kristina Wahle 
Lärarförbundet: Karl Hallerup 
Kommunal: Fredrik Svensson 
Vision: Hitesh Vithlani  

6. Balanslista 
• Ämnen samverkansdagen 220510.  

7. Övrigt 
• Svara på frågor från arbetsmiljöverket.  
• Rekryteringsstödets start. 

Möjlighet att få hjälp med rekryteringar från 11/4. Rekryteringsstödet 
besöker alla verksamhetsledningar under april och maj för att presentera 
upplägget närmare. 

• Lärarförbundet: 
Löneläge outbildade. Josef Sharro besöker kl 15.45  

• Lärarfacken för skolledare: 
Vi vill lyfta en arbetsmiljöfråga i FSG som gäller rektorer och hur 
elevhälsan fördelar sin personal. 
Hur går det till? 
Vem fattar beslut om förflyttning och på vilka grunder?  
Vilken framförhållning ska finnas vid en förflyttning? 
Grunden för hur elevhälsan fördelar sin personal beror på elevantal och 
sociala index och det ses över varje vår. Utifrån det fördelas elevhälsans 
resurser. 
När det uppstår vakanser i elevhälsan kan det hanteras på två sätt. 
Antingen via intern rörlighet först eller direkt via annonsering. Vid 
intern rörlighet anpassas det till terminsstarter för att störa så lite som 
möjligt där elevhälsans personal är nu. 
Lärarförbundets skolledare påtalar att terminsstart är försent då arbetet 
börjar i april för specialpedagoger.  
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• Lärarfacken för skolledare: Arbetsmiljöpåverkan för rektor att inte de 
personer som rektor vill ska ha tillgång till Prorenata har det.  
Mikael Sedvall besöker kl 15.30 
Elevhälsan har fått önskemål om detta i omgångar. Befintlig 
arbetsgrupp kommer ta med IT kompetens för att se över Prorenata 
och vilka som skulle kunna ha tillgång till Prorenata utifrån 
sekretessnivåer och sekretesslagstiftning. Viktigt att arbetet för berörda 
ska fungera bra och att vi hittar en bra balans för olika professioner. 
Upphandling pågår och ska vara klar under våren. Oklart om vi fortsatt 
kommer ha Prorenata.  

• Upphandling varningssystem 
GRF har representant med i arbetsgrupp, som leds av CKS, om 
upphandling av varningssystem för in-och utrymning. GVUF kommer 
gå först att installera varningssystem när det är upphandlat.  

• Kriget i Ukraina och påverkan på GRF  
Intensivt arbete pågår i staden för mottagande av flyktingar. GRF har 
ännu inte fått något utökat uppdrag förutom att flyktingbarnen har rätt 
till skolgång. Chef för CFL leder en partssammansatt arbetsgrupp för 
att se på olika senarior beroende på hur det utvecklar sig. Mottagande 
av barnen sker av CFL och skolplacering sker via placeringsenheten där 
vi har lediga skolplatser. Kan bli att vi får starta särskilda enskilda 
grupper. Den trånga sektorn är att lösa bemanningen.  
Samverkan kan komma att bli med kort varsel beroende på hur 
situationen utvecklar sig. 

• Rekryteringsprocessen av Förvaltningschef.  
Bemanningsföretaget Cordovan kommer hålla samman processen. 
FSG, representanter från förvaltningsledningen, representanter från 
Personalavdelningen på stadsledningskansliet och politiker kommer 
delta i intervjuerna. Arbetsgivaren återkommer med tidplan. 

8. Protokoll från CSG och LSG 
• CSG protokoll från 220224 

9. Information 
• Genomgång av ärenden till nämndens kommande sammanträde.  

Arbetsgivaren går igenom kallelsen till nästa nämndmöte 220329 
• Information om förslag till kommande verkställighets- och 

utredningsbeslut av förvaltningschef.  
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Justerat av: 

 
Hayne Hedin, Tf förvaltningschef (ordförande) 

 
Emelie Röjås, Kommunal 

 
Kristina Wahle, LR 

 
Ingela Magnusson, Lärarförbundet 

 
Hitesh Vithlani, Vision 

 
Tanja Pejic, Vårdförbundet 
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Protokoll för förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Grundskoleförvaltningen 

Datum 2022-04-05 

Tid 13.00-16.00 

Plats Olovholmsgatan lokal Borgstena 

Deltagare Hayne Hedin  Tf Förvaltningschef (ordförande) 

 Yvonne Vedin  HR-chef (sekreterare) 

 Emelie Röjås  Kommunal 

 Lena Bidwell  Kommunal 

 Kristina Wahle LR 

 Stefan Holström  LR 

 Ingela Magnusson  Lärarförbundet 

 Karl Hallerup  Lärarförbundet 

 Hitesh Vithlani  Vision 

 Tanja Pejic Vårdförbundet 
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1. Organisation och personalförändringar 

2. Hälsa och friskvård 

3. Arbetsmiljö 

Skyddskommitté 

• Förvaltningsövergripande: 
Tillbud och arbetsskador.  

• Insatser från företagshälsovården. Redovisning av köpta insatser samt 
dialog om nyttjandet.  

• Avdelningsövergripande Olovsholmsgatan, vån 4:  
Kvalitet och utveckling:  
Ekonomifunktionen:  
HR funktionen: 
 

Lärarförbundet:  Likvärdighet kring uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i alla LSG. 
Facken har identifierat att LSG har olika sätt att följa upp arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsgivaren kommer få återkoppling från arbetsmiljöverket utifrån tillsyn 
som gjordes under hösten -21. När vi fått den återkopplingen upprättas en 
arbetsgrupp under FSG för att arbeta med förbättringar och tar då även med 
det facken identifierat. Kan vara en punkt på samverkansdagen 11/10. 

 

4. Ekonomi 
• Budget  

Ingen ny redovisning från mars. Nämnden tog beslut utifrån förslaget 
om fördelningen av skolmiljarden. 

5. Samverkansfrågor 

Förvaltningsövergripande 

• LSG Kvalitet och utveckling:  
• LSG Ekonomifunktionen:  
• LSG HR funktionen:  

 
Samtliga fack: Samverkan vid rekrytering och verksamhetsförändring.  
Fackliga påminner om vikten av tydlighet när arbetsgivaren behöver mejla ut 
skyndsamma samverkansfrågor. 
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Samverkan inför verkställighetsbeslut 
• Rutin användning av rekryteringsstöd. Samverkad utan reservation. 
• Integrerat team. Samverkad utan reservation. 

 

Samverkan inför utredningsbeslut 
 

Pågående utredningar 

• Arbetsgivaren undersöker om matteappen är något för förvaltningen 
och presenterar sedan för FSG. 
Utredningen är klar och redovisad. Lärarförbundet uppfattar det 
tidsbesparande för lärare om matteappen införs men förutsättningen är 
att fungerande och tillräckligt med IT verktyg finns. En utmaning kan 
vara att hantera lösenord för de yngre eleverna.  
Utredarnas förslag till beslut är att matteappen ska köpas in. En grov 
beräkning av total kostnad är ca 2,5 - 3,5 miljoner kronor. 
Nästa steg är att alla rektorer får information om matteappen. 

• Arbetsgrupp med uppdrag att skapa överenskommelser mellan 
Kost/Lokalvård/Vaktmästeri och skolorna. Magnus Bagge ansvarar. 
Fackliga som medverkar: Karl Hallerup Lärarförbundet, Kristina Wahle 
LR, Emelie Röjås Kommunal, Pia Hultgren Vision. 
Arbetsgruppen påbörjas under hösten. 

• Arbetsgrupp stora skolenheter. Yvonne Vedin ansvarar. 
Deltagare: 
LR: Kristina Wahle 
Lärarförbundet: Karl Hallerup 
Kommunal: Fredrik Svensson 
Vision: Hitesh Vithlani  
 

6. Balanslista 
• Ämnen samverkansdagen 220510.  

Arbetsgruppers syfte och ansvar som deltagare. 
Övergripande handlingsplan HÖK-21 

• HÖK-21 
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7. Övrigt  
• Kriget i Ukraina och påverkan på GRF . 

I dagsläget finns 8 elever från Ukraina på en grundskola. Kyllared 
kommer vara ett transitboende. Det innebär att de flyktingar som 
kommer dit troligen inte kommer bli elever i GRF. Gamla 
Sjöhagenskolan kommer också vara ett transitboende. Osäkra 
prognoser.  
GRF huvudlösning för skolgång är att använda tomma platser i våra 
skolor. Om det inte räcker till kan särskilda grupper komma att startas. 
En utmaning kan komma att bli att hitta personal som kan ukrainska 
eller ryska. GRF har fått uppdrag av nämnden att utreda möjligheten att 
flyktingar ska kunna få undervisning från Ukraina. 

• Lärarförbundet: Bilaga M - övertid, förtydligande 
Arbetsgivaren förtydligar att om en lärare vikararier på sin planeringstid 
har rektor och lärare dialog om möjlighet att planera på annan tid eller 
om övertid ska utgå då det behöver ske efter arbetstid. 

• Utvärdering löneöversyn på FSG info juni. 
• Uppföljning hanteringstid av ärenden i KIA FSG maj. 
• Vikarier som anmäler händelser i KIA 

När vikarier anmäler arbetsskada eller tillbud får de ofta hjälp av 
fackliga. Arbetsgivaren ber facken sprida vikten av att det är 
arbetsplatsen vikarien arbetar på den dagen som ska uppges.  

8. Protokoll från CSG och LSG 
• CSG protokoll från 220324 

9. Information 
• Genomgång av ärenden till nämndens kommande sammanträde.  

Arbetsgivaren går igenom kallelsen till nästa nämndmöte 220419 
• Information om förslag till kommande verkställighets- och 

utredningsbeslut av förvaltningschef.  
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Justerat av: 

 
Hayne Hedin, Tf förvaltningschef (ordförande) 

 
Emelie Röjås, Kommunal 

 
Kristina Wahle, LR 

 
Ingela Magnusson, Lärarförbundet 

 
Hitesh Vithlani, Vision 

 
Tanja Pejic, Vårdförbundet 
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Protokoll för förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Grundskoleförvaltningen, extra sammanträde 

Datum 2022-06-14 

Tid 16.00-16.45 

Plats Distans via Teams 

Deltagare Hayne Hedin  Tf Förvaltningschef (ordförande) 

 Yvonne Vedin  HR-chef (sekreterare) 

 Emelie Röjås  Kommunal 

 Lena Bidwell  Kommunal 

 Anna Wikman Sveriges skolledarförbund 

 Stefan Holström  LR 

 Ingela Magnusson  Lärarförbundet 

 Karl Hallerup  Lärarförbundet 

 Anna Stenström  Verksamhetschef 
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1. Organisation och personalförändringar 

Tf verksamhetschef område 4 
Christina Asp Olsén är anställd som verksamhetschef i område 4. 
Tillträdesdatum är inte beslutat än. Det beror på att AG behöver finna en 
lösning för Christinas nuvarande tjänst, rektor Daltorpskolan 7-9. Under 
perioden 2022-07-25—2022-09-30 behöver därför AG tillsätta en tf 
verksamhetschef för område 4. 

Förslag till beslut: Anna Stenström, verksamhetschef område 3, förordnas som 
tf verksamhetschef för område 4 2022-07-25—2022-09-30. 

Konsekvenser och lösningar: 

Detaljerad planering startar på fredag. Deltagare: verksamhetschef område 3 
och 4, verksamhetsutvecklare område 3 och 4. 

Uppföljningsmöten verksamhetschef och rektor. Mötena sprids ut så att 
verksamhetschef kan möta alla rektorer enligt rutin. Mötena genomförs på 
distans för att spara tid. 

Möten i verksamhetsledningen. Möten kan genomföras gemensamt för område 
3 och 4 då det passar innehållet. Möten kan också genomföras separat med 
verksamhetsutvecklare som mötesledare. Frågan hanteras i den detaljerade 
planeringen. 

LSG. Mötena i LSG genomförs enligt plan. 

Akuta ärenden som uppstår. Verksamhetschef får stöd av de resurser som finns 
i GRF. Verksamhetschef/AG kan behöva delegera ärende till annan 
befattningshavare. 

Generellt prioriteras stödresurser inom GRF till berörd verksamhetschef under 
aktuell tidsperiod. 

Ambitionsnivån i vissa frågor och processer kan behöva sänkas under aktuell 
tidsperiod. 

Lärarförbundet påtalar att vi behöver följa om lösningen får konsekvenser för 
område 3. Område 4 får en ny verksamhetschef och det kan få påverkan på 
andra verksamhetschefer samt att rektorerna i område 4 inte får det stöd de 
behöver initialt.  

Sveriges skolledarförbund påtalar att hänsyn behöver tas till att det blir en bra 
lösning för Daltorpsskolan 7-9. 

LR påtalar om vikten att bevaka arbetsbelastningen för verksamhetschef 
område 3.  

Samverkan inför verkställighetsbeslut 
Anna Stenström, verksamhetschef område 3, förordnas som tf verksamhetschef 
för område 4 2022-07-25—2022-09-30. Uppföljning på FSG augusti hur 
tidplanen håller. Samverkad utan reservation. 
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Justerat av: 

 
Hayne Hedin, Tf förvaltningschef (ordförande) 

 
Emelie Röjås, Kommunal 

 
Stefan Holström, LR 

 
Ingela Magnusson, Lärarförbundet 

 
Anna Wikman, Sveriges skolledarförbund 
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2022-08-12 Coronoarelaterad information till chefer i 
Grundskoleförvaltningen 
 
 
Inför skolstarten informerar smittskydd Västra Götaland gällande aktuellt 

Covid-läge. Inför skolstart är det viktigt att vara uppmärksam på 

luftvägssymtom och att sjuka barn samt personal stannar hemma vid symtom. 

 

I den medföljande bilagan från Smittskydd beskrivs nuläget och några punkter 

att tänka på. 

 

Sammanfattningsvis innebär det att vi är uppmärksamma på sjukdom, håller 

avstånd så långt det går och har god handhygien. I övrigt gör vi gör inga 

verksamhetsanpassningar i nuvarande läge. 

 

När det gäller det som beskrivs som ”en kontinuitet för frånvaro” följer vi de 

ordinarie närvarorutinerna. Får ni information om att Covid 19 anmäls som 

orsak till frånvaro bland elever eller personal kontaktar du din verksamhetschef 

för samråd om eventuella åtgärder. 

 

Under våren avvecklade förvaltningen den särskilda samordningsorganisationen 

för pandemin. Får du frågor eller har funderingar på hur du bör agera, vänder 

du dig till din verksamhetschef. I samråd med verksamhetschef avgörs om 

kontakt ska tas med Smittskydd. Förvaltningen följer utvecklingen kring Covid 

19 och informerar om läget ändras. 
 

 

Inför%20skolstart%20information%20från%20Smittskydd%20Västra%20Götaland.pdf


        1 (1) 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Smittskydd Västra Götaland 
 
Södra Älvsborgs Sjukhus 
501 82  Borås 
Tfn 010 – 441 24 00 
Fax 033 – 10 04 92 
 

 
Kaserntorget 11 B 
411 18  Göteborg 
Tfn 010 – 441 24 00 
Fax 031 – 13 37 95 

 
Skaraborgs sjukhus 
541 85  Skövde 
Tfn 010 – 441 24 00 
Fax 0500 – 43 24 99 

 
Uddevalla Sjukhus 
451 80  Uddevalla 
Tfn 010 – 441 24 00 
Fax 0522 – 13182  

 

E-post 
smittskydd@vgregion.se 
 
Hemsida 
www.vgregion.se/smittskydd 

 

 

 Handläggare 
Smittskydd Västra Götaland 

Datum 
2022-08-10 

Dnr 
U200117-20227 

  
 
 

Inför skolstarten höstterminen 2022 – Pandemin är inte över 
 
Sedan 1 april klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig och allmänfarlig 
sjukdom. Ur laglig synpunkt finns inte längre möjlighet till distansundervisning och 
smittspårning av kontakter till fall i skolmiljö så som vi gjort tidigare.  
 
Smittläge  
Under sommaren har det återigen skett en ökning av covid-19 i samhället, där varianterna 
BA.5 och BA.4 nu är helt dominerande. Dessa varianter är mer smittsamma än de 
tidigare. Vaccination kan inte förhindra smittspridning, men förhindrar allvarlig sjukdom. 
Provtagning för covid-19 utförs enbart genom sjukvårdens försorg i utvalda grupper. 
Skolungdomar och personal i skolan ingår inte i dessa grupper.  
 
Inför skolstart är det viktigt att vara uppmärksam på luftvägssymtom och att sjuka barn 
samt personal stannar hemma vid symtom. Skolhuvudmannen är fortsatt ansvarig för 
åtgärder vid ökad sjukfrånvaro i skolan, och även för att det bedrivs ett 
smittspridningsförebyggande arbete.  
 
Några punkter att tänka igenom  
• Aktualisera det goda smittförebyggande arbete som utarbetats under pandemin med 
avstånd, små grupper, god handhygien.  
• God vaccinationstäckning av de vuxna i skolans värld förhindrar allvarlig sjukdom.  
• Tänk på att ha en kontinuitetsplan för frånvarorapport – ger bättre överblick.  
• Principen sjuka barn ska vara hemma och friska barn ska vara i förskola och skola 
gäller. 
• Vid smittspridning i förskola eller skola med många fall kan man givetvis kontakta 
Smittskydd Västra Götaland för råd och stöd. Vi nås då via vår funktionsbrevlåda 
smittskydd@vgregion.se. 
• Har vi anledning att kontakta skolor kommer vi att använda respektive kommuns 
funktionsbrevlåda. 
• Vid förvärrad pandemisituation kan Folkhälsomyndigheten komma att ändra 
klassifikation och riktlinjer, men barns skolgång kommer även i fortsättningen att 
prioriteras. 
 
Länkar till aktuell skolinformation: Folkhälsomyndigheten  

Skolverket  
Arbetsmiljöverket  

 
Eva Lindhusen Lindhé och Peter Nolskog 
biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland  

http://www.vgregioni.se/smittskydd
mailto:smittskydd@vgregion.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/att-tanka-pa-vid-atergang-till-skola/
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2022-08-17 Coronarelaterad information till chefer i 

Grundskoleförvaltningen 

Om covid-19 och graviditet 

Arbetsmiljöverket och SKR har uppdaterat sina riktlinjer om gravida 

medarbetare. Huvudspåret är att gravida arbetstagare som är vaccinerade ska 

arbeta, även från och med graviditetsvecka 20, om inte den individuella 

riskbedömningen visar något annat, exempelvis bakomliggande sjukdom. Detta 

gäller också medarbetare som själva önskar bli förbjudna att arbeta. 

Vaccinationsstatus hos den gravida 

Om medarbetaren är vaccinerad eller inte är en faktor som ska tas med i den 

individuella riskbedömningen och därför måste du ställa frågan till din 

medarbetare om vaccination. Vi kan aldrig tvinga en medarbetare att svara på 

frågan om vaccination, men om hon inte vill svara ska hon hanteras som 

ovaccinerad.  

Arbetsmiljöverket ger inget klart besked i vad de lägger i definitionen 

”vaccinerad” men SKR väljer att skriva fullvaccinerade och utgår då ifrån att 

den gravida har fått minst två sprutor.  

Ta hänsyn till om den gravida är ovaccinerad 

En medarbetare som är ovaccinerad och som inte kan erbjudas andra 
arbetsuppgifter ska hanteras enligt tidigare riktlinjer.  

Redan avstängda gravida 

När det gäller medarbetare som i dagsläget är förbjudna att arbeta utreds den 

frågan centralt i Borås Stad. Svar kommer förhoppningsvis senast i början av 

nästa vecka, så snart vi får tar del av det kommer det att skickas ut till er. Till 

dess ska medarbetarna som redan är avstängda vara kvar hemma.  

Det mest troliga är att en gravid medarbetare som tidigare blivit förbjuden att 

arbeta är välkommen åter i tjänst om en uppdaterad riskbedömning visar att 

risken inte kvarstår. 

Läs mer på SKR:s sida 

 

https://skr.se/4.71a6757217b07d9b39f7ee69.html
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Delegationsbeslut per augusti 2022 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2022-06-15—2022-08-30 

Laglighetsprövningar skolplacering 2022-06-15—2022-08-30 

2. Beslut om skolval läsåret 2022-2023 dnr 2022-00011 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden 2022-06-15—2022-08-30 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden  

2022-06-15—2022-08-30 

3. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 

enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2022-06-15—2022-08-30 

4. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2022-06-15—2022-08-30 

5. Personal 

6. Delegationsbeslut från tillförordnad förvaltningschef  

2022-06-15—2022-08-30 

Övriga delegationsbeslut 

7. Avslagsbeslut skolskjuts per juni och juli 2022 Dnr 2022-00012 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per augusti 2022. 

 

Samverkan 

FSG. 
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Per Carlsson (S) 

ordförande 

Hayne Hedin 

tillförordnad förvaltningschef 

 



Uppdatering flöde laglighetsprövningar 2019-2022  2022-08-04 

 

Namn Mål Svar 
senast 
yttrande 
över 
innehålle
t 

Översänt 
yttrande 
över 
innehålle
t 

Väntar på 
begäran 
om 
yttrande 
över 
innehålle
t 

Väntar 
på 
målnr 

Beslut  Svar från 
FR 

Domen 
Vunnit 
laga 
kraft/ 
över-
klagat 
Kammar-
rätten 

2019 
Ophelia 
Hagstedt 

730-19 Svar senast 
13/3 

Formalia 
utsända 

  Avslag 
Trandaredskolan 

Kommer 
avskrivas. 

 

Stella Hagberg 1404-
19 

Svar senast 
8/4 

Formalia 
utsända 2/4 

  Avslag Myråsskolan/ 
bifall Björkhöjd 

Avskrivs  

Luna Taha 1653-
19 

Yttrande 
15/4 

Formalia 
utsända 2/4 

  Beslut ändrat 
bifall 
Engelbrektskolan 

Avskrivs  

Isa Yderhag 1624-
19 

Yttrande 
23/4 

Formalia 
utsända 2/4 

  Avslag 
Sjömarkenskolan/San
daredskolan 

Avslag  

Leon Fager 1685-
19 

Yttrande 
18/4 

Formalia 
utsända 5/4 

  Avslag 
Sjömarkenskolan 

Avslag  

Alice Berg 2135-
19 

Yttrande 
27/4 

Formalia 
utsända 3/5 

  Avslag Myråsskolan Avslag  

Moa Sandersson 
Olsson 

2832-
19 

Begäran om 
formalia svar 
senast 5/6 

Formalia 3/6   Avslag Engelbrekt, 
bifall till Bergdal 

Avskrivs  

Linnéa 
Botnen 
Isabelle Botnen 
henningsson 

4602-
19 

Begäran om 
formalia 17/9 

Formalia+yttr
ande utsända 
10/9 

  Avslag 
Engelbrekt Linnéa 
Bifall Engelbrekt för 
Isabelle (nytt beslut 
taget) 

Avslag, 
avskriv 

 

2020 
Elliot Cras  
Stahre 

1110-
20 

Begäran om 
formalia och 
svar i målet 
senast 20/3 

Formalia 
utsända 4/3 

Yttrande 
utsända 13/3 

 Avslag 
Trandaredskolan 

  

Edwin Möller 
Stålhandske 

1176-
20 

Begäran om 
formalia och 
svar i målet 
senast 16/3 

Formalia 
utsända 4/3 

Yttrande 
översänt 
12/3 

 Avslag 
Engelbrektskolan 

Avslag  

Helia Salimi 1178-
20 

Begäran om 
formalia och 
svar i målet 
senast 18/3 

Formalia 
utsända 5/3 

Yttrande 
översänt 
12/3 

 Avslag Bergdalskolan Avslag  

Ebba Malm 1177-
20 

Begäran om 
formalia och 
svar i målet 
senast 18/3 

Formalia 
utsända 5/3 

Yttrande 
översänt 
12/3 

 Avslag 
Engelbrektskolan 

Avslag  

Elwira 
Wickström 

1218-
20 

Begäran om 
formalia och 
svar i målet 
senast 25/3 

Formalia 
utsända 6/3 

Yttrande i 
mål 26/3 

 Avslag 
Trandaredskolan 

Avslag  

Meja Rolf 1257-
20 

Begäran om 
formalia och 
svar i målet 
senast 20/3 

Formalia 
utsända 10/3 

Yttrande 
översänt 
12/3 

 Avslag 
Engelbrektskolan 

Avslag  

Philippa Nordén 1276-
20 

Begäran om 
yttrande, 
svar senast 
23/3 

Formalia 
utsända 18/3 

Yttrande i 
mål utsända 
18/3 

 Avslag Bodaskolan Avslag  

Freja Allansson 1311-
20 

Svar senast 
26/3 

Formalia 
utsända 18/3 

Yttrande i 
mål utsända 
18/3 

 Avslag 
Trandaredskolan 

Avslag  
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Linus 
Magnusson 

1375-
20 

Svar senast 
27 mars 

Formalia 
utsända 18/3 

Yttrande i 
mål 25/3 

 Avslag 
Trandaredskolan 

Avslag  

Kian Mirzaei 1418-
20 

Svar senast 
14 april 

Formalia 
utsända 24/3 

Yttrande 
utsänt 24/3 

 Avslag 
Engelbrektskolan 

  

Theuz Göran 
Hansson 

1422-
20 

Svar senast 
14 april 

Formalia 
utsända 24/3 

Yttrande 
utsänt 24/3 

 Avslag 
Trandaredskolan 

  

Alfred Broughs 1537-
20 

Svar senast 6 
april 

Yttrande 
utsänt 24/3 

Yttrande 
utsänt 24/3 

 Bifall beslut om byte 
Engelbrektskolan 23/3 

Målet 
avskrivs 

 

Diana Jafari 1885-
20 

Svar senast 
15 april 

Formalia 
utsända 7/4 

Yttrande 
utsänt 7/4 

 Avslag Fjärding eller 
Boda 

Avslag  

Olivia Hentula 2080-
20 

Svar senast 6 
maj 

Formalia 
utsända 17/4 

Yttrande 
utsänt 21/4 

 Avslag 
Trandaredskolan 

  

Alexander Sijan 2549-
20 

Svar senast 
28/5 

Formalia 
utsända 
19/5, 
kompletterin
g anslag 1/6 

Yttrande 
utsänt 13/5 

 Avslag 
Trandaredskolan 

Avslag  

Noah El Abtah 
Landström 

4286-
20  

Svar senast 
5/8 

Formalia 
utsända 
17/7, 
kompletterin
g anslag 
protokollsutd
rag 1/9 

Formalia och 
yttrande 
utsända 
17/7, 
kompletterin
g 1/9 

 Avslag Bodaskolan och 
Daltorpskolan 

Avvisas  

Tyler Fonjah 
Amah 
 

5583-
20 

Svar senast 
22/10 

Formalia 
utsända   

Formalia och 
svar utsända 

 Avslag 
Engelbrektskolan 

  

2021 

Elsa Johansson mål 
1132-
21 
 

Svar senast 
19/3 

Svar i mål 
och formalia 
översända 
8/3 

  Avslag Fristadskolan Avslag  

Isaac Axelsson 1222-
21 

Svar senast 
19/3 

Yttrande och 
formalia till 
FR 8/3 

  Bifall Engelbrektskolan 
Felaktigt beslut. 
Familjen har inte 
flyttat till Borås. 
Domstol behöver 
upphäva 
placeringsbeslut.   

Placerings-
beslut 
upphävs 

 

Ellie Magnusson 1105-
21 

Svar senast 
23/3 

Svar i mål 
och formalia 
10/3 

  Avslag Sandgärdskolan Avslag  

Elsa Sundberg 1288-
21 

Svar senast 
1/4 

Svar i mål 
och formalia 
24/3 

  Avslag Sandgärdskolan Ärendet 
avskrivs 

 

Mio Sahlberg 1353-
21 

Svar senast 
29/3 

Svar i mål 
29/3 

  Avslag Sandgärdskolan Avslag  

Mio Sahlberg 1353-
21 

Ny begäran 
om yttrande, 
svar senast 
28/4 
 
Ny begäran  
28/4  

Svar i mål 
15/4 
 
 
 
Svar 29/4 

  Avslag Sandgärdskolan Avslag  

2022         

Malin Angeloson 1076-
22 

Begäran om 
yttrande svar 
senast 30/3 

Formalia 
utsända 15/3 

  Ärendet avskrivs då 
eleven erbjuds önskad 
skola 

  

Karishma D 
Ekengren 

1135-
22 

Begäran om 
yttrande 
senast 21/3 

Yttrande och 
formalia 
översända 
14/3 

  Avslag 
Engelbrektskolan, 
Bergdalskolan 

  

Dante Lundgren 
Rossi 

2540-
22 

Begäran om 
yttrande 
senast 7/6 

Yttrande 
översänt 2/6. 

  Avslag 
Engelbrektskolan 
Vårdnadshavare 
placerat eleven på 
annan skola i annan 
kommun. 

Målet 
avskrivs 
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Leia Griphem 2599-
22 

Begäran om 
yttrande 
senast 16/6 

Yttrande 
16/6.  

  Avslag 
Björkhöjdskolan, 
Bodaskolan, 
Daltorpskolan 
Information: 
Vårdnadshavarna 
blivit erbjudna plats 
på Björkhöjdskolan 
som önskades i första 
hand. 
Vårdnadshavarna 
valde att tacka nej. 

  

Listan är kompletterad med uppgifter som finns i vårt diarium om samtliga laglighetsprövningar. 
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Förvaltningschefens beslut 

Datum 2022-06-15 

1. Verkställighetsbeslut 

Anna Stenström förordnas som tf verksamhetschef område 4 2022-07-

25—2022-09-30 

Bakgrund:  Vakans. 

Samverkan:  FSG 220614. Samverkad utan reservation.  

Åtgärd efter beslut:  Detaljplanera möten och processer. 

Ansvarig tjänsteperson:  Verksamhetschef område 3. 

Återrapportering:  Uppföljning FSG i augusti. Uppföljning med FC 

enligt rutin. 

 

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN 

 

Hayne Hedin 

Tillförordnad förvaltningschef 
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Förvaltningschefens beslut 

Datum 2022-06-15 

1. Verkställighetsbeslut 

Anna Stenström förordnas som tf verksamhetschef område 4 2022-07-

25—2022-09-30 

Bakgrund:  Vakans. 

Samverkan:  FSG 220614. Samverkad utan reservation.  

Åtgärd efter beslut:  Detaljplanera möten och processer. 

Ansvarig tjänsteperson:  Verksamhetschef område 3. 

Återrapportering:  Uppföljning FSG i augusti. Uppföljning med FC 

enligt rutin. 

 

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN 

 

Hayne Hedin 

Tillförordnad förvaltningschef 



Avslag Beslut om skolskjuts per juni 2022

ENAMN FNAMN BESLUTSORSAK SKOLA ÅK

Abdi Bashir Abdiaziz Adan Förvaltningsbesvär Erikslundskolan GR0

Abshir Warsame Munasar Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR0

Adan Bushra Abdiaziz Förvaltningsbesvär Erikslundskolan GR5

Aden Anzal Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR2

Alasow Khalid Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR4

Albazi Rubina Angel Laglighetsprövning Björkhöjdskolan GR7

Ali Abduqadir Osman Laglighetsprövning Byttorpskolan GR4

Amin Muhammed Sheda Förvaltningsbesvär Bodaskolan GR7

Andersson Tova Förvaltningsbesvär Dalsjöskolan 4-9 GR5

Bazaz Alma Laglighetsprövning Engelbrektskolan GR7

Boughos Ritta Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR2

Broman Fredriksson Vincent Förvaltningsbesvär Dalsjöskolan 4-9 GR4

Carlsson Frida Dalsjöskolan 4-9 GR7

Cusuble Ayaan Laglighetsprövning Hestra Midgårdskolan GR4

Daoud Cecilia Laglighetsprövning Engelbrektskolan GR7

Do Luhi Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR1

Ekberg Anna Laglighetsprövning Kunskapsskolan Gr GR7

Fransson Moa Laglighetsprövning Kunskapsskolan Gr GR8

George Elias Laglighetsprövning Byttorpskolan GR2

George Elissa Förvaltningsbesvär Särlaskolan GR8

Georgiannos Dominikos Angelos Laglighetsprövning Kunskapsskolan Gr GR4

Ghasem Araman Förvaltningsbesvär Kristinebergskolan GR3

Gustafsson Lilly Laglighetsprövning Asklandaskolan GR5

Gustavsson Alice Förvaltningsbesvär Erikslundskolan GR8

Guyo Rayan Laglighetsprövning Björkhöjdskolan GR7

Hajjar Yana Laglighetsprövning Erikslundskolan GR8

Hallerup Sigge Laglighetsprövning Kristinebergskolan GR3

Hallerup Siri Laglighetsprövning Kristinebergskolan GR5

Hamood Alshayb Lian Laglighetsprövning Daltorpskolan GR8

Hamood Alshayb Deya Förvaltningsbesvär Trandaredskolan F-6 GR1

Hashi Aisha Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR2

Hashi Nasteha Bire Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR0

Hietala Rikah Förvaltningsbesvär Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 GR4

Iljazi Leonit Förvaltningsbesvär Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 GR5

Jairon Jad Laglighetsprövning Trandaredskolan F-6 GR2

Jama Mushtaq Laglighetsprövning Erikslundskolan GR0

Jansson Liah Förvaltningsbesvär Kristinebergskolan GR4

Jensen-Rostedt Märtha Förvaltningsbesvär Engelbrektskolan GR4

Johannesson Elian Laglighetsprövning Björkhöjdskolan GR7

Karkarli Hamzeh Förvaltningsbesvär Särlaskolan GR9

Kim Tiger Förvaltningsbesvär Byttorpskolan GR6

Kim Amy Laglighetsprövning Erikslundskolan GR7

Kinnunen Teemu Förvaltningsbesvär Erikslundskolan GR2

Kojic Zvezdana Förvaltningsbesvär Byttorpskolan GR2

Li Mark Förvaltningsbesvär Svaneholmskolan GR0



Liang David Laglighetsprövning Björkhöjdskolan GR7

Lo Fatima Förvaltningsbesvär Byttorpskolan GR0

Lundberg Margaretha Förvaltningsbesvär Kristinebergskolan GR5

Magid Minah Förvaltningsbesvär Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 GR1

Magid Landy Förvaltningsbesvär Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 GR3

Mohamed Salman Laglighetsprövning Byttorpskolan GR0

Mohamed Sumran Abdullahi Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR2

Mohamed Abdi Ayub Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR2

Mohamed Abdi Anas Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR3

Mustafic Inda Förvaltningsbesvär Kristinebergskolan GR5

Naaman Ubaydullah Khatwiyb Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR0

Najafi Haami Förvaltningsbesvär Engelbrektskolan GR7

Najafi Sam Förvaltningsbesvär Engelbrektskolan GR5

Najafi Nadia Laglighetsprövning Kunskapsskolan Gr GR4

Nguyen Miranda Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR6

Nyfors Wikman Jolene Kunskapsskolan Gr GR4

Osman Emad Förvaltningsbesvär Byttorpskolan GR1

Ramzan Ashar Förvaltningsbesvär Myråsskolan GR4

Rosendahl Ester Förvaltningsbesvär Sparsörskolan GR5

Råberg Arvid Förvaltningsbesvär Dalsjöskolan 4-9 GR4

Sadat Nahal Laglighetsprövning Myråsskolan GR4

Sandell Emil Laglighetsprövning Malmen, Gr GR8

Sharif Ahmed Hamza Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR0

Sharif Ahmed Khalifa Fareed Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR2

Sjöberg Oscar Laglighetsprövning Kristinebergskolan GR5

Svärd Linnea Förvaltningsbesvär Fristadskolan 7-9 GR8

Syed Eraj Förvaltningsbesvär Sjöboskolan GR5

Tanbakjy Hanin Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR4

Tekle Namie Förvaltningsbesvär Bodaskolan GR0

Tomeh Leen Laglighetsprövning Björkhöjdskolan GR4

Tornlund Tyra Laglighetsprövning Kristinebergskolan GR4

Touma Yousef Laglighetsprövning Daltorpskolan GR7

Traderstam Gabriel Förvaltningsbesvär Viskaforsskolan F-9 GR1

Xasan Maryam Laglighetsprövning Björkhöjdskolan GR8

Yaghi Adam Förvaltningsbesvär Byttorpskolan GR0

Yousef Jodi Laglighetsprövning Byttorpskolan GR0

Åberg Gabriel Laglighetsprövning Malmen, Gr GR8

Avslag Beslut om skolskjuts per juli 2022

ENAMN FNAMN BESLUTSORSAK SKOLA ÅK

Abdalghafoor Aseer I S Laglighetsprövning Daltorpskolan GR7

Ahmed Mustafa Luay Laglighetsprövning Engelbrektskolan GR9

Aldaafes Shames Förvaltningsbesvär Engelbrektskolan GR9

Ashoori Kian Laglighetsprövning Björkhöjdskolan GR7

Bara Hadi Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR3

Bobeck Alice Förvaltningsbesvär Sparsörskolan GR5

Bushra Lena Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR4



Carlsson Annie Laglighetsprövning Engelbrektskolan GR3

Charan Nethra Förvaltningsbesvär Daltorpskolan GR7

Hassan Musab Laglighetsprövning Daltorpskolan GR7

Hassan Muntaz Laglighetsprövning Daltorpskolan GR7

Hassan Abdiqadar Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR2

Hassan Sumaya Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR1

Hassan Imtisam Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR3

Hassan Ilwaad Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR4

Hassan Rana Abdulaahi Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR6

Hassan Rayan Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR6

Hassan Maryama Abdullahi Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR2

Hassan Museyma Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR0

Hilmersson Ebba Laglighetsprövning Borås kristna skola GR7

Hussein Jamal Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR4

Isaksson Karlsson Nellie Förvaltningsbesvär Bergdalskolan GR6

Khadora Malak Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR3

Mahmoud Marwa Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR3

Markgård Joline Förvaltningsbesvär Daltorpskolan GR7

Mohamed Ahmed Abdullahi Förvaltningsbesvär Särlaskolan GR9

Mohamed Adnan Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR1

Muhammed Siham Laglighetsprövning Daltorpskolan GR7

Nur Yasmin Muhadin Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR6

Parsa Mujtaba Förvaltningsbesvär Daltorpskolan GR7

Rahman Albanna Amir Laglighetsprövning Kunskapsskolan Gr GR5

Rifai Osama Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR5

Singh Isha Laglighetsprövning Engelbrektskolan GR0

Sköld Mio Förvaltningsbesvär Björkhöjdskolan GR7

Weldetsion Christina Haben Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR4

Weldetsion Hyab Haben Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR2

Yildiz Nejdet Halil Förvaltningsbesvär Björkhöjdskolan GR0

Yousef Danya Förvaltningsbesvär Särlaskolan F-6/Byttorpskolan GR4
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