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1 Uppföljning av nämndens uppdrag 
- slutsatser och särskilt viktiga punkter 

Det ekonomiska läget efter Juli har förbättrats. Men det är ännu oklart hur organisationen för läsåret 
HT -19 / VT -20 kommer att påverka kostnaderna. 

Arbete med Budget 2020 är i ett mellanskede. Kommunstyrelsen har i Juni beslutat ramar för 2020 och 
där fanns ingen kompensation för ökade lokalkostnader. 

Ekonomistyrning samt kommunalråden har informerats vid PLUPP-mötet i mars om den förväntade 
hyresutvecklingen. Bakgrunden är de ekonomiska effekter som förväntas uppstå till följd av renovering 
av nedslitna skolor och den utbyggnad av skolor som den demografiska utvecklingen förväntas 
innebära under den kommande femårsperioden. Hyreskostnade beräknas öka med 10 mkr till 2020 
vilket är svårt att täcka med en 75%-ig uppräkning av kommunbidraget. 

  

Volym-måtten är inaktuella för Juli. Ett stort antal inskrivningar, flyttar och utskrivningar görs mellan 
Juni och Augusti. Detta gör att de volymsiffror som redovisas nedan för Juli inte är aktuella vid 
upprättande av månadsrapport utan justeras dagligen. Nästa stabila rapportering som kan göras av 
volymsiffror är i tertialrapport 2. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Resultatöversikt 

Belopp i tkr 
Utfall 

perioden 

Aktuell 
budget 

perioden 

Avvikelse 
utfall-budget 

Utfall 
perioden fg 

år 

Prognos 
helår 

Aktuell 
budget helår 

Bokslut 
föregående 

år 

Nettokostnad -833 399 -841 624 8 225 -791 763 -1 463 325 -1 463 325 -1 400 427 

Kommunbidrag 841 624 841 624 0 798 759 1 463 325 1 463 325 1 407 800 

Resultat 8 225 0 8 225 6 996 0 0 7 373 

Ianspråktagande 
av ack resultat 

0 0 0 0 0 0 0 

Ack resultat 0 16 273 16 273 6 386 16 273 0 16 273 

Lönekostnad -678 604 -687 905 9 301 -646 517 -1 178 645 -1 182 645 -1 103 612 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos 

Intäkter     

Statsbidrag 76 640 75 336 128 350 128 350 

Ersättning 
Migrationsverket 

12 272 10 681 15 595 15 595 

Externt sålda platser 5 582 5 177 8 875 8 875 

Avgifter o övr int 85 540 83 621 145 665 145 665 

Summa intäkter 180 034 174 815 298 485 298 485 

Kostnader     

Personal -685 965 -696 301 -1 197 377 -1 193 377 

Lokaler -87 921 -87 403 -151 514 -151 514 

Material -39 487 -39 528 -72 121 -72 121 

Köpta platser -101 812 -102 178 -176 418 -176 418 

Övr tjänster -97 736 -90 627 -153 778 -157 778 

Kapitalkostnader -512 -402 -690 -690 

Summa kostnader -1 013 433 -1 016 439 -1 751 898 -1 751 898 

Buffert 0 0 -9 912 -9 912 

Nettokostnad -833 399 -841 624 -1 463 325 -1 463 325 

Kommunbidrag 841 624 841 624 1 463 325 1 463 325 

Resultat efter 
kommunbidrag 

8 225 0 0 0 

Ianspråktagande ack 
resultat 

0 0 0 0 

Resultat efter disp av 
ack resultat 

8 225 0 0 0 
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Etableringsersättning har flyttats från raden statsbidrag till raden ersättning från Migrationsverket. 

2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Resultatet t.o.m Juli visar på ett överskott motsvarande 8,2 mkr. 

Prognosen för helåret är fortsatt ekonomi i balans. 

Resultatet består av både av ekonomiskt positiva stora avvikelser men även negativa avvikelser. 

Skolskjutskostnad är nu justerad från den faktura som avsåg 2018 samt evakueringskostnad.Men det 
finns kvar en avvikelse mot budget på -2,1 mkr som är orsakad av volymökning inom skolskjuts. 

Den totala avvikelsen inom personalkostnad jämfört med budget är 10,3 mkr. Denna kraftiga ökning 
kommer av en lägre lönekostnad jämfört med förväntad lönekostnad i Juli (förväntad =budget). Analys 
kommer att göras till tertialrapport 2 om princip för periodisering av personalkostnadsbudget. 

Vakansutrymmet inom elevhälsan, som sakta minskar allt eftersom anställningar görs, är nu uppe i 
3,8 mkr. 

Viss del av detta vakansutrymme används 0,9 mkr till köp ev externa konsulter te x skolläkare och 
psykologer. 

  

Summerat 

Personalkostnad     10,3 mkr 

Köp av konsulter       -1 mkr 

skolskjuts                -2,1 mkr Kvarstående avvikelse relaterad till volym. 

Köpta platser            0,0 mkr (balans mellan budget och kostnad efter Juli) 

  

2.1.1.2 Prognos 

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 459 550 

Central lönesatsning, KS beslut 2 100 

Kompensation ökade IT-kostnader, KS beslut 1 675 

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALT 1 463 325 
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2.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr 

Utfall 
perioden 

Aktuell 
budget 

perioden 

Avvikelse 
budget 
- utfall 

Prognos helår Förväntad 
avvikelse mot 

budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk 
verksamhet 

      

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 455 -1 329 -126 -2 300 0 -1 960 

Nettokostnader -1 455 -1 329 -126 -2 300 0 -1 960 

Administration       

Intäkt 357 379 -22 650 0 -209 

Kostnad -13 621 -13 845 224 -24 051 0 -23 689 

Nettokostnadf -13 264 -13 466 202 -23 401 0 -23 480 

Förskoleklass       

Intäkt 3 866 3 399 467 5 713 0 2 825 

Kostnad -42 133 -44 289 2 156 -76 787 0 -66 383 

Nettokostnad -38 267 -40 890 2 623 -71 074 0 -63 558 

Särskola       

Intäkt 1 885 2 151 -266 3 681 0 3 001 

Kostnade -27 610 -28 448 838 -49 495 0 -45 138 

Netokostnad -25 725 -26 297 572 -45 814 0 -42 137 

Grundskola       

Intäkter 84 849 81 862 2 987 136 988 0 132 543 

Kostnader -734 060 -730 739 -3 321 -1 253 837 3 000 -1 224 254 

Nettokostnad -649 211 -648 877 -334 -1 116 849 3 000 -1 091 711 

Fritidshem       

Intäkt 25 018 24 741 277 44 506 0 46 001 

Kostnad -100 396 -106 085 5 689 -183 961 0 -172 561 

Nettokostnad -75 378 -81 344 5 966 -139 455 0 -126 560 

Skolskjutsar       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -33 393 -31 566 -1 827 -54 520 0 -50 778 

Nettokostnad -33 393 -31 566 -1 827 -54 520 0 -50 778 

Kost och lokalvård       

Intäkt 63 037 61 173 1 864 104 867 0 103 177 

Kostnad -59 579 -58 918 -661 -104 867 0 -103 233 

Nettokostnad 3 458 2 255 1 203 0 0 -56 

Korttidstillsyn LSS       

Intäkter 1 022 1 110 -88 2 080 0 1 845 

Kostnader -1 186 -1 220 34 -2 080 0 -2 032 

Nettokostnad -164 -110 -54 0 0 -187 

Buffert       

Nettokostnad 0 0 0 -9 912 0 0 

Totalt -833 399 -841 624 8 225 -1 463 325 0 -1 400 427 
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2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Årets buffert 14612 0 14612 

Skolskjutsfaktura avs 2018  1200 13412 

Evakueringskostnad skolskjuts  3500 9912 

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa 14612 4700 9912 
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3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2019 Utfall 2018 Budget 2019 Prognos helår 

Antal elever från kommunen 
i grundskola 

 12 046 11 875 11 832 12 097  

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

 1 628 1 603 1 610 1 612  

Summa köpta platser  1 671 1 665 52   

MV elever, ej PUT (Asyl- 
och/eller tillståndssökande) 

   94   

Antal elever i åk 1-9 i  Borås 
skolor, ej specialskolor 

 10 554 10 428 10 369   

Sålda platser    66   

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2019 Utfall 2018 Budget 2019 Prognos helår 

Antal elever från kommunen 
i förskoleklass 

 1 408 1 425 1 415 1 433  

varav elever i förskoleklass i 
fristående skola 

 77 74 74 74  

Summa köpta platser  79 77 76   

MV elever, ej PUT (Asyl- 
och/eller tillståndssökande) 

   12   

Antal elever i förskoleklass 
i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 1 357 1 377 1 365   

Sålda platser    12   

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2019 Utfall 2018 Budget 2019 Prognos helår 

Antal elever från kommunen 
i särskola 

   101 106  

varav köpta platser    1   

Antal elever i kommunens 
särskolor 

 99 107 106   
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3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2019 Utfall 2018 Budget 2019 Prognos helår 

Antal elever från kommunen 
i fritidshem 

   4 960 4 900  

varav barn i fristående 
verksamhet 

   294 295  

Summa köpta platser    308   

Antal elever i fritidshem i 
Borås skolor 

   4 743   

Sålda platser    29   
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Budget 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Att fastställa förslag till budget 2020 och översända det till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde 2019-06-17 de ekonomiska förutsättningar och 

ramar för 2020. Dessa ramar utgör grunden i nämndens arbete med budget 

2020.  

Dessa ramar har tillsammans med information om statsbidrag och andra 

ersättningar varit underlag för ett förslag till budget av grundskolenämndens 

verksamhet för 2020.   

Grundskolenämndens förslag till budget anger även de fokusområden som 

nämnden valt att prioritera för att bibehålla och utveckla kvalitén i 

verksamheten. 

Grundskolenämnden lyfter även fram ett antal förslag på satsningar till 

kommunfullmäktige som nämnden anser är angelägna.                   

Beslutsunderlag 

1. Budget 2020 (Grundskolenämnden)                   

Samverkan 

MBL. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Budget 2020 

Grundskolenämnden 
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1 Inledning 

För Grundskolenämnden är långsiktiga, förutsägbara och realistiska planeringsförutsättningar angelägna 
för att kunna bedriva ett strategiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete i strävan mot en ökad 
måluppfyllelse. Tillfälliga statsbidrag är med och finansierar bemanningen i basverksamheten. Riktade 
statsbidrag innehåller en osäkerhet som blivit tydligare i fackförvaltningsorganisationen då skolan har 
en stor andel av dessa. En 75%-ig volymuppräkning när skolverksamheten på grund av kraftig tillväxt 
ökar är inte realistisk. Det finns även andra icke påverkningsbara faktorer som inte inryms i en 75%-ig 
uppräkning tex höjning av personalomkostnadpålägg. Nämnden lyfter fram dessa frågor i syfte att 
skapa en samsyn i skolans förutsättningar och för att möjliggöra att verksamheterna kan bibehålla 
rådande ambitionsnivåer, t ex i fråga om bemanning, vilket i sin tur skapar ett lugn i nämndens 
verksamheter. 

Fokusområden 

Nämnden arbetar med tre fokusområden Systematiskt kvalitetsarbete, Relationer och 
processledning, samt Bilden av skolan, som grundläggande och generella perspektiv för 
skolornas arbete. 

Inför 2020 har nämnden identifierat fyra prioriterade områden för att kunna bibehålla och utveckla 
kvaliteten i verksamheterna: 

· Rektors/Enhetschefs förutsättningar 

· IT och Digitalisering 

· Samverkan 

· Social hållbarhet 

  

Satsningar utöver Kommunstyrelsens planeringsram som Grundskolenämnden föreslår 
Kommunfullmäktige tillföra 17 mkr i budget 2020: 

1. Hyreskostnad lokaler  

Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på kapacitetsutbyggnaden av lokaler för 
Grundskolenämndens verksamheter. Stadens befolkningsprognos anger en stadig och hög 
elevtillströmning. Lokalförsörjningsnämnden arbetar aktivt med att skapa den kapacitet 
Grundskolenämnden sammanställt i sin årliga lokalplan. Detta medför en kraftig ökning av 
hyreskostnaden. Hyra per kvm 2020 är 697 kr för de lokaler som inte har renoverats efter nya 
hyresmodellen trädde i kraft. För lokaler som har renoverats är kostnaden 1146 kr per kvm. Detta 
medför att den totala hyreskostnaden förväntas öka från 152 mkr till 162 mkr till 2020. Viss del av 
ökningen kommer av en normal indexering av hyreskostnad men 8 mkr av ökningen är förknippat med 
ombyggnation av befintliga lokaler samt expansion i tillfälliga moduler. 

Grundskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillföra 8 mkr i ökat kommunbidrag. 

2. Personalomkostnadspålägg 

Till 2020 förändras PO-pålägget från 39,8% till 40,8%. Det medför att kostnaden för befintlig personal 
blir högre och det resulterar i en direkt anpassning på varje enhet. Denna ökning på 1% motsvarar 
totalt sett 9 mkr i kostnadsökning för grundskolenämndens befintliga verksamhet. Dvs för att 
upprätthålla nuvarnade ambitionsnivå vad gäller personaltäthet blir det från 1 Januari 9 mkr dyrare. 

Grundskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillför 9 mkr i ökat kommunbidrag. 
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Den 75%-iga uppräkningen är en av anledningarna till behov av extra årligt kommunbidrag. 
Mellanskillnaden för uppräkningen till 2020 motsvarar 8 mkr i minskat kommunbidrag vilket kunde 
finansierat kostnadsökningen av PO-pålägget eller Hyresökningen. 

  

  

2  Omvärldsanalys 

Befolkningsprognos 2019 -2023 

Prognos för grundskoleförvaltningen baserad på Borås stads prognos upprättad 2019-04-15. 

 

Borås hade vid utgången av 2018 totalt 112 178 invånare. Den totala befolkningsökningen är i 
genomsnitt 1 221 personer per år under prognosperioden. Gruppen barn i åldersintervallet 6 – 15 år, 
som motsvarar skolans F – år 9, förväntas öka med ca 270 elever per år och totalt 1 330 barn under 
prognosperiodens fem år, från 2019 till 2023. 

Stadsledningskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för 
staden som helhet och områden enligt före detta kommundelsindelningen. Prognosen avser 2019-2023. 
Denna information är en del i grunden för kommande lokalplanering. 

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 förutsättning som Grundskolenämnden i sin 
verksamhets- och lokalplanering och därpå följande budget skall utgå ifrån och definieras därför just 
som förutsättning. 
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För skolan är det åldersgruppen 6-15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande fem åren framgår 
av nedanstående tabell. 

 

Stadsledningskontoret befolkningsprognoser avser Boråsbarn d.v.s. de som är folkbokförda vilket 
exkluderar asyl- och tillståndssökande och 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. 

Stadsledningskontoret arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2019 och 31 dec 2020 som 
grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2020. 

Elevprognosen visar på en viss avmattning av ökningen i slutet på prognosperioden, från drygt 300 fler 
barn/elever varje år till en ökning på 135 barn/elever 2023. Under prognosperiodens fem år från dec 
2018 till dec 2023 är ökningen för elever i F-9: 1 330 barn/elever. Jämfört med förra årets prognos är 
denna lägre under prognosperiodens fem år. 

Nedan redovisas den årliga förväntade förändringen och den ackumulerade båda ställt mot senast 
kända utfall 31 december 2018. 

  

Årlig ökning - förändring mot året innan i prognosen 

 

  

Ackumulerad årlig ökning 

 

Elevutvecklingen är inte jämnt fördelad över staden. Den förväntade och planerade 
bostadsbyggnationen förväntas få störst effekt i Centrum, Göta och Norrby är en stark bidragande 
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faktor till elevutvecklingen. Nedan redovisas befolkningsprognosen för de olika före detta 
kommundelarna. 

  

                              Antal fördelat på före detta kommundelar 

 

  

Ökning mot föregående år fördelat på före detta kommundelar samt ackumulerad ökning 

 

  

  

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 personalkostnader ökar 
känsligheten och planeringsförutsättningarna blir osäkrare. Det traditionella begreppet "vad som är 
budgeterat" får en förändrad innebörd. Osäkerheten här ligger i avsaknaden av en långsiktig planering. 

Riksdagsbeslut om statsbidragen 2020 är inte fattade. Antaganden om att de finns kvar utifrån 
nuvarande regler och nivåer har gjorts och finns med i budgetförslaget. Här avses i huvudsaklig 
statsbidrag som bidrar till bemanningen och påverkar lärartätheten. Särskilt aktuellt är utbyggnaden av 
statsbidraget för "en likvärdig skola". För att erhålla bidraget finns begränsningar i hur kommunens 
kommunbidrag för personalkostnader inom förskoleklass och undervisning samt elevhälsa till 
grundskola utvecklas. 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. 
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Kompetensförsörjning 

SKL menar att för att täcka rekryteringsbehovet av lärare i Sverige så skulle dubbelt så många lärare än i 
dag behöva påbörja en lärarutbildning för att täcka rekryteringsbehovet. Samtidigt blir antalet elever fler 
och många lärare går i pension. 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. 

Lokalsituationen 

- kapacitet för elevökning och kvalitet för aktuell volym inom Grundskolenämnden 

Nämnden upplever en brist på lokaler. Frågan har tre spår: 

· Kapacitetsutbyggnad (i absoluta tal) 

· Effektivisering av lokalutnyttjandet i befintliga lokaler (minskad kostnad per elev och per kvm) 

· Kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet) 

Prioriterat är att säkra en kapacitetsutbyggnad för att möta den förväntade elevökningen. I andra hand 
kommer upprustning och anpassning utifrån effektiviteten, pedagogiskt och lokaleffektivitet i yta och 
hyra per elev. Först i tredje hand kommer byggnadernas kvalitetsmässiga ändamålsenlighet. 

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

Bilden av skolan är inte balanserad. I våra verksamheter är det mycket som fungerar väl, vi har många 
nöjda elever och vårdnadshavare. Såväl den lokala som den nationella mediabilden av skolan är 
emellertid ofta negativ, och skolan som problemområde används inte sällan som debattämne av 
politiken och fackförbunden. 

Skolan är ett område som många människor känner starkt för och har, eller har haft, en relation till. 
Förväntningarna är höga, även av de som egentligen inte längre har direkt kontakt med skolan. En 
negativ bild av skolan som en 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 föräldrarna peppar inte sina barn att bli lärare. 

Bilden av våra skolor behöver förändras, ett arbete som börjar i relationerna mellan medarbetare i 
skolan, elever och vårdnadshavare. Vi strävar också efter att samtliga medarbetare skall bära en 
balanserad bild av sin skola och av skolan i Borås. 
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Eftersom Grundskolenämndens och förvaltningens verksamhet är av stort intresse för allmänhet och 
massmedia avser vi att arbeta än mer strukturerat inom hela sakområdet. 

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 sin 
kunskapsutveckling. Detta ställer stora krav på organisering och att anpassa undervisningen. Eleverna 
har behov av att få utveckla sitt språk 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. 

Digitaliseringen 

Samhället utvecklas snabbt gällande digitalisering och skolan måste utvecklas på ett anpassat sätt i takt. 
Alla elever ska ha tillgång till digitala verktyg och dessa ska kunna användas i en stabil, trådlös 
infrastruktur. 

Dessa förutsättningar innebär ekonomiska konsekvenser, samtidigt som tillgången till läromedel fortsatt 
behöver finnas. Den andra förutsättningen som måste finnas är kompetent personal, vilket bland annat 
ställer krav på utvecklingsinsatser, arbetsledning och rekrytering. 

Elevernas psykiska hälsa 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och det är viktigt med ökad kunskap. 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 

Skolans arbete genom en stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö och ett medvetet pedagogiskt arbete kan 
vara avgörande för eleverna som lever bakom statistiken om den växande ohälsan. 

  

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel elever i åk 9 som är 
behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %. 

80 90 80  100 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Genomsnittligt meritvärde i 
åk 9. 

222 222 184  225 

Andel elever som känner sig 
trygga i grundskolan, åk 4-
9, %. 

87,3 100 87,2  100 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda 
skolenhetens funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel 
av stadens skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som 
konkretiserades i skolornas verksamhetsplaner och implementerades fullt ut 2018. Under 2019 skall 
förvaltningen följa dessa noggrant. I skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man 
avser stärka de kritiska passager som är avgörande för den enskilde elevens studieframgång.  
 
Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena som beskrivits i inledningen. Vidare är ett av 
utvecklingsplanens områden, Rektors förutsättningar och förmåga, vilket skall förbättra resultaten 
ytterligare. Respektive 7-9-enhet skall särskilt planera för att möjliggöra ett tydligare fokus, för elever 
som ligger nära ett E under vårterminen och som behöver extra stöd.  
 
Under 2019 avser nämnden fokusera på skolornas förmåga att effektivisera och strukturera det 
kompensatoriska uppdraget där förutsättningar ges i bl a den socioekonomiskt betingade delen i 
resursfördelningen. 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda 
skolenhetens funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel 
av stadens skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som 
konkretiserades i skolornas verksamhetsplaner och implementerades fullt ut 2018. Under 2019 skall 
förvaltningen följa dessa noggrant. I skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man 
avser stärka de kritiska passager som är avgörande för den enskilde elevens studieframgång.  
 
Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena som beskrivits i inledningen. Vidare är ett av 
utvecklingsplanens områden Rektors förutsättningar och förmåga, med vilket nämnden avser förbättra 
resultaten ytterligare.  
 
Under 2019 skall nämnden fokusera på skolornas förmåga att effektivisera och strukturera det 
kompensatoriska uppdraget där förutsättningar ges i bl a den socioekonomiskt betingade delen av i 
resursfördelningen. 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Det systematiska arbetet inom ramen för skolornas likabehandlingsplaner ska förbättras och utvecklas. 
Samtliga skolor ska årligen upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen som 
bygger på en kartläggning av elevernas situation på skolan beskriver hur skolan skall arbeta för att 
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förebygga och förhindra kränkande behandling och hur arbetet skall 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. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

    30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

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. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

39,4 50 43,9  65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Livsmedelsleverantörerna bedömer att risken för fortsatta kraftiga prisökningar är hög även kommande 
år. Kortfattat kan man säga att allt som växer utomhus eller får sin näring från det som växer utomhus 
är drabbat i stora delar av Europa efter sommarens torka. Prisökningar utöver den indexökning på 
1,7 % Kommunfullmäktige angivit kommer att vägleda inköpen under 2019, vilket kan leda till en 
sänkning av andelen ekologiska livsmedel. Nämnden når det satta målet genom att mer medvetet välja 
ekologiska livsmedel framför konventionella livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med att 
anpassa matsedlar till en förväntad mängd ekologiska livsmedel förbättrar också möjligheterna att nå 
målet för indikatorn. Kostverksamheten ska fortsätta med arbetsmetoder i köken för att nå målet. 
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Exempel på det är att kontinuerligt minska matsvinnet, minska köttmängden och utveckla bättre 
vegetariska recept. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

6,3 5,5 6,2  4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

50,5 50 51,2  40 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

35 50   50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

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 med sin närmaste chef. 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. 

Så nås målet för indikatorn 

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. 
Borås Stads bemanningsenhet har under sjukdomstopparna under året  haft svårt att få fram vikarier. 
Verksamheterna har därför gjort en viss överanställning för att täcka vikariebehovet under dessa 
månader. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

Varje chef på förvaltningen uppmuntrar sina medarbetare till en aktiv livssstil 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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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 289 601 298 485 298 485 301 910 

Kostnader -1 690 028 -1 747 198 -1 751 898 -1 803 492 

Buffert 0 -14 612 -9 912 -15 168 

Nettokostnader -1 400 427 -1 463 325 -1 463 325 -1 516 750 

Kommunbidrag 1 407 800 1 463 325 1 463 325 1 516 750 

Resultat 7 373 0 0 0 

Ackumulerat resultat 6 386 16 273 16 273 16 273 

     

Nettoinvesteringar 2 333 12 538 12 538  

4.2 Nämndens uppgift 

 

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 åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- 
och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

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

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

Grundskolans och förskoleklassens syfte och ambition sammanfattas i Borås Stads vision för 
verksamheten, "Lust att lära - möjlighet att lyckas". Den undervisning som genomförs i stadens 
grundskolor 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 värderingar som det svenska samhället vilar på. 

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

Grundsärskolan är en egen skolform. Elever med diagnostiserad utvecklingsstörning samt utredningar 
inom elevhälsans yrkesområden som visar på att eleven saknar möjlighet att uppnå grundskolans 
kunskapskrav, kan på vårdnadshavares begäran skrivas in i grundsärskolan. Grundsärskolan styrs av en 
egen läroplan och timplan. Grundsärskolans elever bedöms antingen läsa ämnen eller ämnesområden 
eller en blandning av de båda. För ämnen finns kunskapskrav på samma sätt som i grundskolan, om än 
lägre, som nämnden avser följa upp för att säkerställa en gynnsam utveckling av elevernas kunskaper. 
För ämnesområdena finns också kunskapskrav men dessa skall anpassas till elevens förutsättningar och 
är därmed svåra att följa upp på gruppnivå. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomisk planeringsram: 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-17 planeringsram (kommunbidrag). 

Kommunbidrag 2020 uppgår till 1 516,8 mkr och kommunbidrag 2019 uppgår till 1 463,3 mkr. Detta 
innebär en nettoökning med 53,4 mkr. Ramen 2020 är justerad ned med effektiviseringskravet på 
0,5 % motsvarande 7,3 mkr. 

Planeringsramen 2020 är beräknad utifrån ekonomisk ram 2019 med avdrag för tillfälligt anslag och 
uppräknad med index- och volymökning beroende på fler elever enligt stadsledningskontorets 
befolkningsprognos. 

Någon beskrivning av medel för utökade krav enligt lag eller statsbudgeten på skolverksamheten som 
tillförs staden centralt finns inte med i planeringsramar utan förväntas beaktas i den slutliga ekonomiska 
ramen som Kommunfullmäktige behandlar i december. 

Index uppräknas med 2,7 % för personalkostnad och 1,8% för övrigt. Sammanvägt index 2,4%. Denna 
uppräkning förutsätts användas för prisuppräkning av interna tjänster, internhyror mm inom Borås. 
Indexuppräkningen ger en ökning av kommunbidraget med 35,2 mkr. Indexökningen är kompensation 
för förväntade pris- och löneökningar och avser ej påverka bemanningsnivåer eller reala förändringar i 
verksamheten. 

Volymuppräkningen baseras på förväntade mantalsskrivna barn i åldern 6-15 år i Borås. Ökningen 
avser prognostiserad ökning mellan 2019-06-30 och 2020-06-30. Ökningen är beräknad till 331 barn 
fördelade på åldrarna 6-12 ökning 189 st och 13-15 ökning 142 st. Kommunbidraget räknas upp med 
75% av volymökningen dvs för 248 barn och ger en kommunbidragsökning med 25,6 mkr. Avdraget 
för mellanskillnaden mellan 100% och 75 % volymuppräkning uppgår till 8 mkr. För fritidshem är 
volymkompensationen 100%. Resurser för nämndgemensam administration räknas inte upp för 
volymförändring. 

Sammanfattad effekt på kommunbidraget: 

Ram 2019                                       1 463,3 mkr 

Volymuppräkning anslag                     25,6 mkr 

Lön och pris index upprälkning            35,2 mkr 

Effektivisering 2020                             -7,3 mkr 

Anslag att disponera 2020          1 516,8 mkr 

  

Kommuninterna bidrag och kostnader 

Utgångspunkten är att stadeninterna priser följer angivna index. Vad gäller hyror kommer schablonerna 
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räknas upp med 1,7%. Det bidrag som erhålls av Arbetslivsnämnden till CFL-verksamheten föväntas 
uppgå till 5,5 mkr. 

Riktade statsbidrag: 

Ritade statsbidrag utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av personalkostnader. Därför görs 
ett antagande om dess storlek för 2020 även om det i flera fall ännu inte finns riksdagsbeslut om 
bidragens fortsättning, regler mm. Det är därför tidiga och preliminära bedömningar vilket måste 
beaktas när föreliggande beskrivning av ekonomiska förutsättningar studeras. De är ett 20-tal bidrag 
med mycket varierade regler för disposition, uppföljningskrav, återredovisning mm. Budget 2020 är 
iprincip oförändrad från budget 2019. Fritidshemsatsning är borta 2020 och istället har en satsning på 
lärarassistenter tillkommmit. 

Följande bidrag är uppskattas och är preliminära till 2020; 

Bidrag (urval)                                  Budget 2019            Budget 2020             Förändring 

Likvärdig skola                                     40,5 mkr               40,2 mkr               -0,3 mkr 

Karriärtjänster                                        9,3 mkr                 9,7 mkr                0,4 mkr 

Lärarlönelyftet                                      19,0 mkr               17,5 mkr               -1,5 mkr 

Lågstadiesatsning                                20,7 mkr               20,9 mkr                0,2 mkr 

Läxhjälp                                                 4,5 mkr                 4,8 mkr                 0,3 mkr 

Övriga Statsbidrag                                3,1 mkr                 3,8 mkr                 0,7 mkr 

Lärarassistenter                                       0 mkr                    5 mkr                    5 mkr 

Fritidshemssatsning                              4,5 mkr                    0 mkr                -4,5 mkr 

Summa                                              101,6 mkr             101,9 mkr                0,3 mkr 

  

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. Medlen att kunna söka fördelas mellan kommunerna 
enligt ett antal socioekonomiska kriterier. 

Asylsökande: 

Elever vilka ej omfattas av kommunbidraget dvs ej är mantalsskrivna i Borås. Dessa är asyl- och 
tillståndssökande för vilka grundskolenämnden ansöker 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 och helår under 2020. Medlen 
tillförs berörd skola. 

Skolskjuts: 

Skolskjutskostnaderna är en stor kostnadspost i Grundskolenämndens budget. Frågan sköts av tekniska 
förvaltningen och uppgifter i denna budget är preliminära uppskattningar. 

För tillfällig skolskjuts till särskild evakueringslokal har i Borås stads budget 2018 angivits täckas av 
Kommunstyrelsen. Under 2019 har Grundskolenämnden finansierat kostnaden och förväntas göra så 
även 2020. Flera skolor är aktuella för om-, till och nybyggnad. Det blir aktuellt för bl a Myråsskolan. 

Lokalkostnader och kapacitetsbehov: 

Borås skolor är inne i en fas där det sker många om-, till- och även kommande nybyggnationer. 
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Hyrorna hanteras inom internhyresmodellen. Den har två nivåer 685 kr/kvm för äldre och 1 127 
kr/kvm för nybyggda skolor i 2019-års hyresnivå. För moduler/tillfällig lokal är det verklig kostnad 
som utgör hyresnivån. Evakueringslokaler bekostas av Lokalförsörjningsnämnden och ingår i 
underlaget för kommande schablonhyror. 

Vid nybyggnation för att möta den demografiska utvecklingen dvs kapacitetshöjande kommer den höga 
hyran att gälla och kommunbidragsutökningen för den demografiska utvecklingen ger en anslagsökning 
på bara 75 % av dessa nya skolors elever. Dessa två ekonomiska förutsättningar kommer vara svårt att 
hantera för dessa nya skolor och ställa ytterligt stora krav på effektivt lokalutnyttjande dvs färre 
kvm/elev. 

Till 2020 är Sjömarkenskolan om - och tillbyggd klar vilket innebär en nivåhöjande hyresökning om 
ca 2 mkr. Daltorpskolan F-6 kommer även flyttas till modulskola på kronäng vilket ger en hyresökning 
på motsvarande en hyresökning på 2,5 mkr till 2020. Dessa ökningar finansieras inte av volymökningen 
av kommunbidraget. 

Under och i samband med om- och tillbyggnad kommer flera extra kostnader såsom två flyttningar från 
och tillbaka skolan som byggs om, tillfällig utrustning, inventarier, administration mm. Dessa betalas 
sedan 2018 direkt av Grundskolenämnden. 

  

Summerat 

Kostnadsökningar utanför ordinarie ramtilldelning  

I inledningsavsnittet har två områden lyfts till äskande för utökat kommunbidrag. Dessa är lokalkostnad 
för ny- och ombyggnation på 8 mkr samt förändringen av personalomkostnadspålägg 9 mkr. För dessa 
gör grundskolenämnden framställningar om utökning av kommunbidraget till 2020 Dessa uppgår 
sammantaget till 17 mkr. 

Övriga kostnadsökningar (att hantera inom ökad ramtilldelning) 

Löneuppräkning befintlig personal                 23 mkr 

Personalkostnad för 300 nya elever              15 mkr (för att bibehålla lärartäthet) 

Personalkostnad (Kost/Lokal + Elevhälsa)   4,5 mkr (avser stöd till de 300 nya  eleverna) 

Lokalkostnad (indexering befintlig hyra)         2 mkr 

Köpta platser                                                  7 mkr (Fristående och Spec. Instutition) 

Skolskjuts                                                       3 mkr (volymökning) 

Livsmedel inkl samordnad DC                       4 mkr 

Övrigt                                                             2 mkr (material etc) 

Total ökning att hantera inom ram           60,5 mkr          

Kostnadsökningen att hantera inom ram på 60,5 mkr ställs mot den ökade ramtilldelningen på 
53,4 mkr. För att hantera mellanskillnaden krävs anpassning i verksamheten inom område grundskola. 

Om utökat kommunbidrag á 17 mkr beslutas är preliminär anpassningen  6,9 mkr. Men om inte utökat 
kommunbidrag beslutas är behovet av anpassning 23,9 mkr. 

  

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering 
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Enligt Borås Stads program för jämställdhetsintegrering ska varje nämnd utarbeta en plan inom detta 
område. Alla Borås stads elever och deras vårdnadshavare ska ha rätt till likvärdigt bemötande, service 
och myndighetsutövning. Grundskolenämndens plan, som nämnden antog i juni 2018, utgår från de tre 
målområdena i programmet och upprättas för en treårsperiod. Delmålen är följande: 

· 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 en 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. 

Under 2020 fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering i skolorna via diskrimineringsplan, plan mot 
kränkande behandling, olika värdegrundsinsatser samt olika åtgärder för ökad trygghet och studiero. 

I Borås stad gör förvaltningen en lönekartläggning baserad på kön som stöd för arbetet med att verka 
för en jämställd lönesättning av medarbetarna. 

Ytterligare ett perspektiv är hur resurser fördelas där det även tas hänsyn till kön utifrån det statistiska 
underlag om elevers förutsättningar och behov som SCB årligen utarbetar. Detta beaktas även av 
Skolverket i deras fördelning av statsbidrag för likvärdig skola. 

4.4 Verksamhet 2020 

 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Central administration     

Intäkt 209 650 650 0 

Kostnad -23 689 -24 051 -24 051 -23 797 

Nettokostnad -23 480 -23 401 -23 401 -23 797 

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -1 960 -2 300 -2 300 -2 500 

Nettokostnad -1 960 -2 300 -2 300 -2 500 

Förskoleklass     

Intäkt 2 825 5 713 5 713 5 721 

Kostnad -66 383 -76 787 -76 787 -78 238 

Nettokostnad -63 558 -71 074 -71 074 -72 517 

Särskola     

Intäkt 3 001 3 681 3 681 3 716 

Kostnad -45 138 -49 495 -49 495 -50 401 

Nettokostnad -42 137 -45 814 -45 814 -46 685 

Grundskola     

Intäkt 132 543 136 988 136 988 142 077 



Grundskolenämnden, Budget 2020 17(24) 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Kostnad -1 224 254 -1 256 337 -1 256 837 -1 303 129 

Nettokostnad -1 091 711 -1 119 349 -1 119 849 -1 161 052 

Fritidshem     

Intäkt 46 001 44 506 44 506 40 418 

Kostnad -172 561 -183 961 -183 961 -184 524 

Nettokostnad -126 560 -139 455 -139 455 -144 106 

Korttidstillsyn LSS     

Intäkt 1 845 2 080 2 080 2 130 

Kostnad -2 032 -2 080 -2 080 -2 130 

Nettokostnad -187 0 0 0 

Skolskjutsar     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -50 778 -47 320 -51 520 -50 925 

Nettokostnad -50 778 -47 320 -51 520 -50 925 

Kost och lokalvård     

Intäkt 103 177 104 867 104 867 107 848 

Kostnad -103 233 -104 867 -104 867 -107 848 

Nettokostnad -56 0 0 0 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -14 612 -9 912 -15 168 

Nettokostnad 0 -14 612 -9 912 -15 168 

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

Totalt     

Intäkt 289 601 298 485 298 485 301 910 
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Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Kostnad -1 690 028 -1 761 810 -1 761 810 -1 818 660 

Nettokostnad -1 400 427 -1 463 325 -1 463 325 -1 516 750 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

 

4.4.1 Central administration 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Under 2019 genomfördes en personalanpassning i budgettilldelningen trots att nämndens område växer 
i fråga om volym. Central administration befinner sig fortfarande i en effektiviseringsfas där 
investeringar i bl a uppbyggnad av IT-miljön medför kostnader av engångskaraktär. En effektivisering 
innebär då att behålla den fasta kostnaden för personal inom central administration från 2019 på samma 
nivå 2020, exklusive indexuppräkning. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att effektivisera den centrala administrationen enligt 
utvecklingsplanen. 

Konsekvenserna blir att den centrala administrationens kapacitet att utreda, emotta nya uppdrag, etc. 
minskar, samtidigt som det ställs högre krav på att prioritera. 

4.4.2 Politisk verksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Den politiska verksamheten är i grunden oförändrad i struktur under 2020. Däremot krävs 
extraordinarie insatser även under 2020 av utbildningskaraktär eftersom nämnden konstitueras efter 
valet september 2018. Detta innebär ett antal planeringsdagar för nämndens ledamöter. 

4.4.3 Förskoleklass 

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 i kapitel två 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. 
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Nämnden vill säkra kvaliteten i förskoleklassen och konsekvenserna av föreliggande fördelning av 
budgetmedel mellan verksamheterna bedömer nämnden bli marginella för förskoleklassverksamheten, 
jämfört med läget 2019. 

Volymen förväntas öka med 4 elever och ekonomiska ramen är uppräknad efter volym och index. 

4.4.4 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 individintegrearde på andra grundskoleenheter. 

Under läsåret 2018/2019 har antal barn i särskolan ökat, varför anslaget till verksamheten har ökat. 
Volymökningen hanteras genom att fler elever placeras in grundsärskolans grupper och att antalet 
integrerade elever i grundskolan ökar. Samtidigt finns en önskan från vårdnadshavare att förvaltningen 
individintegrerar dessa barn i grundskolan i högre grad än idag. Denna utveckling ser nämnden positivt 
på då kompetens och förståelse kring funktionsvariation ökar för såväl personal som elever. Därför ser 
nämnden att det är angeläget att villkoren för individintegrering är relevanta, såväl kompetensmässigt 
som lokalmässigt och ekonomiskt. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta tydliga och robusta 
villkor för individintegreing av särskoleelever. Villkoren skall utgå från elevernas behov och inte 
skolornas organisation. 

Nämnden ser risker, framförallt rörande lokalanpassningar, som kan innebära en fördyring för 
grundskolan. 

Den ekonomiska ramen är uppräknad efter volym och index. 

4.4.5 Grundskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Grundskolan är nämndens största verksamhet. De omvärldsförändringar som beskrivs i kap 2 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. 

Ekonomiska förutsättningar och utmaningar som beskrivs i kap 4.3 härrör sig tills största delen 
grundskolan. Det önskade utökade kommunbidraget på 17 mkr motsvarar 0,4 i lärartäthet. Omsatt i 
lärartjänster motsvarar denna sänkning av lärartäthet 35 tjänster 

Nämnden bedömer att denna konsekvens är icke önskvärd och föreslår därför KF en anslagsökning 
om 17 mkr varv ca 8 mkr övergång till 100% volymindex, som framgår i inledningskapitlet. I denna 
beräkning har de riktade statsbidragen beräknats till samma nivå som 2019. 
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4.4.6 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 i kapitel två 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. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bibehålla de ambitioner som beslutades inför 2019. Det innebär 
framförallt att tillse att personal i fritidshemmet har tillräcklig planeringstid. 

4.4.7 Korttidstillsyn 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. 

4.4.8 Skolskjutsar 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Kostnaderna för skolskjuts bedöms av tekniska nämnden som på uppdrag av grundskolenämnden 
ombesörjer upphandling, planering och kostnadsuppföljning av skolskjuts. Angivna uppgifter om 2020 
är ännu högst preliminära. 

Kostnaden beräknas till 51 mkr 2020 mot 47 mkr enligt budget 2019. 

Ökade skolskjutskostnader inom ramen för om-, till- och nybyggnadsprojekt dvs Myråsskolan kommer 
att finansieras av grundskolenämnden. 

4.4.9 Kost och lokalvård 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Nämnden har som mål att kost- och lokalvårdsorganisationen skall vara kostnadseffektiv och erbjuda 
rätt stöd och service till rätt pris gentemot köpande verksamheter. Organisationen skall arbeta aktivt för 
en likställd kost- och lokalvårdsproduktion ur ett Borås Stadsperpektiv. Ett exempel på detta är att 
livsmedelsbudgeten skall vara likvärdig för samtliga skolor i Borås Stad. 

Kostverksamheten skall under 2020 ha en fortsatt ekologisk, närproducerad och klimatsmart profil, 
företrädesvis med en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel inom befintlig budget. 
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Utifrån de städinspektioner som miljöförvaltningen genomfört vid skolorna i Borås under 2019 är det 
tydligt att nivån på lokalvården under 2020 behöver öka, förändras eller omprioriteras mot den nivå 
som tidigare varit praxis i Borås skolor. 

Kost och lokalvårdsekonomin som redovisas i tabellen ovan avser nämndens service mot andra 
nämnder. För den egna verksamheten ingår kost- och lokalvård inom repektive kärnverksamhet. 

4.4.10 Buffert 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Grundskolenämnden avsätter 1%, vilket innebär 15 mkr, av årets kommunbidrag till buffert för 
oförutsedda kostnader under året. 

Risk finns avseende volymutveckling dvs osäkerhet i elevprognos. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Skola 

5.1.1 Grundskola 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i 
grundskola 

11 786 12 097 12 374 

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

1 572 1 612 1 612 

Kostnad för kommunal grundskola, 
kr/elev 

92 628 92 531 93 830 

Antal elever per lärare, totalt i 
kommunen (heltidstjänst) 

11,2 11,2  

Antal elever per pedagogisk personal 9,1 9  

Antal Borås-elever med skolskjuts 3 900 4 000  
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5.1.2 Förskoleklass 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i 
förskoleklass 

1 387 1 433 1 436 

varav elever i förskoleklass i fristående 
skola 

71 74 74 

Kostnad förskoleklass hemkommun, 
kr/elev 

45 824 49 598 50 499 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 16,2 16,1  

5.1.3 Obligatorisk särskola 

5.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i särskola 105 106 106 

Kostnad särskola, kr/elev 401 305 432 208 440 422 

5.1.4 Fritidshem 

5.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i 
fritidshem 

4 854 4 900 4 900 

varav barn i fristående verksamhet 311 295  

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

87 87  

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 26 073 28 460 29 409 

Antal inskrivna elever per årsarbetare 21,8   

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 
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Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Björkhöjdskolan omb, inventarier F-9  
2 parallell F-6 skola och 4 parallell 7-9 skola 

8 000   

Trandared kök omb. 500   

Sjömarken omb/tillb, inventarier F-6  
21 klassrum + specialsalar 

3 000   

Byttorbskolan omb/tillb, inventarier 21 klassrum 
+ specialsalar samt utökning kök 

 2 000 4 000 

Myråsskolan omb/tillb, inventarier 28 klassrum  
+ specialsalar samt utökning kök 

 8 000 2 000 

Norrbyskolan omb/tillb, inventarier F-6 2 
parallell skola 

  5 000 

Särlaskolan om/tillb, inventarier 7-9 6 parallell 
skola 

  8 000 

Utbyte inventarier befintliga skolor 500 500 500 

Summa 12 000 10 500 19 500 

 

Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. 

Trandared kök: Anpassning av kök och matsal till aktuellt antal elever på Trandaredsskolan 

Sjömarkenskolan: Om- och nybyggnation till 3 parallell F-6. Pågående projekt där inköp görs under 
hösten 2019 samt Våren 2020. 

Utbyte inventarier befintliga skolor: Många skolor har bord och bänkar från 70-talet och en plan 
finns för att byta ut befintliga gamla inventarier i skolorna. 

  

Befolkningsprognosen och många befintliga skolor med stora lokalbrister gör att behovet av 
investeringar i stadens skolfastigheter blir högre under flera år. Grundskolenämnden beslutade i juni om 
en lokalplan som kommer uppdateras i slutet på året. Den anger kapacitetsbehovet som 
Lokalförsörjningsnämnden behöver i sitt arbete med stadens lokalplan och förslag till investeringsplan 
2020-2023. 

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. 

  

  

6.2 Investeringar som löper över flera år 
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Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Projekt
status 

Sjömarken omb/tillb 8 000 5 000 3 000 0 0 2 

       

       

       

       

       

       

       

Summa 8 000 5 000 3 000 0 0  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

Sjömarkenskolan: Om- och Nybyggnation till 3 Parallell F-6. Pågende projekt där inköp görs under 
2019 samt våren 2020. 
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Intern kontrollplan 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Anta intern kontrollplan för 2020 samt översända planen till Kommunstyrelsen 

och Stadsrevisionen.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan 

2017-10-19. 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” 2019-06-13 som gäller till och med 2021. 

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. 

 

Nämnden för Grundskolenämnden fastställde 2019-06-13, Riskanalys 2020 

som ligger till grund för intern kontrollplanen.               

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2020 (Grundskolenämnden) 

2. Riskanalys 2020 (Grundskolenämnden) 

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

2. Stadsrevisionen 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Intern kontrollplan 2020 

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 
2020 

9 

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

Uppföljning av plan för budgetarbetet och 
nämndutbildning 

Kontroll av följsamhet av 
planeringen för 
Grundskolenämndens 
budgetprocess 

Varje år 

Budgetföljsamh
et 

Risk för 
överskridanden av 
skolenheters 
budgetramar 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Att skolenheter överskrider sina givna 
budgetramar. 

Reguljära budgetuppföljningar Månatlig uppföljning med 
rektorer och enhetschefer 

Varje 
tertial 

Administration Risk att allmänna 
handlingar inte 
hanteras korrekt 
på enheterna 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut, 
hantera och bevara handlingar. 

Att rutiner finns för att hantera handlingar Genomföra 20 stickprov 
utifrån en enkät riktad till 
skoladministratörer 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Samarbete Risk för bristande 
samarbete med 
Individ- och 
familjeomsorgsnä
mnden 
 
Riskbedömning 
2020 

16 

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

Avstämning av läget för samarbete med Individ 
och familjeomsorgsnämnden 

Kvalitativ bedömning med 
intervjuer 

Varje år 

Fritidshem Risk för att 
kompetensen i 
fritidshem brister 
vilket kan medföra 
brister i kvaliteten i 
verksamheten 
 
Riskbedömning 
2020 

16 

Andelen i personalen med rätt behörighet har 
minskat vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 

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

Varje år 
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2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personalomsätt
ning 

Risk för hög 
personalomsättnin
g och svårighet att 
rekrytera 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

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. 

Kontroll av den totala personalomsättningen för 
förvaltningen 

Kontroll av personalstatistik Varje 
tertial 

Kontroll av tjänster som är tillsatta med 
obehöriga anställda 

Kontroll av personalstatistik Varje 
tertial 

Risk för brist på 
behöriga lärare 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare. Kontroll av antalet behöriga lärare Kontroll av personalstatistik Varje 
halvår 

Arbetsmiljö Risk att rektorer 
inte klarar av sitt 
uppdrag 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

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

Kontroll av att alla rektorer genomgått 
rektorsutbildningen efter föreskriven tid och 
Borås Stads internutbildningar för chefer 

Enkätfråga i samband med 
arbetsmiljöenkät för chefer 

Varje år 
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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 
behovet av antal 
kommande elever 
 
Riskbedömning 
2020 

16 

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås 
Stad under de senaste åren samt en planerad 
kommande ökning finns det en risk med 
skollokalerna inte räcker till för att möta de 
behov av platser som finns för kommande antal 
elever. 

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

Kontroll av elevantal och 
prognoser framåt 

Varje år 

Fysisk skolmiljö Risk att den 
fysiska skolmiljön 
inklusive 
utomhusmiljön är 
bristfällig 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Skolmiljön kan vara bristfällig pga tillfälliga 
lokaler mm, trånga skolor särskilt i centrala 
delarna av staden. 

Kontroll av att lokaler är anpassade för elevers 
skolgång 

Genomföra 10 stickprover 
för kontroll av skolornas 
skyddsrondsprotokoll. 
 
Kontroll av lokalernas 
ändamålsenlighet och 
förutsättningar för att 
bedriva utbildning enligt 
skollag och läroplan, genom 
bedömning av lokalernas 
utformning, standard och 
elevvolymer 

Varje år 

Elevhälsa Risk för psykisk 
ohälsa bland 
elever 
 
Riskbedömning 
2020 

16 

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt. Kontroll av hur många elever som mår psykiskt 
dåligt 

Statistik från hälsosamtal i 
ProReNata 

Varje år 

Särskilt stöd Risk för att inte 
kunna ta hand om 
barn i behov av 
särskilt stöd 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Barn med behov av särskilt stöd behöver ett 
extra stöd som inte alltid prioriteras fullt ut. 

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 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Integration Risk för en ökad 
segregation 
 
Riskbedömning 
2020 

16 

Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för 
konflikter. 

Kontroll av andel nyanlända per skolenhet Kontroll av andelen 
nyanlända elever per 
skolenhet 

Varje 
halvår 

Bilden av skolan Risk för att vi inte 
lyckas förbättra 
bilden av skolan 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Att enskilda negativa händelser kan skymma 
större och allmänna förbättringar. 

Uppföljning av bilden av skolan Uppföljning av rektorernas 
arbete med fokusområdet 
bilden av skolan samt 
resultat från 
skolklimatundersökningen 

Varje år 

Studiero Risk för dålig 
studiero 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

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 
2020 

12 

Det finns tendenser till ett ökat våld i samhället 
vilket även kan sprida sig till skolorna. 

Kontroll av att anmälningar av kränkande 
behandlingar görs till huvudmannen 

Analys av antalet 
anmälningar om kränkande 
behandlingar till 
huvudmannens diarium 

Varje år 

 



 

 

 

Riskanalys 2020 

Grundskolenämnden 
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1 Inledning 

Grundskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 24 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi 

och Egen verksamhet. Fem riskbilder har riskbedömning 16. 

2 Regler för Intern kontroll 

Grundskolenämnden fattade 2019-06-13 beslut om nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen. Dnr: GRN 2019-00081 3.5.4.0 

Dokumentet gäller till och med 2021. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

I framtagandet av 2020 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden 2019-04-29 en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram. 

Förvaltningen arbetade där efter utifrån detta underlag fram ett förslag till riskanalys. Grundskolenämnden fastställde 2019-06-13 Riskanalys 2020. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar 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. 

9 Ja   

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

9 Ja   

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

12 Ja   

Samarbete Risk för bristande samarbete med Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 
Beskrivning 
Bristande samarbete kan leda till att elever i socialt 
utsatta situationer inte får adekvat stöd. 

16 Ja  Samverkansmöten mellan GRF och 
IFO 
Beskrivning 
samverkansmöten mellan IFO och 
GRF ska genomföras regelbundet. I 
dessa möten deltar chefer och andra 
befattningshavare i relevanta 
positioner. Syftena med dessa 
möten är att förbättra relationer, göra 
överenskommelser och diskutera 
upplevda problem, allt för elevernas 
bästa i sikte. 

Samarbete mellan skolor (rektorer 
och EHT) och IFO 
(socialsekreterare) 
Beskrivning 
Rutiner och organisation för 
samarbetet mellan rektorer/EHT och 
socialsekreterare ska förbättras. 
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Fritidshem Risk för att kompetensen i fritidshem brister vilket kan 
medföra brister i kvaliteten i verksamheten 
Beskrivning 
Andelen i personalen med rätt behörighet har minskat 
vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 

16 Ja  Utbildning för att öka behörigheten 
och kompetensen 
Beskrivning 
Ett särskilt program på högskolan i 
Borås planeras i samverkan mellan 
högskolan och GRF. Programmet 
syftar till att lämpliga anställda i 
Borås Stad ska arbeta på deltid och 
studera på deltid för att få 
legitimation för arbete i fritidshem. 
GRF planerar även intern 
kompetenshöjande utbildning för 
personalen samt utbildning för 
rektorer i att leda fritidshem. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personalomsättning 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. 

12 Ja   

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

12 Ja   

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

9 Ja   

Löner Risk för att felaktiga löneutbetalningar sker 
Beskrivning 
Lönerapportering skall ske enligt föreskrifter avseende 
övertid/mertid, användning av bil i tjänsten samt utlägg 
i tjänsten. 

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

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

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

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

 

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 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

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

 

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. 

 



Grundskolenämnden, Riskanalys 2020 7(12) 

Kontanta medel Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem. 

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

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Lokalsituationen Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att 
möta behovet av antal kommande elever 
Beskrivning 
På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad 
under de senaste åren samt en planerad kommande 
ökning finns det en risk med skollokalerna inte räcker 
till för att möta de behov av platser som finns för 
kommande antal elever. 

16 Ja  Lokalplan 
Beskrivning 
GRF tar årligen fram en lokalplan. 
Det är den viktigaste åtgärden för att 
ha kontroll på och synliggöra aktuellt 
läge avseende lokaler och framtida 
behov i relation till stadens tillväxt 
och elevvolymers utveckling. 

Utökad dimension 
Beskrivning 
Kapaciteten i skollokalerna behöver 
öka. Det finns ett antal pågående 
och planerade projekt för utbyggnad 
och nybyggnad. 

Fysisk skolmiljö Risk att den fysiska skolmiljön inklusive utomhusmiljön 
är bristfällig 
Beskrivning 
Skolmiljön kan vara bristfällig pga tillfälliga lokaler mm, 
trånga skolor särskilt i centrala delarna av staden. 

9 Ja   

Elevhälsa Risk för psykisk ohälsa bland elever 
Beskrivning 
Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt. 

16 Ja  Utveckling av elevhälsoarbetet 
Beskrivning 
Inom GRF pågår det ett särskilt 
prioriterat utvecklingsarbete för 
förbättrad elevhälsa. Där ingår det 
främjande och förebyggande 
arbetet, men även tidig upptäckt av 
elevers stödbehov samt att upptäcka 
och åtgärda frånvaro tidigt. 

Särskilt stöd Risk för att inte kunna ta hand om barn i behov av 
särskilt stöd 
Beskrivning 
Barn med behov av särskilt stöd behöver ett extra stöd 
som inte alltid prioriteras fullt ut. 

12 Ja   
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Integration Risk för en ökad segregation 
Beskrivning 
Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för 
konflikter. 

16 Ja  Fritt och aktivt skolval 
Beskrivning 
Vårdnadshavare har möjlighet att 
fritt välja skola för sina barn. 
Grundskoleförvaltningen placerar 
elever utifrån vårdnadshavares 
önskemål och de regler för 
skolplacering som gäller. Det fria 
skolvalet bedöms öka möjligheten till 
elevgrupper i skolorna med elever 
från olika bostadsområden. 

Bilden av skolan/attraktivitet 
Beskrivning 
Insatser för att förbättra 
vårdnadshavares/medborgares syn 
på grundskolor i Borås Stad bedöms 
öka möjligheten till val av skolor 
även utanför det egna 
bostadsområdet. Ett exempel på det 
är inrättandet av spetsklasser och 
profiler  för att öka skolors 
attraktivitet. 

Bilden av skolan Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden av skolan 
Beskrivning 
Att enskilda negativa händelser kan skymma större 
och allmänna förbättringar. 

12 Ja   

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

9 Ja   

Säkerhet Risk för våld i skolorna 
Beskrivning 
Det finns tendenser till ett ökat våld i samhället vilket 
även kan sprida sig till skolorna. 

12 Ja   
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8 Riskmatris 
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12 

 

16 

 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 

 

3 
 

4 
 

  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) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras 
(1-3) Totalt: 24 

 

24 20 7 6 3 21 19 17 5 4 

15 14 11 23 18 8 2 1 22 

16 12 9 13 

10 

1 7 11 5 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Budgetprocess 1 Risk för en bristande transparens, 
konkret och relevant information om 
resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Budgetföljsamhet 2 Risk för överskridanden av skolenheters 
budgetramar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Administration 3 Risk att allmänna handlingar inte 
hanteras korrekt på enheterna 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Samarbete 4 Risk för bristande samarbete med 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Fritidshem 5 Risk för att kompetensen i fritidshem 
brister vilket kan medföra brister i 
kvaliteten i verksamheten 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Personalomsättnin
g 

6 Risk för hög personalomsättning och 
svårighet att rekrytera 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

7 Risk för brist på behöriga lärare 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Arbetsmiljö 8 Risk att rektorer inte klarar av sitt 
uppdrag 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Löner 9 Risk för att felaktiga löneutbetalningar 
sker 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

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

Leverantörsfakturo
r 

10 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

1.Försumbar 2.Mindre 
sannolik 

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

11 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 12 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. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Upphandling 13 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. 

14 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 15 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

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

Kontanta medel 16 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

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

Lokalsituationen 17 Risk att de skollokaler vi har idag inte 
räcker till för att möta behovet av antal 
kommande elever 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Fysisk skolmiljö 18 Risk att den fysiska skolmiljön inklusive 
utomhusmiljön är bristfällig 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Elevhälsa 19 Risk för psykisk ohälsa bland elever 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Särskilt stöd 20 Risk för att inte kunna ta hand om barn i 
behov av särskilt stöd 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Integration 21 Risk för en ökad segregation 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Bilden av skolan 22 Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden 
av skolan 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Studiero 23 Risk för dålig studiero 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Säkerhet 24 Risk för våld i skolorna 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  
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Utvärdering av skolval 2019 

1 Planering och förarbete  

Inför skolvalet 2019 kartlades hur eleverna bodde i förhållande till skolorna och 

den kapacitet skolorna hade att ta emot elever. Om en skola inte rymde alla 

elever som bodde närmast denna anvisades eleverna enligt relativ 

närhetsprincip nästa skola med ledig plats. Detta förfarande kan i sin tur leda till 

en dominoeffekt där elever på nästa skola i sin tur måste anvisas en annan 

skola. Noggranna kalkyler av avstånd genomfördes i flera led så att samtliga 

elevers avstånd optimerades. Detta resulterade i tabeller med ”anvisad” eller 

”reserverad” skola på så sätt att elever som senare i skolvalet väljer just sin 

anvisade skola blir garanterade en plats på denna. Dock skulle önskad 

syskonförtur komma att gå före när skolvalet senare skedde för förskoleklass. 

För årskurs 7 kunde det konstateras att samtliga skolor utom Särlaskolan hade 

kapacitet att ta emot de elever som bodde närmast respektive skola. I 

planeringen räknades därför ut vilka av eleverna i Norrbys östra del som 

behövde anvisas till Engelbrektskolan respektive Erikslundskolan. Någon 

enstaka elev i Byttorps sydvästra del anvisades Daltorpskolan. Detta medförde 

dock inte att någon elev med dessa skolor som sin närmaste, i sin tur var 

tvungen att anvisas någon annan skola. Däremot minskades naturligtvis antalet 

lediga platser på dessa skolor att ta emot elever från andra stadsdelar som aktivt 

valde dessa. 

För förskoleklassen fanns dock en större problematik. Det kunde konstateras 

att det fanns flera områden där skolor inte hade kapacitet att ta emot de elever 

som bodde närmast skolan. 

I centrala delarna av Borås fanns alldeles för många elever runt Särlaskolan 

varför dessa fick anvisas Byttorpskolan och Engelbrektskolan. Erikslundskolan 

var full av ”egna” elever som i sin tur skulle förlorat mer på att behöva ta sig 

upp till Sjöboskolan jämfört med Byttorpselever till Hestra Midgård. Ett antal 

Engelbrektselever fick då istället anvisas Bergdalskolan eller Björkhöjdskolan 

och ett antal av Bergdalskolans elever fick i sin tur då istället anvisas 

Björkhöjdskolan. 

Från Brämhultshållet fylldes Myråsskolan precis av dem som hade den som 

närmaste skola. En del av eleverna med Bodaskolan som sin närmaste fick inte 

plats och anvisades istället Fjärdingskolan och några enstaka Ekarängskolan. 

Detta medförde att ett stort antal elever som hade Fjärdingskolan som sin 

närmaste skola fick anvisas Björkhöjdskolan. Endast en elev i förskoleklass 

bodde så att Björkhöjdskolan var den närmaste. Det innebär att av de 50 elever 

som nu placerats på Björkhöjdskolan så kommer 49 från andra områden. Av 

dessa har endast 22 st valt skolan i första hand. 

Ekarängskolan kunde heller inte ta emot alla elever som hade den som sin 

närmaste varför en del elever istället anvisades Trandaredskolan vilket i sin tur 

gav upphov till att en del Trandaredselever fick anvisas Svedjeskolan som dock 

ändå hade plats för eleverna i sitt närområde. Kristinebergskolan kunde inte 
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Utvärdering av skolval 2019 

heller inrymma sina elever utan en del fick hänvisas vidare till Daltorpskolan 

och faktiskt också ett litet antal till Engelbrektskolan 

Enstaka elever runt Asklandaskolan fick inte plats där utan anvisades Gula 

Skolan. 

Det fanns bekymmer med plats på Svaneholmskolan men det åtgärdades 

genom att vi skapade en klass till under planeringsfasen. 

Det sista problemområdet var Sjömarkenskolan där ett tjugotal elever inte fick 

plats trots att den var den närmaste skolan. Eleverna fick istället anvisas Hestra 

Midgård och Sandaredskolan och runt Sandaredskolan fick därför ca fem elever 

anvisas Sandhultskolan. Senare efter att skolvalet genomförts och stora 

protester inkommit från vårdnadshavarna lyckades förvaltningen skapa en klass 

till för Sjömarkenbarnen vilket i stort sett löste problematiken. 

På pappret såg det såg det med andra ord ut att vara ganska bekymmersamt. 

Förvaltningen visste dock att ett de fristående skolorna skulle ta ca 75 elever 

och att det sannolikt skulle finnas en överrepresentation från vissa stadsdelar. 

Därtill bedömdes att skolvalet i övrigt skulle skapa en så pass stor rörlighet att 

nästan alla skulle få sina önskemål tillgodosedda. 

För årskurs 4 kunde förvaltningen se att alla elever från Tummarpskolan och 

Kerstinsgårdskolan fick plats på Dalsjöskolan. Däremot stod det klart att 

eleverna på Svedjeskolan inte skulle få plats på Trandaredskolan eller 

Kristinebergskolan. Endast ungefär hälften av de 25 eleverna beräknades få 

plats och övriga anvisades Daltorpskolan. Senare i skolvalet valde en handfull 

att gå till fristående skola varför det slutade med att ca 10 elever inte fick 

önskad skola. 

En slutsats från planeringsarbetet är att förvaltningen något tidigare behöver 

klargöra platsbehoven kring respektive skola och att om möjligt tillskapa fler 

skolplatser där dessa behövs. Att vi inte redan innan skolvalet löste en extra 

klass på Sjömarkenskolan skapade onödig oro. 

I övrigt bedömer förvaltningen att planeringsarbetet fungerat utmärkt. 
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2 Skolvalet 

Skolvalet genomfördes under december månad, för första gången digitalt. En 

skolvalsmodul till förvaltningens elevregister införskaffades. I denna fick 

vårdnadshavarna registrera sina skolval under december månad. Påminnelser 

och annan information skickades av systemet ut automatiskt. På så vis sparades 

mycket administration och risken för att vår personal matade in felaktiga 

uppgifter minimerades. Den automatik som systemet skulle ge i själva 

placeringsarbetet visade sig i praktiken inte vara användbart då uppemot 100 

elever som berördes av skolvalet flyttade ut från, in till eller inom Borås under 

skolvalsperioden. Dessutom visade sig systemet inte kunna skicka ut beslut med 

beslutsformuleringar anpassade till beslutets karaktär. Besluten blev så allmänt 

hållna att de i praktiken blev svåra att överklaga eller försvara vid en överklagan. 

Placeringsarbetet och de efterföljande utskicken av placeringsbesluten fick 

därför skötas mer manuellt. 

Vissa problem uppstod då de fristående skolorna inte ingick i det digitala 

systemet. En del vårdnadshavare som valde kommunala skolor i systemet valde 

dessutom fristående skolor vid sidan om vilket orsakade onödigt arbete för 

både förvaltningen och de fristående huvudmännen. 

Förvaltningen har tillsammans med de fristående skolorna utvärderat skolvalet 

och kommit fram till att det digitala systemet skall använda även nästa år men 

att de fristående skolorna skall ingå i detta. Exakt hur detta ska gå till ska i 

samverkan med de fristående skolornas rektorer beslutas i september. 

Parallellt med det digitala skolvalet sköttes elever med tillfälligt personnummer 

med pappersblanketter. Elever med skyddad identitet sköttes vid sidan av med 

direkta kontakter med de förskolor och skolor där dessa fanns. 

Skolvalet stängdes efter påminnelser och ett par veckors förlängning den 6:e 

januari och efter en månads handläggning skickades besluten ut till 

vårdnadshavarna den 6:e februari. Redan efter ett par dagar organiserade sig 

vårdnadshavare i Sandared och Sjömarken och protesterade och förvaltningen 

insåg att det kanske ändå skulle gå att lösa ytterligare en klass och den 20:e 

februari gick det ut nya beslut för berörda elever. 

Under våren har ca 200 elever i skolvalet ansökt om att få byta skola och vid ett 

par tillfällen har förvaltningen samlat ihop önskemålen och fattat beslut om 

byte där det varit möjligt. Ca 140 elever har kunnat få någon av sina andra 

önskade skolor i detta efterarbete. Anledningen att så pass många byten kunnat 

beviljas är att det finns en stor rörlighet. Ett stort antal elever flyttar från, till 

eller inom kommunen på bara ett par månader. Andra elever har helt enkelt 

ångrat sitt val och kanske insett att det är opraktiskt med en skola långt bort. 

Några gjorde aldrig något val i den första omgången och blev därför placerade 

på anvisad skola och önskade därför byta. 
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Utvärdering av skolval 2019 

Allt detta pusslande har i skrivande stund, i slutet av juni, resulterat i följande 

statistik: 

 

3 Syskonförtur - resultat  

Inför årets skolval infördes syskonförtur i skolvalet till förskoleklass. 

Syskonförturen gällde till de tre närmaste skolorna. Fördelen med syskonförtur 

är att vårdnadshavare inte behöver hämta och lämna sina barn på flera olika 

fritidshem eller skolor. Nackdelen är att det leder till att vårdnadshavare som 

söker plats på sin närmaste eller anvisade skola istället måste placeras på annan 

skola. Det är inte möjligt att förutse vilken effekt syskonförtur får ett visst 

skolval utan resultatet beror helt på hur vårdnadshavarna faktiskt väljer. 

Förvaltningen bedömer att de negativa effekterna i år blev förhållandevis små. 

Antalet barn som inte fick plats på sin anvisade skola och som de i första hand 

sökt framgår av tabellen nedan: 

Ekarängskolan 6 

Engelbrektskolan 1 

Fjärdingskolan 1 

Kristinebergskolan 1 

Sjömarkenskolan 1 

Trandaredskolan 7 

 

Utöver dessa fanns ett antal som sökt annan skola än den anvisade och som 

trots bättre relativ närhet fått stå tillbaka på grund av syskonförturen. 

  

Förskoleklass - alla Antal Andel Åk 7 - alla Antal Andel

Ej valt. Plac på anvisad skola 43 3,0% Ej valt. Plac på anvisad skola 52 4,8%

Oense. Plac på anvisad skola 4 0,3% Oense. Plac på anvisad skola 1 0,1%

Plac 1:a val 1251 87,1% Plac 1:a val 972 88,9%

Plac 2:a val 65 4,5% Plac 2:a val 48 4,4%

Plac 3:e val 23 1,6% Plac 3:e val 4 0,4%

Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 49 3,4% Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 16 1,5%

ÖVRGR/AVBROTT Utlandsvistelse. Åter ht 20 1 0,1% Totalsumma 1093 100,0%

Totalsumma 1436 100,0%

Förskoleklass - de som gjort ett aktivt val Antal Andel Åk 7 - de som gjort ett aktivt val Antal Andel

Plac 1:a val 1251 90,1% Plac 1:a val 972 93,5%

Plac 2:a val 65 4,7% Plac 2:a val 48 4,6%

Plac 3:e val 23 1,7% Plac 3:e val 4 0,4%

Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 49 3,5% Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 16 1,5%

1388 100,0% 1040 100,0%
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4 Syskonförtur – rättsläget  

Regeringen har i sitt kommittédirektiv ”Ökad likvärdighet genom minskad 

skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.” (Dir 2018:71) bland annat gett 

utredaren i uppdrag att ”säkerställa att kommunerna alltid ska kunna använda 

syskonförtur som urvalskriterium” (s 9). Uppdraget är planerat att redovisas 

senast 30 mars 2020. 

I rådande lagstiftning finns ingen reglering kring syskonförtur och av ett antal 

vägledande domar från Kammarrätten i Stockholm och Högsta 

Förvaltningsdomstolen (KST 6008-17, KST 6009-17 och HFD 3676-18) 

framgår att syskonförtur inte får gå före relativ närhet som urvalsprincip. Det 

finns ett beslut från Skolväsendets överklagandenämnd (Dnr 2018:417) där det 

framgår att syskonförtur tilläts men det gällde barn som inte bodde i det som 

Eslövs kommun definierat som skolans upptagningsområde, dvs bland de barn 

som anvisats annan skola på grund av platsbrist efter uträkning enligt relativ 

närhetsprincip. 

Skollagstiftningen är något krångligt och motsägelsefullt skriven idag. Följande 

paragrafer är tillämpliga vid skolplaceringar i förskoleklass: 

Förskoleklass 9 kap 

15 §   En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 

önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 

berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen 

placera eleven vid en annan skolenhet. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 

placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår 

för kommunen. 

15 a §   En elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om 

inte något annat följer av 15 § andra stycket. Lag (2017:1115). 

15 § första stycket är det som vanligen tillämpas vid skolval. För att hantera 

detta tillämpas relativ närhetsprincip. Det är alltså inte nödvändigtvis så att en 

elev har ett berättigat krav på den närmaste skolan som anvisningsskola. Om 

det finns fler elever än vad skolan har plats för måste man räkna ut vilka av 

dessa som skulle förlora mest på att anvisas nästa skola med ledig plats. 

Samtidigt innebär ju detta att man också lutar sig på det andra stycket som ju är 

det som säger att kommunen inte är skyldig att ta in alla elever som önskar en 

viss skola genom att bygga ut den eller anställa mer personal än planerat. 

Andra stycket ger också möjlighet att neka en viss elev plats som trots rätt 

enligt relativ närhet ändå inte kan tas emot. Ett tydligt exempel skulle kunna 

vara en elev som sitter i rullstol som söker en skola som i så fall skulle behöva 

tillgänglighetsanpassas för stora belopp. 

Det andra stycket tillämpas också om en elev efter det ursprungliga skolvalet 

vill börja på en skola som redan är full och då i kombination med 15 a § som 
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Utvärdering av skolval 2019 

säger att eleverna som redan börjat på skolan har rätt att gå kvar där. (Även om 

de bor sämre till relativt den elev som söker plats) 

Det som nu gör det besvärligt är att 15 § första stycket enligt Skollagen 28 kap 

18 § inte får överklagas utan endast laglighetsprövas enligt Kommunallagen 13 

kap, men 15 § andra stycket får enligt skollagen 28 kap 12 § 6 p överklagas till 

Skolväsendets överklagandenämnd. 

Av praktiska skäl anges därför endast 15 § första stycket som grund för 

skolplaceringsbeslutet eftersom det är orimligt att ett och samma beslut både 

får och inte får överklagas. 

Som synes står ingenting nämnt om syskonförtur varför vårdnadshavare som 

ber Förvaltningsrätten laglighetspröva skolplaceringsbeslut i samband med 

skolval i kommuner som tillämpar syskonförtur före relativ närhet får rätt. 

Paradoxalt nog inträffar då följande. 

Förvaltningsrätten upphäver kommunens placeringsbeslut och kommunen skall 

då fatta ett nytt beslut. Men eftersom den önskade skolan nu ändå är full av 

elever som placerats där och som enligt 15 a § har rätt att gå kvar och att det 

utifrån 15 § andra stycket sannolikt är så att det skulle uppstå betydande 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta in en elev till, så blir det i 

detta läge ett avslag utifrån detta och eleven anvisas återigen samma skola som 

den tidigare placerats på eller om det finns nya andra eller tredjehandsval som 

har ledig plats. En vårdnadshavare som får rätt i laglighetsprövningen får alltså 

ändå inte plats på önskad skola. 

I år har endast sju överklaganden inkommit vilket är betydligt färre än förra året 

då hela 39 överklaganden gjordes. Av de sju har fyra stycken avslagits eller 

avskrivits. Tre är i skrivande stund inte avgjorda. De flesta angav som skäl för 

laglighetsprövningen att syskonförtur felaktigt använts. Samtliga hade dock vid 

tiden för överklagandet ansökt om att få byta skola och fått avslag på skolbytet 

varför det ursprungliga beslutet redan var upphävt av det nya. Utredarens 

bedömning är dock att om de ursprungliga besluten hade prövats så hade 

Förvaltningsrätten upphävt dessa. 
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5 Syskonförtur – omvärldsbevakning 

Det framgår ovan att beslutet att tillämpa syskonförtur inte fått särskilt stora 

konsekvenser rent juridisk eller praktiskt för förvaltningen. Ett litet antal 

missnöjda föräldrar finns förstås men också ett stort antal nöjda. Även om 

lagstiftaren sannolikt kommer att införa syskonförtur om ett år så är ändå 

frågan om hur hanteringen skall ske till höstens skolval inför läsåret 20/21. 

Besluten som då ska fattas sker troligen utifrån nuvarande lagstiftning. Att 

fortsätta med syskonförtur innebär ju då ett slags domstolstrots. För att 

ytterligare belysa frågan har en enkät skickats till samtliga andra kommuner 

gällande hur dessa tillämpar syskonförtur. 

Enkäten skickades ut till de andra 289 kommunerna och 142 valde att svara. 

Således en svarsfrekvens på 49% vilket är lite för lågt för att med säkerhet 

kunna uttala sig om hur det ser ut. Samtidigt är det en god spridning på små 

och stora kommuner och även en god spridning geografiskt varför siffrorna 

ändå sannolikt ger en ganska bra bild. 

 

 Fråga om syskonförtur 
Med syskonförtur avses under denna fråga ett system där elever med syskon på en viss skola får företräde till den skolan 

framför elever som enligt närhetsprincipen i Skollag 9 kap 15 § samt 10 kap 30 § har ett berättigat krav på en placering 

vid samma skola då den är en skolenhet nära hemmet. 

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2019/2020 använt syskonförtur vid skolplaceringar i förskoleklass 

och grundskola 

 Vi har inte tillämpat syskonförtur    58 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever   10 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur med en viss geografisk begränsning  6 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 5 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur utan någon begränsning   10 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola så har 34 % av de 

övriga tillämpat någon form av syskonförtur som då gått före närhetsprincipen 

 

Efter att Högsta Förvaltningsdomstolen i februari inte beviljade prövningstillstånd för ett par domar verkar många 

kommuner ändra sina regler.  

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2020/2021 tänker använda syskonförtur vid skolplaceringar i 

förskoleklass och grundskola 

 Vi tänker inte tillämpa syskonförtur    46 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever   6 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur med en viss geografisk begränsning  4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur utan någon begränsning   9 % 

 Vi har inte tagit ställning till detta ännu   20 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 



Borås Stad 
Datum 

2019-08-13 
      

GRN 2019-00053 
3.5.4.0 

Sida 

10(11) 
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Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola eller som inte ännu 

tagit ställning till hur de ska göra så tänker 33% av de övriga tillämpa någon 

form av syskonförtur som då går före närhetsprincipen 

 

 Fråga om syskonförtur då närhetsprincipen inte sätts ur 
spel 

Om två eller flera elever söker sig till en skola som inte är deras närmaste skola med ledig plats, dvs ingen av eleverna 

kan sägas ha ett berättigat krav på den sökta skolan som en skola nära hemmet, vad kommer då att gälla då i din 

kommun framgent? 

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2020/2021 tänker kring syskonförtur som inte sätter 

närhetsprincipen ur spel 

 Ja, vi tänker tillämpa syskonförtur när denna inte sätter närhetsprincipen ur spel 35 % 

 Nej, vi tänker inte tillämpa syskonförtur även när denna inte sätter närhetsprincipen ur spel 23 % 

 Vi har inte tagit ställning till detta ännu   30 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   12 % 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola eller som inte ännu 

tagit ställning till hur de ska göra så tänker 60 % av kommunerna tillämpa 

syskonförtur i de fall detta inte sätter närhetsprincipen ur spel. 

 

6 Utredarens betänkande 

Trots att införandet av syskonförtur i detta årets skolval fått relativt begränsade 

konsekvenser och trots att ca en tredjedel av landets kommuner planerar 

fortsätta att tillämpa syskonförtur, gör utredaren ändå bedömningen att Borås 

Stad bör ta bort syskonförturen. Detta efter samtal med de tjänstemän som 

ansvar för och handlägger skolvalsärenden i Grundskoleförvaltningen. 

Skolplacering är myndighetsutövning som grundas på skollagen där 

Grundskolenämnden delegerat beslutsfattandet till tjänsteman. Placeringsbeslut 

har stor inverkan på enskilda elever och deras vårdnadshavare. Tjänsteman skall 

grunda placeringsbeslut på gällande lagstiftning och rättspraxis. Eftersom 

Högsta förvaltningsdomstolen i februari beslutade att inte bevilja 

prövningstillstånd för de ovan redovisade rättsfallen torde i dagsläget rättspraxis 

vara att syskonförtur inte skall användas vid skolplacering. 

Den förestående lagändringen där syskonförtur sannolikt kommer att tillåtas 

skulle kunna komma tidigare än planerat. Om detta sker måste syskonförtur 

åter införas i regelverket. 
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Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 

Joakim Cannerfors 

Strategisk Utredare 
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§ 55 Dnr GRN 2019-00053 3.5.4.0 

Uppdrag till förvaltningschefen om att utreda det 
rättsliga läget beträffande syskonförtur. 

Grundskolenämndens beslut 

Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda rättsläget beträffande syskonförtur i 
det obligatoriska skolvalet samt göra en omvärldsanalys inför kommande år. 
Uppdraget ska rapporteras vid nämndens sammanträdde i augusti.  
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Yttrande över remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 

folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna förslag till bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och 

med 2020.         

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen om nya bidragsregler 

för Fritids- och folkhälsonämnden.  Grundskolenämnden har i sin helhet inget 

att erinra mot förslaget, men önskar en konsekvensbeskrivning och plan för 

uppföljning samt utvärdering av föreslagna ändringar av stöd till läxläsning och 

hemspråk.        

 

Bakgrund 

Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) har tagit fram ett förslag till nya 

bidragsregler som översänts nu på remiss. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

har fått uppdrag att se över nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera 

och anpassa bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande 

budget.  

Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där 

förvaltningen utgår från vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken 

föreningskategori man tillhör. Några bidrag slås samman samtidigt som man  

utjämnar vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

I det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- 

och ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta 

för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 

största delen för att förvaltningen vill påverka föreningarna att inte börja allt för 

tidigt med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka 

till ett längre idrottande, därav den högre åldern 25 år. En annan ändring är att 

läxläsning och hemspråksundervisning föreslås att inte längre vara 

bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.       

Beslutsunderlag 

1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med 2020. 
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Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Nya bidragsregler Fritids- och folkhälsonämnden 

Förändringar 

 

Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås ändras från 6-20 år till 
7-25 år. 

Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska föreningar höjs från 6 
år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.  

Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla föreningar (barn- och 
ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och etniska föreningar 
50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).  

Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar ändras från fem till tre.  

Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 kr/deltagare för att 
helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram. 

Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 från dagens 15/2 
respektive 15/8. 

Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara bidragsberättigad aktivitet. 
Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.  

Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag på 300 kr/m2 
istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad 
ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. (Idag har barn- och 
ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 850 kr/m2. 
Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några 
pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.  
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje 
år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.  

Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 timmar/vecka.  

Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller anläggningslån.  

Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se nedan). 

Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag 

Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering 

Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs grundersättningen 
till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.  

Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.  

Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 kr.  



 

 

 

 

 

Tabell 1. 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 

 

 

Tabell 2. 

Nivå Medlemmar 7-25 år Aktiviteter Bidrag 
1 25 150 10 000 kr 
2 50 200 22 500 kr 
3 75 250 35 000 kr 
4 100 350 50 000 kr 
5 125 450 75 000 kr 
6 150 550 100 000 kr 
7 175 700 125 000 kr 
8 200 850 150 000 kr 
9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 81 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nya 
bidragsbestämmelser och sänder det på remiss till berörda föreningar och 
instanser.   
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att 
räkna på hur ett alternativ med bibehållen åldersgräns 6-20 år kan utformas.      

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.               

Beslutsunderlag 
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.  
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har vi inte nått ända 
fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa under 
året.  
 
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där vi utgår från 
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man 
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag 
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  
 
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under 
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således 
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I 
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och 
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för 
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 
största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med 
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organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett 
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.  
 
Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar 
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av 
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde 
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från 
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har 
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar 
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra 
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika 
pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin 
lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har 
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av 
förening samt lokalens läge.  
 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 
 

Remissinstanser 
 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Kulturnämnden 

6. Sociala omsorgsnämnden 

7. Vård- och äldrenämnden 

8. Kommunstyrelsen 

9. AB Bostäder i Borås  

10. Borås TME 

11. Föreningar och organisationer i Borås Stad 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 
2019-08-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00091 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

mailto:FF.diarium@boras.se
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Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nya 
bidragsbestämmelser och sänder det på remiss till berörda föreningar och 
instanser.        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.               

Ärendet i sin helhet 
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.  
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har vi inte nått ända 
fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa under 
året.  
 
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där vi utgår från 
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man 
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag 
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  
 
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under 
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således 
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I 
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och 
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för 
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 
största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med 
organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett 
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.  
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Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar 
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av 
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde 
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från 
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har 
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar 
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra 
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika 
pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin 
lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har 
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av 
förening samt lokalens läge.  
 

Beslutsunderlag 
1. Missiv – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med 
år 2020 
2. Förslag nya bidragsregler 2020 
3. Ändringar i korthet                                

Samverkan 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Föreningsrådet i Borås 
som representerar civilsamhället, Grundskoleförvaltningen om statsbidrag till 
läxläsning och hemspråksundervisning, Vård- och äldreförvaltningen om 
lokalbidrag till pensionärsföreningar, Sociala omsorgsnämnden om stöd till 
sociala föreningar samt Stadsledningskansliet om medel för Lokal utveckling.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också samverkat direkt med 
civilsamhället genom föreläsningar och workshops.  

Remissförfarandet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten 
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på 
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet. Remissvar ska 
vara inlämnat senast 31 augusti 2019. 
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Stöd till Kulturföreningar 

De båda presidierna för Fritids- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden är 
överens om att stödet till kulturföreningarna, på sikt, bör ingå i motsvarande 
bidragssystem, och ges samma förutsättningar som övriga föreningar i Borås. 
Arbetet med att anpassa nuvarande stöd till kulturföreningarna till det nya 
bidragssystemet kan implementeras till 2021.  

Beslutet expedieras till 
1. Berörda nämnder och kommunala bolag 
2. Föreningar och organisationer i Borås Stad 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



 

 

Förslag till utformning av framtida 
bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

 
  



Värdegrund för Borås Stads bidragsregler 
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin 
verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga 
principer. Det ges utifrån de intentioner som finns i stadens Överenskommelse med 
civilsamhället.  

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende. 

Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Staden vill stötta dessa goda krafter och ge föreningar som väljer att vara goda förebilder och 
arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och 
droger. Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå 
ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. 

Vi ser föreningar och organisationer som viktiga bärare av demokratiutveckling, som medskapare 
till ett gott liv och som viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i 
Borås. Detta sker genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare. Genom att 
sysselsätta barn och ungdomar samt vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan 
generationer, kön och ursprung.  

Föreningar och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på 
såväl nationell som internationell nivå. Dessa initiativ ska stöttas och uppmuntras från staden.  

Borås Stads ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn. 

 

  



Kategorisering med underliggande bidragsboxar. 
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad ger stöd till. 

Varje kategori innehåller en beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja. 
Under varje kategori finns bidragsboxar med villkor och fördelningsmodell.   

Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera bidragsboxar med utgångpunkt av vad de har för 
verksamhet.    

För att visualisera för föreningar vilka bidrag de kan söka utifrån vad de är för ”typ av förening” 
finns vägledande matris. Se bilaga 1. 

Där inget annat nämns söks bidrag via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala 
bidragssystem.  

Nedan följer kategorier för bidragsstödet. 
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Grundläggande krav 
Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras 
avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden. 

• Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.  
Det är inte tillåtet att föreningen: 
- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism 

eller annat främlingsfientligt uttryck. 
- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosupp-

fattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.  
- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet. 
 

• Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och 
ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande: 
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte 
- Godkända stadgar 
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer 
- Ett bank- eller plusgironummer 

 
• Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50 

kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få 
ett högre bidrag. 

• Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad. 
• Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera 

föreningarna. 
• Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från 

bidraget. 
 
 
Följande föreningsformer kan inte få bidrag: 

• Ekonomiska föreningar. 
• Fackliga föreningar. 
• Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer. 
• Företagsföreningar 
• Kamratföreningar. 
• Hyresgäst- och villaföreningar. 
• Vägföreningar 

 
Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande: 

• Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande. 
• Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund. 
• Supportermedlemmar. 
• Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte. 
• Deltagare i kurs som tar avgift per gång. 
• Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka) 
• Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet 

  

  
 

  



Stöd till föreningars existens och organisering 
 
Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att 
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.  
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i 
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet 
att inkluderas i samhället.  
 
Bidragsformer; Grundbidrag 
 

Grundbidrag 
 
Syfte: 

• Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull 
fritid för barn och unga.  

 
• Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull 

fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.  
 

• Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska 
samhället. 

 
Målgrupp 
 
Bidragsberättigad medlem i föreningar med: 

• Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 år 
• Pensionärsföreningar 
• Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns. 
• Etniska föreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns. 

 
 
Villkor:  

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte. 
• Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader. 
• Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
• Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade 

medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.  
 

 
Fördelningsmodell 
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem. 
 



Stöd till barn och ungdomsverksamhet 
 
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis 
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer 
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar 
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra 
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  
 
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd 
 

Aktivitetsstöd 
 
Syfte  
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.   
 
Målgrupp  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar 
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 år  
• Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 år till och med kalenderåret 

25 år.  
• Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i 

minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år. 
• En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera 

grupper.  
• Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten. 
• Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand. 
• Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller 

distriktsorganisation. 
• Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem. 
• Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller 

kommersiella arrangemang. 
• Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens. 
• Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att 

alla aktiviteter på kortet stryks.  
• Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel; 

aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan 
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020). 

 
Fördelningsmodell 

• Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare. 
 



 

Verksamhetsstöd 
 
Syfte  
Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade 
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel 
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.   
 
 
Målgrupper  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt 
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis 
scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

• Uppnår villkor för aktivitetsstödet. 
• Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt 

fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.  
• Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år. 
• Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik 

kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag. 
 
 
Fördelningsmodell 
Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut 
automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 
Nivå Medlemmar 7-25 år Aktiviteter Bidrag 
1 25 150 10 000 kr 
2 50 200 22 500 kr 
3 75 250 35 000 kr 
4 100 350 50 000 kr 
5 125 450 75 000 kr 
6 150 550 100 000 kr 
7 175 700 125 000 kr 
8 200 850 150 000 kr 
9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 
 



Stöd till lokaler och anläggningar 
 

Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva 
verksamhet.  

Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens 
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.  

Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler, 
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still 
större nybyggnationer. 
 

Stöd till hyrda lokaler 
 

Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens 
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.  

Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas 
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter. 

Syfte 
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.  

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet. 
 

Villkor: 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)  
• Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar 

föreningen har enligt tabellen nedan. 
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
• Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 
• Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
• Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
• Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el. 

 
 
Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2.  



 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 
 

 

 
  



Stöd till samlingslokaler 
 
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan 
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla.   

Syfte 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt 
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.   
 

Målgrupp 
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler. 

 
Villkor: 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se 
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska 
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med 
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. 

 
• Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som 

bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 

• Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller 
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till 
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger 
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela 
lokalkostnaden hyresgästen. 
 

• Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, 
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på 
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda 
skäl föreligger.  

 
Fördelningsmodell 

Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle. 
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till 
föreningen.  
 
  



Driftbidrag till egna lokaler 
 
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft 
samlingsplatser för många ändamål.  
 
Syfte 
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga 
klubbstugor.  
 
Målgrupp 
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor. 
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.  
• Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
• Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 
• Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
• Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
• Föreningar måste vara certifierad som Säker och trygg förening. 

 
Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2 enligt tabellen nedan.  
 
Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 
 
 
  



Driftbidrag för föreningsägda anläggningar 
 
Syfte 
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och 
underhålla anläggningarna. 
 
Målgrupp 
Föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar. 
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås 

Stad.  
• Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 
Fördelningsmodell 
 
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall, 
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de 
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under 
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”.  För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt 
nedan: 
 
Typ av objekt Bidrag Typ av objekt Bidrag 

Boulebanor/bana 400 kr 
 

Skyttebanor 2 500 kr 
 

Bågskyttebana (ute)  
 

2 500 kr Ett extra bidrag till skjutbanor 
med tekniska hjälpmedel. 

2 500 
kr/bana 

Bågskyttebana fält 2 500 kr 
 

Golfbana/hål 2 000 kr 

Båthamnar 3 000 kr Gokartbana 8 000 kr 

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr Konstsnöspår minst 1 km 20 000 kr 
 

Discgolfbana/hål 400 kr Motocrossbana 15 000 kr 

Elljusspår/km 9 000 kr 
 

Paddock med elbelysning 6 000 kr 
 

Endurobana 3 000 kr 
 

Rallycrossbana 15 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 11-manna 30 000 kr Tennisbana asfalt 3 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 7-manna 15 000 kr 
 

Tennisbana grus 6 000 kr 
 

Hinderbana/styrketräning 5 000 kr Tennisbana konstgräs 3 000 kr 
 

Konstgräsplan 11-manna 25 000 kr Tennisbana paddel 3 000 kr 



Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag) 
 
Syfte 
Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller 
anläggning. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.  
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  
• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.  
• Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.  
• Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som 

har påbörjats före ansökan. 
• Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 

Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv 
föreningen är.  

• Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.  
 

 
Fördelningsmodell 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget. 
 

• Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr  
• För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %. 
• Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.  

 
 
 
 
  



Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån) 
 
Syfte 
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och 
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar kan söka anläggningslån. 
 
Villkor 

• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast den 31 maj. 

• Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har 
beslutat om bidraget. 

• Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet. 
• Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta 

lokalen/anläggningen till andra brukare. 
• Eget arbete får räknas med 100 kr/tim. 
• Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av 

annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta 
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.  
 

• Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
 
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier: 
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar. 
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal. 
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar. 
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt. 
- Nyttjandegrad 
- Jämställdhet/Integration 
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet 

medlemmar. 
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller 
- Riksidrottsförbundet 

 
Fördelningsmodell 

• Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige 
beslutat belopp. 

• Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och tillskriver KS förslag på vilka 
som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december samma år. 
 
 

  



Stöd till lika rättigheter och möjligheter 
 

Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter 
i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och 
konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen 
handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin 
verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att 
göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet. 

Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar. 

 

Stöd till sociala insatser 
 
Syfte  
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till 
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för 
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda 
människor och för olika grupper. 
 
Målgrupp  
Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete. 
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och 
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. 
 
Villkor  

• Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift). 
• Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30 

september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.  
 

Fördelningsmodell  
Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag 
baseras på beslut i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 



Verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar 
 
 
Syfte  

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och 
möjligheter i samhället. 

Målgrupp 
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter 
och möjligheter i samhället. 

Villkor 

• Förening ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.  
• Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.  
• Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till 

verksamhetsbidrag.  
 
Fördelningsmodell 

Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag. 
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 

Nivå Antal medlemmar Antal aktiviteter Bidrag 
1 50 50 15 000 kr 
2 75 75 30 000 kr 
3 125 125 45 000 kr 
4 175 175 60 000 kr 
5 225 225 75 000 kr 
6 275 275 100 000 kr 
7 325 325 125 000 kr 
8 375 375 150 000 kr 
9 425 425 175 000 kr 
 

 

 
  



Riktade insatser 
 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett 
speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika 
syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 
medfinansiering, redovisning och uppföljning 

Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag, 
orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag. 

 

Riktat bidrag 
 
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de 
andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.  
 

Nämndens förfogande 
 

Syfte 

Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga 
stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande. 

Målgrupp 

Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

Villkor 

• Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande. 

 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.  

 

 

 



Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag 
 

Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att 
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en 
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever 
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd. 

 

Syfte 

Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser 
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller 
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i 
föreningarnas ordinarie verksamhet.  

Målgrupp 

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

 

Villkor 

• Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper. 
• Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva. 
• Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad. 
• Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.  
• Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras 
• Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt 

start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. 
• Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.  

 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.  

 

 

 



Orienteringskartor 
 

Syfte 

Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.  

Målgrupp 

Föreningar som har orientering som verksamhet 

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion 
• Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan 
• Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra 

orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.  
 

Fördelningsmodell 

• Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering. 
 

 

Idéburnas gemensamma organisering 
 

Syfte 

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads 
ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn. Att föreningar samordnar och organiserar sig är viktigt för att de skall kunna 
stödja varandras utveckling. Idéburnas gemensamma organisering är också viktigt för samtalet 
med staden. 

Målgrupp 

De idéburna organisationerna 

Villkor 
• Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad 

 



Fördelningsmodell 

Maxbelopp är 10 000 kr och motsvarar stöd till en förstudie kring IOP eller annan driftsform 
med Borås Stad. 

 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
 

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns 
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt 
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som 
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel 
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, 
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även 
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. 

Målgrupp 
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7 – 25 år 
i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut. 

 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans 

med kostnadsberäkning.  
• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.  
• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  
• Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.  

 

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr. 
• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.  

 

 



Idrottsskola  
 
Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på 
ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå 
tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.  

Syfte: 
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola 

 
Målgrupp 
Idrottsföreningar  

 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  
• Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.  

 
Fördelningsmodell 

• Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle. 
• Bidraget betalas ut två gånger per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stöd till ungas egen organisering  
 
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig 
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar. 

Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och 
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform 
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.  

Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer. 

Projektpeng 
 

Syfte  
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Målgrupp 
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade 
projekt. 
 

Villkor 

• Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.  
• Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är 

en förutsättning för att söka pengar. 
• Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större 

chans att er ansökan blir beviljad. 
• Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras. 
• Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför. 
• Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver 

någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas. 
• Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något 

positivt. 
• Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla 

in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet. 
• Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen. 
• Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt. 

 

 
Fördelningsmodell 

• Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen 
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr 



 
 
 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer 
Syfte 
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang. 

Målgrupp 
Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Villkor 

• Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.  
• Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och 

folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.   
• Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj. 

 

Fördelningsmodell 
 
Grundbidrag 

• Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag 
på 0,15 GN.  

• Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett 
grundbidrag på 0,15 GN. 

 
Bidrag per fullmäktigemandat 

• Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade 
medlemmar 

• Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i 
fullmäktige. 

• Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund. 

• GN = 52 141 kr (2015) 
  



Stöd till utveckling av föreningsverksamhet 
 
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet 
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en 
Säker och trygg förening. 
 
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening. 

 

Startbidrag 
 
Syfte 
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som 
bidragsgrundad verksamhet. 
 
Villkor  

• Uppfylla de grundläggande kraven 
• Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
• Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och 

uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet. 
• Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg 

att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över 
styrelsens medlemmar. 

• Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från 
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska 
omfattas av Borås Stads övriga bidrag. 
 

Fördelningsmodell  

Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening) 
 
Syfte 
 
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening. 
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de 
minimera risker.  
 

Målgrupp 

• Alla föreningar  
 

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för 

Säker och trygg förening. 
• Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när 

alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti. 
• Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.  
• Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget. 

 
 
Fördelningsmodell  
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.  
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år. 
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och 
därefter 2 000 kr per år. 
 
 

 

 

 

 

 



Stöd till evenemang 
 
Bidragsformer; Arrangörsbidrag 
 

Arrangörsbidrag 
 
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små 
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete 
med staden genomfört lyckade evenemang.  
 
Syfte 
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.  
 
Målgrupp  
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före 

evenemanget.  
• Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget. 

 
 
Bedömningskriterier 
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt 
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  
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Svar på Initiativärende från Vänsterpartiet: Allmän 

visstid i Grundskoleförvaltningen 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att avslå initiativärendet allmän visstid i 

Grundskoleförvaltningen.      

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har vid två nämndmöten 2019-02-26 och 2019-05-28 

beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen. 

Efter ytterligare beredning bedöms att nivån av visstidsanställda är rimliga 

utifrån verksamhetens omfattning.               

Ärendet i sin helhet 

Vänsterpartiet genom Peter Wiberg har vid Grundskolenämndens sammanträde 

2019-02-26 lämnat in rubricerat initiativärende.  

På Kommunfullmäktige torsdag 21 februari ställde Vänsterpartiet en enkel fråga 

till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) gällande vilka förvaltningar 

som har anställda med anställningsformen allmän visstid, samt vilka 

yrkesgrupper det gäller. 

Undertecknad lyssnade intresserat på svaret och KS ordförande verkade anse 

att Grundskoleförvaltningen stack ut med 60 elevassistenter med 

anställningsformen allmän visstid. 

Undertecknad tolkade också svaret som att KS ordförande ansåg att 

Grundskolenämnden borde kunna få ner denna siffra. Vilket vi i så fall är 

överens om. 

Vänsterpartiet yrkar: 

Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över vilka medarbetare med 

anställningsformen allmän visstid som kan erbjudas tillsvidareanställningar. 

Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämnden regelbundet under 

mandatperioden återrapportera antal och andel visstidsanställda i förvaltningen, 

med förhoppning om att antal och andel anställda med anställningsformen 

allmän visstid minskar över tid till förmån för tillsvidareanställningar. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från V: Allmän visstid i Grundskoleförvaltningen.                    

Samverkan 

FSG. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Till GRN 190226: 

 

 

Initiativärende angående allmän visstid i Grundskoleförvaltningen 

På Kommunfullmäktige torsdag 21 februari ställde Vänsterpartiet en enkel fråga till 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) gällande vilka förvaltningar som har anställda med 

anställningsformen allmän visstid, samt vilka yrkesgrupper det gäller. 

Undertecknad lyssnade intresserat på svaret och KS ordförande verkade anse att 

Grundskoleförvaltningen stack ut med 60 elevassistenter med anställningsformen allmän visstid. 

Undertecknad tolkade också svaret som att KS ordförande ansåg att Grundskolenämnden borde kunna 

få ner denna siffra. Vilket vi i så fall är överens om. 

 

Jag yrkar: 

Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över vilka medarbetare med anställningsformen allmän 

visstid som kan erbjudas tillsvidareanställningar. 

Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämnden regelbundet under mandatperioden 

återrapportera antal och andel visstidsanställda i förvaltningen, med förhoppning om att antal och 

andel anställda med anställningsformen allmän visstid minskar över tid till förmån för 

tillsvidareanställningar. 

 

Peter Wiberg (V) 
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Uppdrag till förvaltningschefen att utreda 

förbättringsåtgärder kring skolmatsfrågor utifrån 

resultatet från skolklimatundersökningen 

Grundskolenämndens beslut 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda förbättringsåtgärder kring 

skolmatsfrågor utifrån resultatet från skolklimatundersökningen.          

Ärendet i sin helhet 

Presidiet har fått uppdraget från nämnden att vidare diskutera frågan gällande 

fortsatt arbete med förbättringar av skolmatsfrågor utifrån resultatet i 

skolklimatundersökningen. 

Utifrån denna diskussion ges förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

förbättringsåtgärder kring skolmatsfrågor utifrån resultatet från 

skolklimatundersökningen.               

Beslutsunderlag 

1. Svar angående hur förvaltningen arbetar med resultatet av frågeställningarna 

angående skolmaten i skolklimatundersökningen.                               

Samverkan 

Ej samverkat 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

Svar angående hur förvaltningen arbetar med resultatet av 

frågeställningarna angående skolmaten i 

skolklimatundersökningen. 

Borås Stads skolmatsedel 

Kostverksamheten har en matsedelsgrupp som består av 13 erfarna kockar/köksmästare från de 

olika skolområdena i Borås Stad.  Dessa kockar arbetar tillsammans med enhetschefen Kennet 

Lundahl och verksamhetsutvecklaren Mariann Hult fram matsedlarna för varje årstid. Samtliga 

skolor i Borås Stad har antingen matråd eller elevråd där skolmaten är en punkt på dagordningen. 

De 13 kockarna/köksmästarna tar med sig de synpunkter och önskemål som kommer in från 

matråden och elevråden från sina respektive områden. På detta sätt  tas elevernas önskemål och 

synpunkter tillvara. De får också information från sina kökskollegor hur populära de olika 

maträtterna är bland barnen. Det märks dels i kommunikationen med barnen men även på åtgång 

av maträtterna samt hur mycket mat som slängs.  

Svårigheter och avvägningar vid skapandet av skolmatsedeln 

Det är ett svårt arbete att skapa en riktigt bra matsedel, det kräver hela tiden avvägningar mellan 

olika faktorer. Matsedeln skall i möjligaste mån eftersträva att uppfylla Borås Stads kostpolicy. 

Kostnaden för maten skall också inrymmas inom tilldelad budget, matsedeln skall följa 

livsmedelsverkets rekommendationer och uppfylla kravet på näringsvärdesberäkning. Matsedeln 

bör också möjliggöra de politiska målsättningarna gällande att vara klimatsmart samt innefatta 

ekologiska och närproducerade livsmedel. Självklart är också en grundförutsättning att matsedeln 

skall vara så populär som möjligt för alla våra elever i Borås Stad.  

Flera yttre faktorer påverkar andel ätande elever i skolrestaurangerna 

Skolrestaurangernas personal arbetar på olika sätt för att locka in så många elever som möjligt 

varje dag i matsalen genom att utifrån sina förutsättningar skapa en så tilltalande måltidsmiljö och 

så god och välsmakande mat som möjligt. De yttre förutsättningarna för andelen ätande elever i 

matsalen skiljer stort mellan de olika skolorna i Borås Stad. Generellt upplever kockarna att 

elevnärvaron i skolrestaurangen är sämre i skolor som ligger nära ett ICA eller liknande.  

Slutsatser – tankar om uppdrag 

Kostverksamhetens medarbetare arbetar kontinuerligt för att skapa en så bra och tilltalande 

skolrestaurang som möjligt. Varje år analyseras och diskuteras resultatet av 

skolklimatundersökningen. Skolklimatundersökningen är emellertid ett relativt trubbigt 

mätinstrument i sin nuvarande form, kostverksamhetens medarbetare upplever en ofta bättre och 

mer nyanserad bild av elevernas tankar kring skolmaten vid matråden/elevråden. Vidare kan 

skolklimatundersökningens frågeställningar förbättras och förfinas.  

  



Att diskutera som uppdrag: 

a. Undersöka om det är möjligt att utarbeta en modell för att fånga upp resultaten 

från matråden/elevråden. 

b. Lägga till alternativt precisera frågor i skolklimatundersökningen 

c. Undersöka möjligheten att mer systematiskt börja mäta hur stor den ätna 

genomsnittsportionen är, för att därigenom säkerställa hur populära maträtterna 

faktiskt är.   
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Uppsägning av Rångedalahallen 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden framställer till Lokalförsörjningsförvaltningen att säga 

upp Rångedalahallen delvis för Grundskolenämndens verksamhet. 

Grundskolenämnden önskar hyra hallen en viss del i veckan till skolans 

verksamhet.       

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Grundskolenämnden framställer till Lokalförsörjningsförvaltningen att säga 

upp Rångedalahallen delvis för Grundskolenämndens verksamhet. 

Grundskolenämnden önskar hyra hallen en viss del i veckan till skolans 

verksamhet. Rångedalaskolans verksamhet minskas från och med höstterminen 

2019. Endast elever i åk F-2 kommer att gå på skolan samt fritidsverksamhet. 

Skolan kommer endast kunna nyttja hallen till de tre klasser som går på skolan 

därav önskas en delvis uppsägning.     

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen 

 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Cathrine Kristoffersson 
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Uppsägning av Ryttaren Viskafors 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden framställer till Lokalförsörjningsförvaltningen att säga 

upp lokalen Ryttaren i Viskafors Grundskolenämndens verksamhet.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Grundskolenämnden framställer till Lokalförsörjningsförvaltningen att säga 

upp lokalen Ryttaren i Viskafors Grundskolenämndens verksamhet.         

Viskaforsskolans verksamhet har inget behov av lokalen Ryttaren därav önskas 

en uppsägning. Tidigare har Viskaforskolan haft lokalen som fritidshem.               

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden per augusti 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden samt lägga dessa till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Anmälningsärenden till sammanträdet 2019-08-27: 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

a) Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00091 

b) Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00093 

c) Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00095 

d) Riskanalysen intern kontrollplan 2020 

              

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per augusti 2019. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut per augusti 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.               

Ärendet i sin helhet 

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

SEKRETESS 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2019-06-13— 

2019-08-26 (lista) 

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden juni-aug 2019 

Laglighetsprövningar skolplacering per augusti 2019 

dnr 2018-00133 

3. Beslut om skolplacering inför läsåret 2019/2020 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden 14 juni-26 aug 

2019 Dnr 2018-00133 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

14 juni-26 augusti 2019  

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2019-06-14—

2019-08-26, dnr 2019-00022 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid 14 juni-26 augusti 2019, 

Dnr 2019-00023 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 14 juni-26 augusti 

2019 

8. Delegationsbeslut anmälan till huvudman elevers frånvaro  

augusti 2019, dnr 2019-00043- 

Övriga delegationsbeslut 

9. Avslagsbeslut skolskjuts juni-juli 2019 Dnr 2019-00024 
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Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per juni 2019. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


