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Utfallet för perioden är -1,7 mkr. Prognos för 2020 sätts tillsvidare på 0 dvs. 

ekonomi i balans för 2020. I arbetet med budget 2020 har uppskattningsvis 

17 mkr identifierats som en obalans och har reducerat elevpengen till skolorna. 

Om inte skolorna lyckas minska sin verksamhet motsvarande reducering av 

elevpeng kommer en avvikelse att uppstå för 2020. 
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1 Uppföljning av nämndens uppdrag 
- slutsatser och särskilt viktiga punkter 

Ekonomiskt utfall visar t.o.m febrari på ett underskott motsvarande -1,7 mkr. 

2019 avslutades med RoK-analyser (Risk och Konsekvensanalys) utifrån anpassningar på ett antal 
skolor. Detta visar sig nu i en negativ avvikelse inom personalkostnad på ett antal skolor. Fortsatt 
arbete för att komma i balans kommer att göras framöver. 

Årets första PLUPP-möte har ägt rum den 17:e Mars och där lyftes frågan igen med de ökade 
lokalkostnaderna. Det fanns även en diskussion om kostnaden för distributionscentralen där frågan om 
DC:t har orsakat en negativ kostnadsutveckling skall utredas vidare (Både inom KF och GRN). 
Grundskolenämnden lyfte även fram ökade kostnader från stadshuset som fördelas ut på nämnderna 
exempelvis organisationen för Tjänstekort och ny IT förvaltningsmodell. 

Jämförelse har även gjorts av kommunernas resurstilldelning till grundskola. Jämstora kommuner 
(Kolada) har jämförts men även mot samtliga kommuner inom Västra Götalandsregionen (SCB). 
Analysen visar att Borås Stad Grundskola ligger lägre vid jämförelse. En högre andel av välfärdsbidraget 
hade delvis justerat denna fördelning. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 244 837 244 837 0 1 512 360 1 512 360 0 

Statsbidrag 24 842 24 959 -117 137 936 137 936 0 

Ersättning 
Migrationsverk 

1 882 1 915 -33 11 492 11 492 0 

Externt sålda 
platser 

1 408 1 411 -3 8 466 8 466 0 

Avgifter o övr int 24 807 25 008 -201 150 045 150 045 0 

Summa 
intäkter 

297 776 298 130 -354 1 820 299 1 820 299 0 

       

Kostnader       

Personal -202 876 -199 439 -3 437 -1 243 825 -1 243 825 0 

Lokaler -27 383 -27 165 -218 -162 987 -162 987 0 

Material -13 408 -12 485 -923 -69 957 -69 957 0 

Köpta platser -29 513 -30 201 688 -181 203 -181 203 0 

Skolskjuts -11 037 -10 483 -554 -52 565 -52 565 0 

Övr tjänster -15 191 -18 224 3 033 -108 961 -108 961 0 

Kapitalkostnad -99 -134 35 -801 -801 0 

Summa 
kostnader 

-299 507 -298 131 -1 376 -1 820 299 -1 820 299 0 

       

Resultat -1 731 -1 -1 730 0 0 0 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

22 829 24 559 -1 730 24 559 24 559 0 

En framställan har gjorts i årsredovisningen för kompensation av ökade kostnader i samband med införandet av distributionscentralen. Grundskolenämnden äskar 3 mkr vilket 
skulle justera Ackumulerat resultat till 27 559 tkr 

2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfall t.o.m februari visar på ett underskott motsvarande -1,7 mkr. 

Underskottet kommer dels av livsmedel som har kostat 9,2 mkr på 2 månader jämfört med budgeterat 
8,6 mkr. Avvikelsen är därmed på 2 månader -0,6 mkr. Första månaden med full produktion i köken är 
i Mars. I Tertialet kan därför en prognos uppvisas för 2020. 
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Underskottet finns även inom personalkostnad där skolorna arbetar med en anpassning till budgetnivå 
för 2020. Avvikelsen efter 2 månader är -3,4 mkr. Men i denna avvikelse finns en utbetalning av 
överskjutande semesterdagar som inte har plockats ut under 2019. Denna utbetalning motsvarar 
ca 1,3 mkr. 

  

  

  

  

  

2.1.1.2 Prognos 

Prognos för 2020 sätts tillsvidare på 0 dvs. ekonomi i balans för 2020. I arbetet med budget 2020 har 
uppskattningsvis 17 mkr identifierats som en obalans och har reducerat elevpengen till skolorna. Om 
inte skolorna lyckas minska sin verksamhet motsvarande reducering av elevpeng kommer en avvikelse 
att uppstå för 2020. 

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 512 360 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALT  

2.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet -412 -400 -12 -2 408 -383 

Administration -4 594 -4 049 -545 -26 008 -3 821 

Förskoleklass -9 118 -10 813 1 695 -67 542 -10 789 

Särskola -8 345 -7 140 -1 205 -45 039 -6 610 

Grundskola -167 139 -166 357 -782 -1 038 369 -179 122 

Fritidshem -20 186 -18 759 -1 427 -117 205 -21 702 
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Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Skolskjutsar (inkl admin) -11 420 -10 856 -564 -55 000 -11 006 

Kost och lokalvård -25 183 -23 954 -1 229 -145 681 -23 056 

Korttidstillsyn LSS -139 40 -179 0 12 

Buffert 0 -2 518 2 518 -15 108 0 

Totalt -246 536 -244 806 -1 730 -1 512 360 -256 477 

2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Årets Buffert 15108  15108 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa    



Grundskolenämnden, Månadsrapport 2020-02 7(8) 

3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2020 Utfall Jan 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i grundskola  12 097 12 042 12 076 12 374 

varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9  1 643 1 643 1 646 1 643 

Summa köpta platser  1 705 1 701 1 703  

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

     

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

 10 534 10 472 10 503  

Sålda platser    53  

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2020 Utfall Jan 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i förskoleklass  1 407 1 407 1 401 1 436 

varav elever i förskoleklass i fristående skola  78 78 78 74 

Summa köpta platser  85 84 83  

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

     

Antal elever i förskoleklass i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 1 349 1 349 1 341  

Sålda platser    53  

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2020 Utfall Jan 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i särskola  110 109 107 106 

varav köpta platser      

Antal elever i kommunens särskolor  109 108 106  

109 elever representerar de 109 elever som fysiskt går på Fjärding Särskola och Erikslund Särskola. Av dessa elever är 11 st omvänt integrerade dvs fysiskt går på Särskola men 
läser efter Grundskolans läroplan. Det finns även 27 särskole-elever som läser integrerat på övriga grundskolor. 
Budget 2020 avser de elever som fysiskt går på Erikslund Särskola och Fjärding Särskola. 

3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2020 Utfall Jan 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 622  4 866 4 900 

varav barn i fristående verksamhet  278  289 309 
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Verksamhetsmått  Utfall Feb 2020 Utfall Jan 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Summa köpta platser    24  

Antal elever i fritidshem i Borås skolor  4 344  4 577  

Sålda platser      
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Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna        

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i grundskolans systematiska 

kvalitetsarbete och upprättas varje år. Rapporten består av utvalda 

betygsresultat för vårterminen 2019 i årskurs 9 och 6 samt resultat från 

nationella prov årskurs 3. Rapporten innehåller också jämförelser mellan Borås 

och sju liknande kommuner avseende förutsättningar och kostnader för 

grundskolan. 

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund. Kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner. 

Skillnaderna i Borås Stads grundskolors resultat är över lag små mellan åren 

2018 och 2019. I de flesta kategorier befinner sig Borås Stad i rikets mittskikt. 

Resultaten för Borås Stad visar liksom tidigare år oavsett ämne och årskurs på 

en stor variation mellan de olika skolorna. Generellt är flickornas resultat bättre 

än pojkarnas, i såväl Borås Stads skolor som nationellt.  

I årskurs 9 har Borås Stad alltjämt något starkare resultat när det gäller 

meritvärde än när det gäller betyg i alla ämnen och behörighet till gymnasiet. I 

årskurs 6 står sig Borås Stads resultat väl i relation till de jämförbara 

kommunerna, störst förbättring har skett i ämnet svenska som andraspråk. I 

relation till jämförbara kommuner presterar Borås Stads elever i årskurs 3 

däremot de näst lägsta resultaten. 

När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara kommuners och 

nationella resultat bekräftas de utvecklingsområden som presenterades i 

kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2019.               
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Jämförelse av nationella resultat 2019 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i grundskolans systematiska 

kvalitetsarbete och upprättas varje år. Rapporten består av utvalda 

betygsresultat för vårterminen 2019 i årskurs 9 och 6 samt resultat från 

nationella prov årskurs 3. Rapporten innehåller också jämförelser mellan Borås 

och sju liknande kommuner avseende förutsättningar och kostnader för 

grundskolan. 

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund. Kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner. 

Skillnaderna i Borås Stads grundskolors resultat är över lag små mellan åren 

2018 och 2019. I de flesta kategorier befinner sig Borås Stad i rikets mittskikt. 

Resultaten för Borås Stad visar liksom tidigare år oavsett ämne och årskurs på 

en stor variation mellan de olika skolorna. Generellt är flickornas resultat bättre 

än pojkarnas, i såväl Borås Stads skolor som nationellt.  

I årskurs 9 har Borås Stad alltjämt något starkare resultat när det gäller 

meritvärde än när det gäller betyg i alla ämnen och behörighet till gymnasiet. I 

årskurs 6 står sig Borås Stads resultat väl i relation till de jämförbara 

kommunerna, störst förbättring har skett i ämnet svenska som andraspråk. I 

relation till jämförbara kommuner presterar Borås Stads elever i årskurs 3 

däremot de näst lägsta resultaten. 

När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara kommuners och 

nationella resultat bekräftas de utvecklingsområden som presenterades i 

kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2019.  
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Jämförelse av nationella resultat 2019 

1 Inledning 

Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i grundskolans systematiska 

kvalitetsarbete och upprättas varje år.  

Rapporten består av utvalda betygsresultat för vårterminen 2019 i årskurs 9 och 

6 samt resultat från nationella prov årskurs 3. Rapporten innehåller också 

jämförelser mellan Borås och sju liknande kommuner avseende förutsättningar 

och kostnader för grundskolan. 
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Jämförelse av nationella resultat 2019 

2 Källa, definitioner och skala 

 Källa 

Källa för redovisade resultat är Skolverkets sammanställning (Siris)1. Utifrån 

detta resultat samt även Sveriges kommuner och regioners (SKR) presentation 

Öppna jämförelser2, sammanställer Rådet för främjande av kommunala analyser 

(RKA)3 varje kommuns resultat och redovisar ett nationellt jämförbart resultat 

för respektive huvudman som presenteras i Kommun- och landstingsdatabasen 

(Kolada)4.  

 

 Definitioner 

Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de 

är folkbokförda.  

Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte 

bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare.  

Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, till exempel för 

att de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige (Skolverket).  

 

Alla kommuner, ovägt medel: ett värde som beskriver genomsnittet för Sveriges 

kommuner – hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det beräknas genom 

att summera alla kommuners värde och dividera med 290.  

Riket: det mått som motsvarar hur något är för en genomsnittlig invånare 

(brukare/patient/elev) i Sverige, och kan ofta redovisas även om värdena för 

enskilda kommuner inte får redovisas av sekretesskäl. 

Liknande kommuner: en jämförelsegrupp med sju kommuner som strukturellt 

liknar den kommun som är i fokus.  

Vilka som väljs ut som liknande kommuner eller regioner baseras till största del 

på referenskostnaden (70 procent), men också på invånarantal (30 procent). 

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad 

respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om 

kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och 

effektivitet. De kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad 

kostnad för en verksamhet samt invånarantal bildar alltså en jämförelsegrupp. 

Liknande kommuner är därför framför allt relevant för kostnadsjämförelser 

(Kolada). 

                                                   
1 http://siris.skolverket.se 
2 https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html 
3 RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som 
medlemmar. 
4 https://www.kolada.se 
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Det modellberäknade (B) resultatet jämför skolenhetens faktiska (F) 

genomsnittliga resultat med samtliga skolors genomsnittliga resultat i 

förhållande till hur elevsammansättningen är på de olika skolenheterna.  

De modellberäknade värdena i SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala 

SambandsAnalyser) beräknas genom regressionsanalys. Det är ett objektivt sätt 

att beskriva sambandet mellan flera bakgrundsvariabler och betygsresultatet. 

Det är ett modellberäknat värde för varje resultatmått Andel elever som 

uppnått kunskapskraven respektive det Genomsnittliga meritvärdet. 

Skillnaden mellan skolenhetens faktiska betygsvärde (F) och det 

modellberäknade betygsvärdet (B) kallas residual (R). Residualen är antingen 

positiv, negativ eller noll vilket innebär att en skolenhets betygsvärde ligger 

över, under eller lika det modellberäknade betygsvärdet. Residualen visar om en 

skolenhets resultat är högre eller lägre jämfört med om skolenheten påverkats 

av bakgrundsfaktorerna i samma grad som gäller genomsnittligt för alla 

skolenheter (Skolverket). 

 

 Skala 

2.3.1 Trefärgad skala 

25 % 50 % 25 % 

 

Skalan indikerar vilka kommuner vars resultat i jämförelse med alla kommuners 

resultat placerar sig på skalan: 25 procent med lägst resultat, 50 procent med 

medelresultat och 25 procent med bäst resultat.  

 

2.3.2 Graderad färgskala 

46,0 

8,0 

32,0 

3,0 

1,0 

1,0 

17,0 

 

I den graderade färgskalan får högsta talet en mörkblå färg och lägsta talet en 

vit färg.  
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3 Beskrivning av nuläge 

 Årskurs 9 

 

3.1.1 Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (alla elever), 
andel (%) 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (alla elever), andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

74,2 -4,7 69,5 0,2 69,7 -0,4 69,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

75,6 -5,2 70,4 2,1 72,5 -0,6 71,9 

Riket 76,4 -4,6 71,8 1,7 73,5 -0,1 73,4 

 
 
Trendkurva  

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 
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Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 

Från Vänster: Gävle (66,6), Sundsvall (66,9), Borås (69,3), Norrköping (69,3), Kristianstad 

(69,9), Halmstad (71,4), Växjö (71,9) och Lund (82,8). 

 
Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2019 

 
Från Vänster: Särlaskolan (48,4), Bodaskolan (51,2), Erikslundskolan (63,6), Daltopskolan 

(66,1), Viskaforsskolan (66,2), Dalsjöskolan (66,7), Fristadskolan (74,8), Engelbrektskolan (79,5) 

och Sandgärdskolan (91,0). 
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3.1.2 Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgrund), andel (%) 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

77,5 -3,7 73,8 0,8 74,6 -1,2 73,4 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

79,2 -1,1 78,1 -0,2 77,9 -1,9 76,0 

Riket 80,0 -1,1 78,9 -0,1 78,8 -1,4 77,4 

 
 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 

Från Vänster: Sundsvall (68,9), Gävle (70,4), Norrköping (71,9), Borås (73,4), Kristianstad 

(75,5), Halmstad (76,2), Växjö (78,0) och Lund (87,2). 
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3.1.3 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever) 

Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

220,9 -8,1 212,8 9,1 221,9 -1,8 220,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

219,3 -7,8 211,5 6,2 217,7 0,7 218,4 

Riket 224,8 -7,1 217,7 5,6 223,3 1,2 224,5 

 
 
Trendkurva  

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 
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Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Gävle (208,1), Sundsvall (212,7), Kristianstad (217,9), Norrköping (218,4), Borås 

(220,1), Halmstad (222,3), Växjö (222,3) och Lund (249,3). 

 

Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2019 

 

Från Vänster: Särlaskolan (191,6), Bodaskolan (192,2), Viskaforsskolan (198,6), Erikslundskolan 

(202,1), Fristadskolan (223,7), Dalsjöskolan (224,8), Daltopskolan (226,9), Engelbrektskolan 

(241,3) och Sandgärdskolan (243,0)   
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3.1.4 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund) 

Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

225,7 -6,5 219,2 10,4 229,6 -4,3 225,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

224,9 0,1 225,0 1,7 226,7 -1,5 225,2 

Riket 230,4 0,0 230,4 1,6 232,0 -0,7 231,3 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Gävle (215,9), Sundsvall (216,2), Norrköping (223,0), Borås (225,3), Kristianstad 

(228,2), Halmstad (231,7), Växjö (233,3) och Lund (257,0). 
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3.1.5 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), andel (%) 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

84,8 -6,3 78,5 1,5 80,0 -0,1 79,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

85,5 -6,1 79,4 2,5 81,9 -0,5 81,4 

Riket 86,0 -5,5 80,5 2,2 82,7 -0,2 82,5 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Norrköping (77,0), Sundsvall (78,0), Gävle (78,7), Kristianstad (79,5), Borås 

(79,9), Växjö (80,4), Halmstad (80,5) och Lund (87,5). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2019 

 
Från Vänster: Bodaskolan (65,6), Särlaskolan (71,0), Erikslundskolan (71,6), Viskaforsskolan 

(73,5), Daltopskolan (76,2), Dalsjöskolan (78,5), Engelbrektskolan (88,0), Fristadskolan (89,1) 

och Sandgärdskolan (94,8). 
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3.1.6 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), andel (%) 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och okänd 
bakgrund.), andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

88,2 -5,3 82,9 1,5 84,4 -0,6 83,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

88,9 -2,0 86,9 0,1 87,0 -1,5 85,5 

Riket 89,6 -1,8 87,8 0,1 87,9 -1,2 86,7 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Norrköping (79,9), Sundsvall (80,2), Gävle (83,1), Borås (83,8), Kristianstad 

(85,3), Halmstad (86,0), Växjö (86,7) och Lund (91,7). 
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3.1.7 Sammanfattande tabell 

Betygskategori Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen, (alla 
elever), (%) 

Borås (kommunala skolor) 74,2 -4,7 69,5 0,2 69,7 -0,4 69,3 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

75,6 -5,2 70,4 2,1 72,5 -0,6 71,9 

Riket 76,4 -4,6 71,8 1,7 73,5 -0,1 73,4 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund), (%) 

Borås (kommunala skolor) 77,5 -3,7 73,8 0,8 74,6 -1,2 73,4 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

79,2 -1,1 78,1 -0,2 77,9 -1,9 76,0 

Riket 80,0 -1,1 78,9 -0,1 78,8 -1,4 77,4 

  

Elever i åk. 9, 
meritvärde genomsnitt 

(17 ämnen), (alla elever) 

Borås (kommunala skolor) 220,9 -8,1 212,8 9,1 221,9 -1,8 220,1 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

219,3 -7,8 211,5 6,2 217,7 0,7 218,4 

Riket 224,8 -7,1 217,7 5,6 223,3 1,2 224,5 

Elever i åk. 9, 
meritvärde, (exkl. 

nyinvandrade och okänd 
bakgrund) 

Borås (kommunala skolor) 225,7 -6,5 219,2 10,4 229,6 -4,3 225,3 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

224,9 0,1 225,0 1,7 226,7 -1,5 225,2 

Riket 230,4 0,0 230,4 1,6 232,0 -0,7 231,3 

  

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram, (alla 
elever), (%) 

Borås (kommunala skolor) 84,8 -6,3 78,5 1,5 80,0 -0,1 79,9 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

85,5 -6,1 79,4 2,5 81,9 -0,5 81,4 

Riket 86,0 -5,5 80,5 2,2 82,7 -0,2 82,5 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram, (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund.) (%) 

Borås (kommunala skolor) 88,2 -5,3 82,9 1,5 84,4 -0,6 83,8 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

88,9 -2,0 86,9 0,1 87,0 -1,5 85,5 

Riket 89,6 -1,8 87,8 0,1 87,9 -1,2 86,7 
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3.1.8 Jämförelse kön 

Betygskategori Kön Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla 

ämnen, kommunala skolor, 
andel (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 79,4 -6,5 72,9 1,7 74,6 -2,3 72,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 79,4 -2,7 76,7 0,4 77,1 -1,3 75,8 

Riket 79,4 -2,1 77,3 -0,3 77,0 -0,4 76,6 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 69,0 -2,3 66,7 -1,3 65,4 1,4 66,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 72,8 -7,2 65,6 2,9 68,5 -0,1 68,4 

Riket 73,7 -6,6 67,1 3,0 70,1 0,3 70,4 

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla 

ämnen (exkl. nyinvandrade 
och okänd bakgrund) (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor)     76,2 2,6 78,8 -2,6 76,2 

Alla kommuner, 
ovägt medel     81,2 0,1 81,3 -1,7 79,6 

Riket     81,4 -0,3 81,1 -0,9 80,2 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor)     71,6 -0,8 70,8 0,3 71,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel     75,5 -0,4 75,1 -2,3 72,8 

Riket     76,6 0,0 76,6 -1,7 74,9 

  

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, 

genomsnitt (17 ämnen), 
(alla elever) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 238,1 -13,1 225,0 10,8 235,8 -1,1 234,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel 233,6 -2,4 231,2 3,2 234,4 -0,3 234,1 

Riket 238,4 -2,5 235,9 2,5 238,4 0,1 238,5 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 203,8 -1,6 202,2 7,2 209,4 -1,2 208,2 

Alla kommuner, 
ovägt medel 206,3 -11,4 194,9 7,9 202,8 1,3 204,1 

Riket 212,3 -10,2 202,1 7,6 209,7 1,8 211,5 

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor)     230,2 13,3 243,5 -3,4 240,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel     239,3 2,0 241,3 -0,7 240,6 

Riket     243,6 1,4 245,0 0,0 245,0 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor)     209,4 7,2 216,6 -3,6 213,0 

Alla kommuner, 
ovägt medel     211,5 1,1 212,6 -1,7 210,9 

Riket     218,2 1,6 219,8 -1,2 218,6 
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Betygskategori Kön Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel 

(%)), (alla elever) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 87,6 -6,9 80,7 1,8 82,5 -0,6 81,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 87,1 -3,0 84,1 0,4 84,5 -1,5 83,0 

Riket 87,6 -2,8 84,8 0,4 85,2 -0,9 84,3 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 82,0 -5,4 76,6 1,2 77,8 0,5 78,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 83,5 -8,5 75,0 4,0 79,0 -0,2 78,8 

Riket 84,6 -7,8 76,8 3,6 80,4 0,5 80,9 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkesprogram 
(exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund.) (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor)     84,0 2,7 86,7 -1,7 85,0 

Alla kommuner, 
ovägt medel     87,7 0,0 87,7 -1,3 86,4 

Riket     88,8 0,0 88,8 -0,9 87,9 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor)     82,0 0,3 82,3 0,4 82,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel     84,9 0,4 85,3 -1,8 83,5 

Riket     86,8 0,3 87,1 -1,4 85,7 
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3.1.9 Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, (alla elever) 

Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor (17 ämnen), (alla elever) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) -0,4 -7,3 -7,7 11,9 4,2 -4,4 -0,2 

Alla kommuner  -3,1 0,1 -3,0 0,5 -2,5 -0,2 -2,7 

 
Trendkurva 

 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Sundsvall (-18,5), Gävle (-14,8), Växjö (-6,7), Halmstad (-3,9), Kristianstad (-1,7), 

Borås (-0,2), Norrköping (-0,1) och Lund (0,9) 
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SALSA 2019 

  Bakgrundsinformation  Genomsnittligt meritvärde 

Skolenhet 
Föräldrarnas 
genomsnittliga 
utbildningsnivå 

Andel (%) 
nyinvandrade 

Andel (%) 
födda 
utomlands 

Andel 
(%) med 
utländsk 
bakgrund 

Andel 
(%) 
pojkar 

Faktiskt 
värde (F) 

Modell- 
beräknat 
värde 
(B) 

Residual 
(R=F-B) 

Bodaskolan 7-9 2,02 17 - - 52 192 199 -7 

Dalsjöskolan 7-9 2,16 12 - - 53 225 213 11 

Daltorpskolan 7-9 2,10 7 - - 50 227 213 13 

Engelbrektskolan 7-9 2,42 5 - - 52 241 239 2 

Erikslundskolan 7-9 1,94 1 - - 68 202 202 0 

Fristadskolan 7-9 2,27 3 - - 61 224 228 -4 

Sandgärdskolan 2,40 1 - - 52 243 241 2 

Särlaskolan 7-9 1,95 19 - - 61 192 189 2 

Viskaforsskolan 7-9 2,10 9 - - 54 199 211 -13 

Riksmedelvärde 2,30 6 - - 52 230 - - 
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 Årskurs 6 

3.2.1 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) 88,6 -1,3 87,3 0,6 87,9 -0,9 87,0 

Alla kommuner,  89,1 -0,8 88,3 -0,5 87,8 -1,9 85,9 

Riket 89,9 -1,1 88,8 -0,1 88,7 -1,6 87,1 

 
Trendkurva 

 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 

Från Vänster: Gävle (84,1), Norrköping (84,5), Kristianstad (84,8) Halmstad (84,9), Sundsvall 

(86,5), Växjö (86,5), Borås (87,0) och Lund (90,2). 
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3.2.2 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) 92,7 0,4 93,1 0,3 93,4 0,0 93,4 

Alla kommuner,  93,3 -0,3 93,0 0,1 93,1 -1,4 91,7 

Riket 94,3 -0,6 93,7 0,2 93,9 -0,6 93,3 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Gävle (91,5), Norrköping (91,9), Sundsvall (92,2), Halmstad (92,3), Borås (93,4), 

Kristianstad (94,3), Lund (94,9) och Växjö (96,6). 
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3.2.3 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, 
andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) 59,1 -3,9 55,2 -0,8 54,4 11,3 65,7 

Alla kommuner,  57,3 1,7 59,0 0,6 59,6 -0,7 58,9 

Riket 57,5 0,2 57,7 2,2 59,9 0,3 60,2 

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Lund (45,1), Sundsvall (45,2), Växjö (55,1), Kristianstad (58,0) Gävle (60,4), 

Halmstad (62,4), Norrköping (63,4) och Borås (65,7). 
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3.2.4 Sammanfattande tabell 

Betygskategori Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i matematik, (%) 

Borås (kommunala skolor) 88,6 -1,3 87,3 0,6 87,9 -0,9 87,0 

Alla kommuner, ovägt medel 89,1 -0,8 88,3 -0,5 87,8 -1,9 85,9 

Riket 89,9 -1,1 88,8 -0,1 88,7 -1,6 87,1 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i Svenska, (%) 

Borås (kommunala skolor) 92,7 0,4 93,1 0,3 93,4 0,0 93,4 

Alla kommuner, ovägt medel 93,3 -0,3 93,0 0,1 93,1 -1,4 91,7 

Riket 94,3 -0,6 93,7 0,2 93,9 -0,6 93,3 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i Svenska som 

andraspråk, (%) 

Borås (kommunala skolor) 59,1 -3,9 55,2 -0,8 54,4 11,3 65,7 

Alla kommuner, ovägt medel 57,3 1,7 59,0 0,6 59,6 -0,7 58,9 

Riket 57,5 0,2 57,7 2,2 59,9 0,3 60,2 

 

3.2.5 Jämförelse kön 

Betygskategori   Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i matematik, 

(%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 89,0 -1,6 87,4 1,7 89,1 0,2 89,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 90,6 -0,5 90,1 -0,9 89,2 -2,6 86,6 

Riket 91,0 -0,8 90,2 -0,4 89,8 -1,4 88,4 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 88,2 -0,9 87,3 -0,4 86,9 -2,1 84,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 87,6 -0,3 87,3 -0,7 86,6 -2,9 83,7 

Riket 88,9 -1,4 87,5 0,1 87,6 -1,6 86,0 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i Svenska, 

(%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 96,0 -1,5 94,5 2,4 96,9 -0,7 96,2 

Alla kommuner, 
ovägt medel 96,2 -0,5 95,7 0,3 96,0 -0,3 95,7 

Riket 97,0 -0,6 96,4 0,4 96,8 -0,4 96,4 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 89,7 2,2 91,9 -1,3 90,6 0,1 90,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel 90,6 -0,1 90,5 1,0 91,5 -3,1 88,4 

Riket 91,7 -0,5 91,2 0,1 91,3 -0,9 90,4 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i Svenska 
som andraspråk, (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 75,8 -22,2 53,6 8,6 62,2 12,2 74,4 

Alla kommuner, 
ovägt medel 67,7 -1,0 66,7 3,2 69,9 -2,3 67,6 

Riket 63,7 -0,3 63,4 3,0 66,4 0,4 66,8 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 50,0 6,5 56,5 -10,3 46,2 10,8 57,0 

Alla kommuner, 
ovägt medel 56,3 1,8 58,1 -0,5 57,6 -1,6 56,0 

Riket 52,4 0,7 53,1 1,3 54,4 0,3 54,7 
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 Årskurs 3 

3.3.1 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik, andel (%) 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik, andel (%) 

Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) 63 -2 61 5 66 -6 60 

Alla kommuner, ovägt medel 65 0 65 2 67 -5 62 

Riket 68 -1 67 2 69 -4 65 

 
 
Trendkurva  

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Kristianstad (59), Borås (60), Växjö (63), Halmstad (63), Sundsvall (63), 

Norrköping (64), Gävle (66), och Lund (70). 
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3.3.2 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, andel (%) 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, andel (%) 

Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) 75 -7 68 -1 67 5 72 

Alla kommuner, ovägt medel 75 -2 73 -2 71 3 74 

Riket 77 -1 76 -3 73 3 76 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Kristianstad (72), Borås (72), Norrköping (73), Halmstad (75), Gävle (76), 

Sundsvall (76), Växjö (78), och Lund (81) 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-03-24 
      

      
Sida 

29(36) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2019 

3.3.3 Sammanfattande tabell 

Betygskategori Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk 3 som deltagit 
i alla delprov som klarat 

alla delprov för 
ämnesprovet i 
matematik, (%) 

Borås (kommunala skolor) 63 -2 61 5 66 -6 60 

Alla kommuner, ovägt medel 
65 0 65 2 67 -5 62 

Riket 68 -1 67 2 69 -4 65 

  
Elever i åk 3 som deltagit 
i alla delprov som klarat 

alla delprov för 
ämnesprovet i svenska 

och svenska som 
andraspråk, (%) 

Borås (kommunala skolor) 
75 -7 68 -1 67 5 72 

Alla kommuner, ovägt medel 
75 -2 73 -2 71 3 74 

Riket 
77 -1 76 -3 73 3 76 

 

3.3.4 Jämförelse kön 

 
  

Betygskategori   Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla 

delprov som klarat 
alla delprov för 
ämnesprovet i 
matematik, (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 64 -2 62 6 68 -6 62 

Alla kommuner, ovägt 
medel 66 -1 65 3 68 -6 62 

Riket 68  -1 67 3 70 -5 65 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 63 -4 59 5 64 0 64 

Alla kommuner, ovägt 
medel 65 -1 64 2 66 1 67 

Riket 68  -2 66 2 68 1 69 

  

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla 

delprov som klarat 
alla delprov för 
ämnesprovet i 
svenska och 
svenska som 

andraspråk, (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 83 -5 78 -2 76 4 80 

Alla kommuner, ovägt 
medel 82 -2 80 -3 77 4 81 

Riket 83  -1 82 -3 79 3 82 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 67 -8 59 -1 58 6 64 

Alla kommuner, ovägt 
medel 69 -2 67 -3 64 3 67 

Riket 72  -2 70 -4 66 3 69 
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 Bakgrundsfaktorer jämfört med liknande kommuner 

I den graderade färgskalan får högsta talet en mörkblå färg och lägsta talet en 

vit färg. 

3.4.1 Resultat 

Kommuner   2017 2018 2019   2017 2018 2019   2017 2018 2019 

 Borås 

 Elever i år 9 
som uppnått 

kunskapskraven 
i alla ämnen, 
kommunala 

skolor, andel 
(%) 

69,5 69,7 69,3 

 Elever i 
åk. 9, 

meritvärde 
kommunala 

skolor, 

genomsnitt 
(17 ämnen) 

212,8 221,9 220,1 

 Elever i åk 9 
som är 

behöriga till 
yrkesprogram, 

kommunala 

skolor, andel 
(%) 

78,5 80,0 79,9 

 Gävle 67,3 67,7 66,6 206,1 210,4 208,1 78,7 80,3 78,7 

 Halmstad 72,8 73,5 71,4 213,2 225,4 222,3 82,2 82,2 80,5 

 Kristianstad 68,7 69,6 69,9 213,0 215,2 217,9 77,3 80,0 79,5 

 Lund 87,3 83,5 82,8 251,7 251,7 249,3 92,4 89,5 87,5 

 Norrköping 63,2 68,3 69,3 204,3 213,2 218,4 73,8 77,6 77,0 

 Sundsvall 64,9 61,7 66,9 202,5 201,3 212,7 75,0 75,0 78,0 

 Växjö 71,8 74,5 71,9 218,7 223,8 222,3 82,4 83,0 80,4 

 

3.4.2 Elevsammansättning 

 Kommuner   2017 2018   2017 2018   2017 2018   2017 2018 

 Borås 
 Elever vars 
föräldrar har 

eftergymnasial 
utbildning, åk 

1-9 i 

kommunal 
grundskola, 

lägeskommun, 

andel (%) 

50,0 51,0 

 Utländsk 
bakgrund 

bland 
elever i åk 

1-9, 

kommunala 
skolor, 

andel (%) 

32,0 32,0 
 

Nyinvandrade 

och elever 
med okänd 
bakgrund i 

kommunal 
grundskola 

åk. 1-9, andel 

(%) 

8,8 8,8 

 Flickor i 

grundskola 
åk. 1-9, 

kommunala 

skolor, 
andel (%) 

48,0 47,0 

 Gävle 56,0 57,0 22,0 21,0 7,6 5,9 48,0 49,0 

 Halmstad 58,0 59,0 26,0 27,0 8,4 8,4 48,0 49,0 

 Kristianstad 56,0 56,0 31,0 31,0 8,2 7,5 49,0 49,0 

 Lund 79,0 79,0 21,0 22,0 5,8 7,2 47,0 48,0 

 Norrköping 51,0 52,0 31,0 31,0 7,9 7,4 49,0 49,0 

 Sundsvall 55,0 56,0 16,0 16,0 5,4 4,6 48,0 49,0 

 Växjö 63,0 64,0 25,0 26,0 6,6 5,8 48,0 49,0 

 

3.4.3 Kostnader 

  Kommuner   2017 2018  2017 2018  2017 2018 

 Borås 

 Kostnad 

kommunal 
grundskola F-

9, kr/elev 

96 118,0 97 931,0 

 Kostnad för 
undervisning i 

kommunal 
grundskola F-

9, kr/elev 

53 395,0 52 204,0 

 Kostnad 
elevhälsa i 

kommunal 
grundskola 

åk 1-9, 

kr/elev 

4 066,0 3 909,0 

 Gävle 97 764,0 104 784,0 52 278,0 53 424,0 3 516,0 3 370,0 

 Halmstad 102 419,0 108 986,0 57 985,0 61 431,0 3 218,0 3 374,0 

 Kristianstad 99 621,0 103 999,0 55 039,0 60 277,0 2 617,0 2 832,0 

 Lund 108 498,0 112 031,0 60 474,0 63 699,0 2 247,0 2 902,0 

 Norrköping 99 060,0 103 406,0 54 522,0 55 602,0 2 792,0 2 819,0 

 Sundsvall 103 892,0 106 282,0 54 135,0 65 870,0 2 702,0 3 491,0 

 Växjö 95 440,0 102 390,0 51 496,0 53 701,0 1 956,0 2 205,0 

 

   Kommuner   2017 2018   2017 2018 

 Borås 

 Kostnad för 
lokaler i 

kommunal 
grundskola F-9, 

kr/elev 

14 344,0 14 183,0 

 Övriga 
kostnader i 
kommunal 

grundskola F-9, 

kr/elev 

15 483,0 17 606,0 

 Gävle 17 896,0 19 099,0 13 918,0 17 918,0 

 Halmstad 16 515,0 19 397,0 16 362,0 16 789,0 

 Kristianstad 16 762,0 17 543,0 16 241,0 14 265,0 

 Lund 24 703,0 23 647,0 8 992,0 10 145,0 

 Norrköping 14 665,0 16 330,0 19 280,0 21 211,0 

 Sundsvall 20 366,0 17 181,0 16 432,0 10 311,0 

 Växjö 16 488,0 17 513,0 16 311,0 19 686,0 
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3.4.4 Lärare 

Kommuner   2017 2018   2017 2018   2017 2018 

 Borås 

 Elever/lärare 
(årsarbetare) i 

kommunal 
grundskola åk 

1-9, 

lägeskommun, 
antal 

12,4 12,2  Lärare 
(heltidstjänster) 

med 

lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne i 

grundskola åk 
1-9, kommunala 

skolor, andel 

(%) 

69,4 67,3 

 Lärare med 

pedagogisk 
högskoleexamen 

i kommunal 

grundskola åk 1-
9, andel (%) 

80,0 78,0 

 Gävle 12,7 12,0 72,6 69,8 83,3 82,3 

 Halmstad 11,4 11,6 74,1 73,2 87,2 86,9 

 Kristianstad 11,4 11,2 76,8 74,5 88,9 88,5 

 Lund 11,6 11,3 80,2 79,5 89,8 87,5 

 Norrköping 11,1 10,9 66,6 66,7 79,3 78,8 

 Sundsvall 11,5 10,9 75,0 73,6 83,2 81,0 

 Växjö 12,9 12,7 74,1 74,4 89,7 90,0 
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4 Analys 

Skillnaderna i Borås Stads grundskolors resultat är över lag små mellan åren 

2018 och 2019. I de flesta kategorier befinner sig Borås Stad i rikets mittskikt, 

en mer ingående analys av resultaten presenteras nedan under respektive rubrik: 

Årskurs 9, 6 och 3. När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara 

kommuners och nationella resultat bekräftas behovet av de utvecklingsområden 

som presenterades i kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2019. 

 Elevsammansättning 

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund. Skolinspektionen har i sina granskningar identifierat faktorer som 

kan påverka skolors arbete med nyanlända elever i positiv riktning5:  

 Resultaten av kartläggningen av elevens kunskaper och erfarenheter 

sprids till alla berörda lärare som anpassar undervisningen efter det som 

framkommit i kartläggningen.  

 Alla lärare har kunskap i språkutvecklande arbetssätt, kompetens i vad 

det innebär att lära sig ett nytt språk, kunskap om hur 

andraspråksinlärning går till, och en medvetenhet om vilka 

förutsättningar som gynnar språkutveckling.  

 Studiehandledning på modersmålet ges efter elevens behov för att 

eleven ska få förutsättningar att kunna följa undervisningen och för att 

kunskapsutvecklingen inte ska stanna upp.  

 Språkinlärning sker i alla ämnen genom att ämneslärare aktivt arbetar 

för att lära ut den svenska som är specifik för respektive ämne.  

 Lärarna har tilltro till elevens förmåga och ställer tydliga, höga och 

uppnåbara krav på elevens ansträngningar och prestationer.  

Borås Stad kartlägger genom Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) nyanlända 

elever och erbjuder studiehandledning på modersmål. I förra årets 

kvalitetsrapport ”Jämförelse av nationella resultat 2018” var språkutvecklande 

arbetssätt ett utpekat utvecklingsområde för förvaltningens skolor. Borås Stads 

resultat i relation till jämförbara kommuners, där andelen elever med utländsk 

bakgrund är lägre, visar att Borås Stad relativt väl lyckas möta de här elevernas 

behov. Borås Stad arbetar utifrån de ovan av Skolinspektionen angivna 

framgångsfaktorerna. Med den elevsammansättning som Borås Stad har 

kommer utveckling av undervisningen för att simulera språkutveckling dock 

vara fortsatt betydelsefull, både ur ett andraspråksperspektiv men också ur ett 

kompensatoriskt perspektiv. 

                                                   
5 Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/nyanlanda-
elever/ 
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 Kostnader 

De totala kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner, det gäller såväl kostnader för lokaler som för undervisning, 

däremot är kostnaderna för elevhälsan något högre. Enligt Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) är det svårt att jämföra kopplingen mellan kostnader och 

resultat kommuner emellan, då kommunernas förutsättningar kan skilja sig 

mycket åt6. Även i en jämförelse mellan liknande kommuner kan exempelvis 

kommunernas skolstruktur och hyresmodeller se olika ut. Utifrån en relativt låg 

kostnad per elev, trots större andel elever med föräldrar utan eftergymnasial 

utbildning och större andel elever med utländsk bakgrund, lyckas Borås Stads 

grundskolor ändå uppnå lika hög gymnasiebehörighet som de liknande 

kommunerna. Borås Stad har också lägre andel legitimerade lärare och lägre 

lärartäthet än de jämförbara kommunerna. Orsakerna till en kommuns 

elevresultat är komplexa, den kommun av de med Borås Stad jämförbara som 

har bäst resultat är Lund; det är en kommun som har högre kostnad för 

grundskolan, högre andel legitimerade lärare och högre lärartäthet, men också 

mer gynnsam elevsammansättning utifrån föräldrars utbildningsbakgrund. 

 Det kompensatoriska uppdraget 

Resultaten för Borås Stad visar liksom tidigare år oavsett ämne och årskurs på 

en stor variation mellan de olika skolorna. Så ser det även ut i övriga Sverige. 

Skillnaderna i resultat varierar mycket mellan olika elevgrupper. Skolverket 

konstaterar att skillnaderna i resultat mellan elever kopplade till 

socioekonomiska faktorer, som föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, har 

ökat i Sverige sedan slutet av 00-talet7. Skolverket anser att det kan bero på att 

skolan blivit sämre på sitt kompensatoriska uppdrag, eller att elevernas 

förutsättningar, som de har med sig hemifrån, har blivit mer olikartade och 

gjort det kompensatoriska uppdraget svårare. Inom ramen för den statliga 

satsningen Likvärdig skola8 genomför Borås Stads grundskolor insatser för att 

stärka det kompensatoriska uppdraget, statsbidraget används främst till 

personalförstärkningar. 

Generellt är flickornas resultat bättre än pojkarnas, i såväl Borås Stads skolor 

som nationellt. Skolinspektionen ser en risk i att flickor, även om de generellt 

lyckas bättre än pojkar, inte utmanas tillräckligt för att nå sin fulla potential i 

skolan och att pojkar möts av lägre förväntningar vilket kan bidra till sämre 

prestationer. Skolinspektionen genomför 2020 en granskning av hur väl svenska 

skolor lyckas möta och stimulera alla elever och en annan granskning av 

skolornas jämställdhetsarbete9, dessa tematiska granskningar kommer utgöra ett 

viktigt underlag för grundskoleförvaltningens fortsatta analys och 

utvecklingsarbete för att öka grundskolans måluppfyllelse. 

                                                   
6 SKR: 
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafrago
r/samycketkostarskolan.2785.html#5.68e4adfe147afac12a43fb87 
7 Skolverket (2018) Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor 
8 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020 
9 Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--
granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/ 
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 Svenska som andraspråk  

Svenska som andraspråk var ett av tre områden som pekades ut i 

kvalitetsrapporten ”Jämförelse av nationella resultat 2018”, för analys och 

utvecklingsarbete. I årskurs 6 har resultaten i svenska som andraspråk 

förbättrats kraftigt, men än är det för tidigt att peka på ett trendbrott. 

Resultaten är dessutom fortfarande lägre än i andra ämnen, även om de i Borås 

Stad är bättre än i riket, det är således ett förbättringsarbete som behöver 

fortsätta. Skolinspektionen har genomfört en nationell granskning10 av 

undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7-9 med anledning av låg 

måluppfyllelse, stor skillnad mellan flickors och pojkars resultat och hög andel 

obehöriga lärare. Denna granskning har sannolikt bäring även på förhållandena 

i Borås Stad och visar flera generella utvecklingsbehov. Såsom att 

förutsättningarna för ämnet behöver utvecklas, att behovsbedömningen 

(bedömningen av vem som ska läsa ämnet) behöver struktureras samt att 

undervisningen behöver planeras och genomföras utifrån ett 

andraspråksperspektiv och att de skillnader som finns i centralt innehåll mellan 

svenska och svenska som andraspråk också efterlevs i undervisningen. I 

Skolverkets i december 2019 presenterade förslag till reviderade kursplaner har 

också flera förändringar föreslagits i ämnet svenska som andraspråk, där det 

bland annat förtydligas att inte bara bedömningen utan även undervisningen 

skiljer sig åt i ämnena svenska respektive svenska som andraspråk. 

Sammantaget visar detta att svenska som andraspråk, trots att Borås Stads 

resultat jämfört med övriga kommuner står sig väl, bör vara ett fortsatt 

prioriterat utvecklingsområde. 

 Årskurs 9 

I årskurs 9 är Borås Stads resultat i paritet med riket, dock har en liten 

försämring skett jämfört med 2018. Spridningen mellan de olika skolenheterna 

är stor, från 65,6 procent gymnasiebehörighet till 94,8 procent, vilket delvis kan 

förklaras av socioekonomisk skolsegregation. Gällande gymnasiebehörighet så 

är försämringen av resultatet mindre än för riket och för alla kommuner. Borås 

Stad har alltjämt något starkare resultat när det gäller meritvärde än när det 

gäller betyg i alla ämnen och behörighet till gymnasiet. I relation till jämförbara 

kommuner presterar elever i årskurs 9 i Borås Stad ungefär som genomsnittet 

av jämförelsegruppen, placering i förhållande till alla kommuner i riket är i den 

nedre delen av mittenspannet, förutom gällande meritvärde där resultatet är 

mitt i mittenspannet. Detta visar på en spridning mellan elever som får höga 

betyg och elever som inte når gymnasiebehörighet och att Borås Stad verkar ha 

något fler elever med högre betyg. En förklaring till detta kan vara att Borås 

Stads grundskolor är relativt bra på att möta och utmana högpresterande elever. 

Meritvärdet sjunker dock något i Borås Stad jämfört med 2018. När nyanlända 

tas bort blir minskningen för Borås Stad större, vilket kan tyda på att många 

nyanlända klarar skolan förhållandevis väl i Borås Stad.  

Flickornas resultat är genomgående högre än pojkarnas, men det är värt att 

notera att där flickornas meritvärde i Borås Stad är i partiet med flickornas i 

                                                   
10 Skolinspektionen (2020) Svenska som andraspråk i årskurs 7-9 
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riket, är pojkarnas något högre i Borås Stad än i riket. Flickorna tappade något i 

behörighet 2019, medan pojkarnas behörighet ökade. Undervisning av pojkar 

var ett av de områden som i förra årets kvalitetsrapport pekades ut som ett 

område för analys och utvecklingsarbete på skolorna. Det kan ha påverkat 2019 

års resultat, även om det är för tidigt att tala om ett trendbrott. I det fortsatta 

arbetet är det viktigt att också utmana flickorna att nå sin fulla potential, även 

om deras resultat i nuläget är högre än pojkarnas. 

Elever i årskurs 9 i Borås Stad presterar ungefär som förväntat utifrån det 

modellberäknade värdet, utifrån bakgrundsfaktorerna föräldrarnas 

utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade 

elever. Resultatet har dock sjunkit från 2018 då residualen (skillnaden mellan 

modellberäknat resultat och faktiskt resultat) var 4,2 jämfört med 2019 då 

residualen var -0,2. Även i riket är avvikelsen från det modellberäknade värdet 

negativt. Det finns skolor som presterar bättre än vad som kan förväntas utifrån 

bakgrundsfaktorerna, vilket kan tyda på god kvalitet i undervisningen och att 

skolorna har lyckats väl i sitt kompensatoriska uppdrag. 

 Årskurs 6 

Resultaten i årskurs 6 visar på en stor spridning mellan skolenheterna, från 52 

procent till 100 procent med lägst betyget E i matematik och från 90,7 procent 

till 100 procent i svenska11.  

Den nedåtgående trenden för lägst betyg E i matematik i årskurs 6 fortsätter. 

Borås Stad minskar dock mindre än riket och i förhållande till jämförbara 

kommuner presterar Borås Stad väl. I svenska bibehåller Borås Stad 

resultatnivån från 2018, medan övriga riket sjunker något. Den stora 

förändringen mellan 2018 och 2019 i Borås Stad har skett i ämnet svenska som 

andraspråk, där Borås Stads resultat har stigit med 11,3 procentenheter och har 

det högsta resultatet bland liknande kommuner. Dock är andelen elever som får 

lägst betyget E i ämnet fortfarande låg: 65,7 procent. Då det för årskurs 9 

presenteras resultat gällande gymnasiebehörighet, meritvärde och betyg i 

samtliga ämnen medan det för årskurs 6 presenteras betygsresultat i ämnena 

matematik och svenska/svenska som andraspråk är det svårt att göra en 

jämförelse mellan årskurserna, men i relation till jämförbara kommuner ser 

Borås Stads resultat i årskurs 6 bättre ut än i årskurs 9. 

I årskurs 6 är flickornas resultat högre än pojkarnas och som allra störst är 

skillnaden i ämnet svenska som andraspråk, där flickorna i Borås Stad också 

lyckas betydligt bättre än flickorna i riket. Ett fortsatt arbete med 

språkutvecklande arbetssätt för samtliga elever, men kanske med extra fokus på 

pojkarna, skulle kunna stärka resultaten i alla ämnen. 

 Årskurs 3 

Resultaten i årskurs 3 visar på en stor spridning mellan skolenheterna, från 40,0 

procent elever med godkänt resultat i alla delprov på nationella provet i 

                                                   
11 I svenska som andraspråk redovisas inte resultaten på skolnivå, då det rör sig om ett mindre 
antal elever. 
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matematik till 100 procent samt från 68,8 procent elever med godkänt resultat i 

alla delprov på nationella provet i svenska/svenska som andraspråk till 100 

procent. 

Borås Stads grundskolor ligger lägre än riket men följer en liknande trendkurva 

gällande det nationella provet i matematik. 2018 gick såväl Borås Stads som 

rikets resultat upp och 2019 gick de ner, detta kan ha sin förklaring i skillnader i 

provets utformning mellan åren. Något som är anmärkningsvärt är att 

flickornas resultat sjönk 2019 och var lägre än pojkarnas, det gäller både Borås 

Stad och riket. 

Gällande det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk12 är 

förhållandena de motsatta: 2018 sjönk resultaten, medan de 2019 steg. Borås 

Stads förbättring var dock större än rikets, men Borås Stads resultat är 

fortfarande lägre än rikets. Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är stor 

i svenska/svenska som andraspråk: 80 procent av flickorna klarade provet 

jämfört med 64 procent av pojkarna, skillnaden finns även i riket. I Borås Stad 

har dock pojkarna förbättrat sina resultat något mer än flickorna. 

I relation till jämförbara kommuner presterar Borås Stads elever i årskurs 3 de 

näst lägsta resultaten. Då det rör sig om olika elevgrupper är det svårt att uttala 

sig med säkerhet om skillnaden mellan årskurs 3 och årskurs 6, men de 

förhållandevis goda resultaten i årskurs 6 tyder på god undervisning och att 

skolorna efter att de nationella proven i årskurs 3 har genomförts sätter in 

lämpliga stödinsatser för elever som är i behov av dessa. I och med det 

nationella beslutet om tillämpning av bedömningsmaterial från och med 

förskoleklassen kan elevers behov av stöd förhoppningsvis upptäckas tidigare, 

vilket borde kunna leda till bättre resultat på de nationella proven i årskurs 3. 

Elevers skolnärvaro har stor betydelse för deras kunskapsutveckling och det är 

därför av vikt att redan i de tidiga årskurserna uppmärksamma och åtgärda 

skolfrånvaro, så att alla elever får den undervisningstid de har rätt till. 

 

 

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN 

 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

                                                   
12 I årskurs 3 görs ingen åtskillnad mellan provresultat i svenska respektive svenska som 
andraspråk. 
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Rapport: Värdegrundsprojekt - Auschwitzresor 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna rapporten om värdegrundsarbete – Auschwitzresor.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen planera för ett projekt som liknar det 

tidigare så kallade Bra kompis-arbetet.  Upplägget ska vända sig till samtliga 

Borås Stads högstadieskolor. Elevrepresentanter ska utses och resa till 

Auschwitz. Därefter ska eleverna förmedla sina upplevelser till övriga elever på 

sin skola. Förvaltningen har uppfyllt uppdraget som presenteras i denna 

rapport: 

Totalt reste 124 elever av 126 planerade och 28 vuxna. Antal elever har valts i 

relation till antal elever per skolenhet i årkurs nio. I genomsnitt resulterade det i 

ca 2-3 elever per klass. Dessa fördelades på tre resor under hösten. 

Resegrupperna blandades med både centrala skolor och ytterskolor, samt en 

blandning från olika socioekonomiska områden. Då eleverna som skulle åka på 

samma resa gick på olika skolor och inte kände varandra var det viktigt med 

teambildningsträffar. Dessa har hållits  av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  

På teambildningsträffarna arbetade man bland annat med den så kallade 

”Våldspyramiden” .  

Varje resa innefattade tre dagar och de genomfördes med flyg till Krakow där 

man bodde i enkelt vandrarhem .Programmet var intensivt . Det centrala var  

stadsvandring i de judiska kvarteren i Krakow, besök i Auschwitz/Birkenau  

och Oskars Schindlers museum. Utifrån utvärderingarna har eleverna fått  nya 

kunskaper , insikter och minnen för livet. Alla elever har även uppskattat 

gemenskapen som växte fram med nya kompisar från andra skolor. 

Kostanden för resorna uppgick till totalt 1 091 000 kr. För 

Grundskoleförvaltningen uppskattas nedlagd tid i kostnad till minst ca.500 000 

kr. 

 

Efter resorna arrangerades det en återträff för varje resa  som bestod av både 

utvärdering och värdegrundsdiskussioner. På skolorna fortsatte arbetet med 

informationsspridning av kunskaper och lärdomar  genom olika typer av 

presentationer för övriga elever. I samband med förintelsens minnesdag visades 

en utställning under två veckor  i Kulturhusets entré. Den visade  elevernas 
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lärdomar och upplevelser kring antisemitism, nazismen, förintelsen, getton, 

olika former av motstånd och andra folkmord.  Tre elever  blev också 

intervjuade om sina upplevelser och lärdomar  på scen under ceremonin.  

 

Utöver detta har alla elever i årskurs nio sett samma föreställning i temat rasism, 

nationalism, identitet, migration och vårt förhållande till historien. 

 

Generellt sett är både projektledare, lärare och elever nöjda med projektet. Det 

finns en struktur och erfarenheter att bygga vidare på så att nästa resa blir ännu 

bättre.               

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Värdegrundsarbete – Auschwitzresor.  

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 Datum 

2020-02-24 
  

  

 
 

 
 

 

Värdegrundsprojekt -  Resa till 

Krakow/Auschwitz 2019 

 

Syftet:  

Är att förstärka värdegrundsarbetet mot främlingsfientlighet och 

rasism genom insatser främst riktade mot högstadieelever. Eleverna 

ska få ökad kunskap och förståelse om människors lika värde, 

nazismens historia och vad som främlingsfientlighet och rasism kan 

leda till.  

Resan: 

• 3 dagars resa i september eller o med besök i Auschwitz, museer 
och stadsvandring  

• Boende på vandrarhem i Krakow 

• Flyg tur och retur 

• 3 högstadieskolor i Borås Stad åker tillsammans, teambuilding och 
förberedelser tillsammans med de andra skolorna  

• Resan är kostnadsfri! Frukost, lunch, middag, resor och inträden 
ingår.  
 

Urval 

• 2-3 elever per klass i blivande årskurs 9 och 5 elever/vuxen. 

• Eleverna får anmäla sitt intresse till resan och sedan lottning, jämn 
fördelning mellan klasserna.  

• Föräldramöte för åkande elever kommer att anordnas.  
 

Förväntningar 

• Kunskapsspridning 

• Giltigt pass innan avresan och föräldrarnas godkännande 

• Kunna resa och dela rum med andra elever 

• Följa de uppsatta ordningsreglerna för resan 
 
 
Frågor kan besvaras av: xxxxxxx 
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Godkännande 
Jag har tagit del av informationen om Värdegrundsprojektet -resa till 
Krakow/Auschwitz och tillåter mitt barn att göra en 
intresseanmälan för resan.  

 
 
Elevens namn:     
 
 
 
Klass:       
 
 
 
Vårdnadshavare 1:     
 
 
 
Vårdnadshavare 2:      
 

 
 
Detta papper lämnas till xxxxx senast den xxxx 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Grundskoleförvaltningens 
 

Krisplan  
Auschwitz resorna 
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1   Grundskoleförvaltningens krisplan vid Auschwitzresor 
 
 

1.2  Vad är en kris? 
En kris är en allvarlig händelse, som kräver god kommunikation och särskilda insatser. 
Kommunikationen ska vara: 
 
Korrekt 
Informationen ska vara sann och bekräftad. 
 
Samstämmig 
Undvik dubbla budskap. Särskilt viktigt när flera aktörer agerar i händelsen. 
 
Snabb 
I det inledande skedet är det viktigare att förmedla snabb information än heltäckande 
information. 
 
Återkommande 
Uppdatera med jämna mellanrum eller vid förändring av läget. Viktigt att uppdatera även om det 
inte finns något nytt att informera om. 

 
 
2   Organisation  vid kris 
 

2.1  Beslut om aktivering/avaktivering 
Reseledaren eller dess ersättare fattar beslut om att aktivera krisplanen.  
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2.2  Roller vid kris 
 

 

Funktion: Bemannas av: 

Beslutsfattare Reseledare 

Ställföreträdande  Utsedd ersättare för reseledare 

  

Medicinsk ansvarig Medicinsk ansvarig 

  

Informationsansvarig Reseledare 

  

Ansvarig för omvärldsbevakning Utsedd personal 

 

 
2.3  Beskrivning av funktioner 
 
Samtliga funktioner på resan har ansvar för att dokumentera sitt arbete. 
Dokumentationen av händelser är central och ska ske löpande i händelseutvecklingen.  
 
► Beslutsfattare 
Reseledaren har det övergripande ansvaret för krisarbetet och ansvarar för att kontakta berörda 
förvaltningar och därmed informera berörda chefer om krisläge. 
 
► Medicinsk ansvarig 
Medicinsk ansvarig gör första hjälpen vid behov, har kontakt med hälso- och sjukvården samt 
vårdnadshavare. Ersättare för medicinsk ansvarig utser reseledaren på plats. 
 
► Informationsansvarig 
Informationsansvarig ansvarar för kontinuerlig kontakt med Grundskoleförvaltningens 
strategiska kommunikatör. Strategisk kommunikatör samordnar för att säkerställa att 
informationen är entydig, korrekt och snabb. 
 
Informationsansvarig ska följa informationsläget på plats. 
All mediakontakt sköts från Grundskoleförvaltningen. 
 
► Ansvarig för omvärldsbevakning 
Ansvarig för omvärldsbevakning ansvarar för att följa händelseutvecklingen via olika 
mediekanaler, t.ex. internet, tv, sociala medier och radio.  
Ansvarig för omvärldsbevakning ansvarar tillsammans med reseledare för att följa upp beslut. 
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3   Krisgruppens arbete 
 
3.1   Att fånga tidiga signaler 
För att snabbt få en första uppfattning om händelsen, bör man omgående identifiera ett antal 
frågor. Ansvarig för denna uppgift är reseledaren samt ersättare. 

 Vad har hänt? 

 Vad är redan gjort? 

 Läget just nu? 

 Hur påverkar detta oss? 

 Kontakta förvaltningen? 

 Kontakta vårdnadshavare? 
 

3.2   Larmning 
Beslut om att kontakta förvaltningen (Förvaltningschef och verksamhetschefer) fattas av 
reseledaren.   

 
3.3   Krismöte 
Där avgörs hur omfattande händelsen är och utifrån detta vilka åtgärder som ska vidtas. Mötet 
leds av reseledaren och bör dokumenteras. 
 

3.4   Lägesuppföljning 
Med jämna mellanrum behöver alla vuxna få uppdaterad bild av läget. Även eleverna ska få 
lämplig information löpande. 
 

3.5   Uppföljning 
När  krisen är över hålls ett uppföljningsmöte. Detta för att ge möjlighet att analysera gruppens 
arbete och ta tillvara på erfarenheter. 

 
3.6   Behov av debriefing 
Eventuellt behov av debriefing sker när alla är tillbaks på förvaltningen.  

 

3.7  Efterarbete 
Om någon har avlidit ska polisen eller sjukhus ta kontakt med anhöriga till den avlidne.  
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5   Krisstöd 
Vid allvarlig kris kontaktar reseledaren förvaltningschef och vid behov berörd 
verksamhetschef. Förvaltningschefen beslutar om Grundskoleförvaltningens krisledningsplan 
ska aktiveras.  

 
6. Eventuella krissituationer (exempel) 
 
 

Händelse Åtgärd Ansvarig 

Elev blir sjuk Medicinsk ansvarig gör en 
bedömning av vilka åtgärder 
som ska vidtas. Kontaktar 
vårdnadshavare och sjukvård 
vid behov. Om eleven inte 
kan följa med på en aktivitet 
väljer eleven själv vilken 
vuxen som stannar kvar på 
hostellet. Om eleven är 
allvarlig sjuk är det medicinsk  
ansvarig som stannar kvar.  
Reseledaren omfördelar 
eleverna i den grupp som 
saknar gruppledare. 

 
Medicinsk ansvarig  
 
Reseledare 

Personal blir sjuk Medicinsk ansvarig gör en 
bedömning av vilka åtgärder 
som ska vidtas. Kontaktar 
sjukvård vid behov. 
Reseledaren kontaktar vid 
behov anhörig och  
omfördelar eleverna i den 
grupp som saknar 
gruppledare. 
 

 
Medicinsk ansvarig  
 
Reseledare 

Elev blir påverkad av 

alkohol, droger mm 

Reseledare informerar 
vårdnadshavare.  
Eleven kan inte sova i sitt 
rum och/eller delta i 
aktiviteter så länge hen är 
påverkad. Gruppledaren har 
ansvar och uppsikt av eleven 
så länge hen är påverkad.  
Reseledaren omfördelar 
eleverna i den grupp som 
saknar gruppledare. 
 

 
Reseledare 
 
Gruppledare 

Personal blir påverkad av 

alkohol, droger mm 

Reseledaren informerar 
ansvarig chef. Personalen får 
stanna kvar på 
hostellet/rummet  och får 

Reseledare 
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inte delta i aktiviteter så länge 
hen är påverkad. Reseledare 
omfördelar eleverna i den 
grupp som saknar 
gruppledare. 
 

Elev begår ett brott, polisen 

inblandad (ex. våld, stöld, 

skadegörelse och sexuellt 

ofredande) 

Reseledare kontaktar 
vårdnadshavare och är 
kontaktperson gentemot 
myndigheter i Polen. 

Reseledare 

Personal begår ett brott, 

polisen inblandad (ex. våld, 

stöld, skadegörelse och 

sexuellt ofredande) 

Reseledare kontaktar  
ansvarig chef och är 
kontaktperson gentemot 
myndigheter i Polen. 

Reseledare 

Blir utsatt för brott av okänd Reseledare kontaktar 
vårdnadshavare/chef  och är 
kontaktperson gentemot 
myndigheter i Polen. 

Reseledare 

Olycka inträffar ex, 

trafikolycka 

Reseledare kontaktar berörda 
myndigheter i Polen och 
förvaltningschef /VC. 

Reseledare 

Brand i hostellet Gruppledare har ansvar att se 
till att sin grupp kommer ut. 
Reseledare prickar av vid 
återsamlingsplats.  
Reseledare kontaktar 
förvaltningschef/VC. 

Gruppledare 
Reseledare 

Dödsfall Reseledare kontaktar 
förvaltningschef och VC. 
Polis meddelar 
vårdnadshavare/anhöriga. 

Reseledare 

 



Att tänka på/checklista inför resan Krakow/Auschwitz 

2019  
 

Pass:  
Glöm inte passet!! Kolla även giltighetstiden! 

 

Bagage:  
Man får checka in ett bagage med maxvikt 20kg och så får man ha med sig ett 
handbagage med en maxvikt på 8 kg. Måtten får max vara 55 cm x 40 cm x 23 cm. Märk 
gärna din väska så att den syns tydligt på rullbandet, tex färgglatt klistermärke, snöre eller 
band.  
 
Tänk också på att inte ha med er någon vätska, vassa föremål (ex nagelsax eller pincett) 
mm i ert handbagage.  

 

 

 

 

 

 

Viktig packning att ha med sig och att tänka på:  

- Bra skor att gå långt med och ett extra par skor. 

- Lakan ingår på boendet. Ta med handduk! 

- ”Kläder efter väder”, vi kommer att vara ute mycket så ta med varma och bra kläder.  

- Försäkringskort från Försäkringskassan. 

- Ta gärna med en macka som du kan äta på förmiddagen dag 1.  (Det dröjer till lunch.) 

- Ta med vattenflaska, som du kan fylla på under resan. 

- Ta med uppgifter för eventuell spärrning av bankkort eller mobiltelefon. 

- Tänk på att kolla upp att ditt mobilabonnemang fungerar i Polen innan resan. 

- Tänk på att inte packa med sax eller andra vassa föremål samt för mycket vätska i 
handbagage. Kräm och gel ombord: Max 100 ml/behållare. Du måste packa alla 
behållare i en transparent, återförslutningsbar påse (max 1 l) 

- Viktig medicin som du behöver under flygningen – märk förpackningen och ta med 
dig ett recept eller läkarintyg i handbagaget. Du som kan vara i behov av ”akut 
omhändertagande” ska även ta med en kopia på instruktionen.  

- Om du skulle bli sjuk och inte kan följa med på resan måste du sms eller ringa 
reseledaren tel. 0705-270328 senast kl. 04.45 på avresedagen. 

- Pass 

 

 

 



 

Program för resan Krakow/Auschwitz 2019  
 
Vi kommer att bo på Hostel Atlantis  https://www.atlantishostel.pl/eng   
Kraków, Polen. 

 

Dag 1: 
• Vi träffas på Resecentrum kl. 04.45. Bussen avgår kl. 05.00. Kom i tid! 

 

• Flygtider: 
DY4072 10SEP Göteborg Arlanda 07.15-08.15    
DY4901 10SEP Arlanda Krakow    09.15-11.05    
 

• Ankomst Krakow, buss möter upp på flygplatsen. Transfer till Hostel Atlantis där vi 
lämnar vårt bagage.  
  

• Lunch på pastarestaurang  kl 13.30. (Spagetti bolognese på menyn.) 
 

• Stadspromenad direkt efter lunchen, 14.30. Gemensam promenad genom 
Krakows judiska kvarter där guiderna berättar om allt det intressanta som denna 
fantastiska stad upplevt. Avslutas ca. 16.30. 
 

• Middag på  restaurang  Pizza Dominium  kl. 17.00.  
 

• Åter på hostellet kl. 21.00. 
 

• Kl. 22.00 ska det vara TYST! 

 
Dag 2: 
• Officiell Väckning kl. 05.20. Behöver du mer tid på dig kan du givetvis gå upp 

tidigare. 
 

• Samling i receptionen kl. 05.50. Buss avgår kl.06.00. Frukostbag på bussen.  
 

• Auschwitz kl. 07.30. 
 

• Lunch kl. 11.15 i Auschwitz, restaurang Imperiala. (Hamburgare på menyn). 
 

• Avresa från Auschwitz ca. kl. 12.20 
 

• Samling för reflektion på hostellet när vi är tillbaka. 
 

• Fri tid. 
 

https://www.atlantishostel.pl/eng


• Samling på hostellet kl. 18.30 .  
 

• Middag på restaurang CK Dezerter  kl. 19.00. 
Meny: Förrätt - grönsakssoppa, huvudrätt - panerad kycklingfilé , efterrätt - glass. 

 

• Åter på hostellet kl. 21.30. 
 

• Kl 22.00 ska det vara TYST! 

 

  

Dag 3: 
 

• Officiell Väckning kl. 06.30.  Behöver du mer tid på dig kan du givetvis gå upp 
tidigare. 
 

• Frukost kl. 07.00 (restaurang ca. 5 min från hostellet). 
 

• Samling utanför hostellet kl. 08.15. Buss avgår kl. 08.30. Bussen stannar ca 10 
minuters promenad från Schindler’s Fabrik. 
 

• Schindler’s Fabrik. Grupp 1 kl. 09.10. Grupp 2 kl. 09.30. 
 

• Efter avslutad rundvandring transfer med buss till flygplatsen. Lunchbag på 
bussen. 

 

• Flyg  
DY4902 12SEP Krakow Arlanda    14.45-16.35    
DY4083 12SEP Arlanda Göteborg  17.45-18.40 

 

• Buss till Borås Resecentrum beräknas vara framme kl. 20.30. 
 

 

Mobilnummer: 

Henrik Ärlig, reseledare (Dalsjöskolan): 0705-270328 

 

Malin Jönsson (Dalsjöskolan): 0721-528865 

Malin Gunnarsson (Sandgärdskolan): 0705-291645 

Cristoffer Jensen (Sandgärdskolan): 0707-970856 

Stefan Hacker (Särlaskolan): 0703-915636 

Ritva Ilvesten (Särlaskolan): 0722-256208 

Anna-Carin Johansson (Skolskötserska Särlaskolan): 0768-885651 

Elin Bergström (fritidsledare): 0734-327855 

 

 



Mobilnummer elever: 

- Se bifogad lista.  

 

Regler  och förhållningssätt  för Auschwitzresa: 

- Viktigt att hålla ihop under gemensamma aktiviteter och på flygplatserna.  

- Hålla utsatta tider.  

- På vandrarhemmet senast kl. 21:00 dag 1 och 21.30 dag 2. På rummen båda dagarna 
senast kl. 22:00.  

- Ingen alkohol/droger. 

- Ingen går någonstans själv, vi tar ansvar för varandra i våra ”basgrupper”.  

- Respekt mot vår omgivning och de platser vi besöker.  

- Fotografering –Enligt  GDPR 

- Mobiler – på studiebesök och när vi äter är det enbart ett dokumentationsverktyg. 

- Sociala medier – om du lägger upp en bild måste alla på bilen ha godkänt det.  

- Det måste finnas minst en i gruppen som har en mobil som fungerar i Polen om man 
ska gå utan vuxen.  

- Alla som är med på resan ska…  

…samarbeta, vara delaktiga och aktiva.  
…respektera varandra, hjälpa varandra och se till att alla har det bra och känner stöd 
om det är nåt. Tänka på den gyllene regeln.  
…bidra till att det är en god stämning med tryggt klimat, att alla får utrymme och 
agera mot våld. 

 
Konsekvenser: 
Bryter någon elev mot de uppsatta reglerna informeras vårdnadshavare och eleven 
riskerar att missa aktiviteter och får stanna kvar på boendet tillsammans med vuxen. Vid 
allvarligare incidenter följs detta upp när vi är tillbaka på skolan enligt gällande rutiner 
och lagar. 
 



Uppdragsgivare:  Grundskolenämnden 

 

Natalia Pérez Nyberg 
natalia.perez.nyberg@boras.se 
Marie Nilsson 
Marie2.nilsson@boras.se 
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen planera för ett projekt som liknar det 

tidigare så kallade Bra kompis-arbetet.  Upplägget ska vända sig till samtliga 

Borås Stads högstadieskolor. Elevrepresentanter ska utses och resa till 

Auschwitz. Därefter ska eleverna förmedla sina upplevelser till övriga elever på 

sin skola. Förvaltningen har uppfyllt uppdraget som presenteras i denna 

rapport: 

Totalt reste 124 elever av 126 planerade och 28 vuxna. Antal elever har valts i 

relation till antal elever per skolenhet i årkurs nio. I genomsnitt resulterade det i 

ca 2-3 elever per klass. Dessa fördelades på tre resor under hösten. 

Resegrupperna blandades med både centrala skolor och ytterskolor, samt en 

blandning från olika socioekonomiska områden. Då eleverna som skulle åka på 

samma resa gick på olika skolor och inte kände varandra var det viktigt med 

teambildningsträffar. Dessa har hållits  av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  

På teambildningsträffarna arbetade man bland annat med den så kallade 

”Våldspyramiden” .  

Varje resa innefattade tre dagar och de genomfördes med flyg till Krakow där 

man bodde i enkelt vandrarhem .Programmet var intensivt . Det centrala var  

stadsvandring i de judiska kvarteren i Krakow, besök i Auschwitz/Birkenau  

och Oskars Schindlers museum. Utifrån utvärderingarna har eleverna fått  nya 

kunskaper , insikter och minnen för livet. Alla elever har även uppskattat 

gemenskapen som växte fram med nya kompisar från andra skolor. 

Kostanden för resorna uppgick till totalt 1 091 000 kr. För 

Grundskoleförvaltningen uppskattas nedlagd tid i kostnad till minst ca.500 000 

kr. 

 

Efter resorna arrangerades det en återträff för varje resa  som bestod av både 

utvärdering och värdegrundsdiskussioner. På skolorna fortsatte arbetet med 

informationsspridning av kunskaper och lärdomar  genom olika typer av 

presentationer för övriga elever. I samband med förintelsens minnesdag visades 

en utställning under två veckor  i Kulturhusets entré. Den visade  elevernas 

lärdomar och upplevelser kring antisemitism, nazismen, förintelsen, getton, 

olika former av motstånd och andra folkmord.  Tre elever  blev också 

intervjuade om sina upplevelser och lärdomar  på scen under ceremonin.  

 

Utöver detta har alla elever i årskurs nio sett samma föreställning i temat rasism, 

nationalism, identitet, migration och vårt förhållande till historien. 

 

Generellt sett är både projektledare, lärare och elever nöjda med projektet. Det 

finns en struktur och erfarenheter att bygga vidare på så att nästa resa och 

förmedling av lärdomar samt upplevelser  blir ännu bättre.  
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

1 Uppdrag och syfte 

 Projektets uppdrag 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen planera för ett projekt som liknar det 

tidigare så kallade Bra kompis-arbetet. 

 
Det är viktigt att värdegrundsarbete bedrivs i Borås Stads skolor, där kan alla 
barn och ungdomar nås. Under 2017 deltog två högstadieskolor (åk 9) i ett 
pilotprojekt där en studieresa till Auschwitz-Birkenau ingick som en del i 
värdegrundsarbetet. Nämnden vill nu istället ha ett upplägg (som liknar 
ursprungliga ”Bra kompis ”) som vänder sig till samtliga Borås Stads 
högstadieskolor, men att de skickar elevrepresentanter som sedan förmedlar 
sina upplevelser till övriga elever på sin skola. För att säkra en bra spridning 
krävs det att skolorna genomför utbildningsinsatser för alla högstadieelever.  
 
Det är viktigt att arbetet med projekt sker i samverkan med skola, fritid och 
kultur, stadens ungdomsråd och föreningsliv och eventuellt andra aktörer. 

 Förväntad nytta 

Projektet förväntas förstärka värdegrundsarbetet mot främlingsfientlighet och 

rasism genom insatser riktade mot högstadieelever. Den förväntade nyttan är 

att eleverna ska få ökad kunskap och förståelse om människors lika värde, 

nazismens historia och vad som främlingsfientlighet och rasism kan leda till.  

 Projektets koppling till Visionen 2025  

Människor möts i Borås 

Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen 

framåt. I spontana och planerade möten delar vi med oss och tar till vara den 

kunskap, de erfarenheter och de insikter som människor har. 

Vi utvecklar Borås Stad till en lärande organisation där medarbetare samverkar 

över förvaltnings- och bolagsgränser. 

 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom 

Borås Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer. 

 Ramar/avgränsningar 

Förutom ekonomiska ramar på 1 miljon kronor fanns även tidsramar att ta 

hänsyn till, som exempelvis nationella prov, praoveckor, lediga guidade turer i 

Auschwitz mm. Projektet fick också avgränsas så att det blev möjligt och  

realistiskt att genomföra för både elever, skolpersonal, projektledare och 

vårdnadshavare. Detta medförde även att projektet endast har haft möjlighet att 

samverka med andra förvaltningar och inte  med andra organisationer och 

föreningar. 
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

 

 Projektorganisation 

Beställare: Grundskolenämnden 

 

Styrgrupp: Chef för Kvalitet och Utveckling i samverkan med övrig 

förvaltningsledning på Grundskoleförvaltningen. 

 

Projektledare: Natalia Pérez Nyberg, utredare och Marie Nilsson, 

verksamhetsutvecklare, båda från Kvalitet och utveckling.  

Samverkan har skett med Elin Bergström, ungdomssamordnare och Tomas 

Svensson, verksamhetsutvecklare, båda från Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

 

Projektgrupp: I projektgruppen har det även ingått en till två personal från 

varje högstadieskola. Personalen har bestått av pedagoger och studiecoacher. 

  



Borås Stad 
Datum 

2020-03-06 
      

      
Sida 

6(15) 

 

Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

2 Genomförandet 

 Planering och samordning 

Projektgruppen har tillsammans på gemensamma möten byggt upp projektet 

steg för steg. Till en början beslutades det att resorna var lämpligast för elever i 

årkurs nio och en preliminär budget togs fram. Det beslutades även antal elever 

per vuxen som skulle åka på resan. 

Urvalsprocessen har skett enligt följande: 

 Antal elever har valts i relation till antal elever per skolenhet i årkurs 

nio. I genomsnitt resulterade det i ca 2-3 elever per klass. 

 Eleverna ansökte om att åka på resan via en skriftlig eller muntlig 

motivering. Villkoren var även godkännande av vårdnadshavare och ett 

giltigt pass. Det togs fram en gemensam blankett för detta. 

 Då det var fler elever än det fanns platser som ansökte om att få resa, 

genomfördes lottning samt att det eftersträvades en jämn 

könsfördelning per resegrupp. 

 GDPR 

För att kunna boka resorna har det behövts detaljerad information om bl.a. 

personnummer, allergier och kontaktuppgifter. Vårdnadshavare och personal 

har signerat sitt samtycke eller inte till publicering av bilder i samband med  

resan. 

 Krisplanering 

För att vara väl förberedda inför eventuell krissituation eller andra obekväma 

händelser arbetades det fram en krisplan samt att en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning.  

Det sammanställdes listor med bl.a. vårdnadshavare och anhörigas 

(personalens) kontaktuppgifter. Även information om allergier eller eventuella 

sjukdomar.  

 Teambildning  

Då eleverna som skulle åka på samma resa gick på olika skolor och inte kände 

varandra var det viktigt med teambildningsträffar. Dessa har hållits på 

Brygghuset av Ungdomssamordnare och Verksamhetsutvecklare på Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. Träffarna planerades tillsammans med projektledare 

från Kvalitet och utveckling som också sammankallade, samordnade och 

närvarade på träffana. Två teambildningsträffar per resegrupp genomfördes 

innan resan. 

På teambildningsträffarna arbetade man bland annat med den så kallade 

”Våldspyramiden” som projektet en ”En kommun fri från våld” använt i sitt 

arbete. Eleverna arbetade med olika diskussionsövningar kring begreppet våld.   
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

Några av pedagogerna i projektgruppen genomförde även utbildningen som 

projektet ”En kommun fri från våld” erbjöd. Eleverna fick rollen som 

budbärare/ambassadörer för förhållningssättet på sina skolor. 

 Förberedelse på skolorna 

Förutom det administrativa och det praktiska arbetet inför resan har lärarna 
undervisat eleverna så att de skulle vara väl insatta inför resan. Alla skolor har 
genomfört följande: 

 Första världskriget (WWI) 

 Mellankrigstiden (Arvet från WWI, nazisternas frammarsch mm)  

 Andra världskriget och förintelsen 

 Filmen “Schindlers List” 

 Resorna 

Totalt reste 124 elever av 126 planerade och 28 vuxna (ca 5 elever/vuxna). 

Dessa fördelades på tre resor under hösten. Resegrupperna blandades med 

både centrala skolor och ytterskolor, samt en blandning från olika 

socioekonomiska områden. Det var också viktigt att få en jämn fördelning på 

antal resenärer per resa. Det resulterade i följande: 

• Resa 1: 10-12 september. Särlaskolan, Dalsjöskolan och 

Sandgärdskolan. Totalt 48 personer, en frånvarande elev.  

• Resa 2: 17-19 september. Fristadskolan, Erikslundskolan och 

Daltorpskolan. Totalt 49 personer, en frånvarande elev. 

• Resa 3: 24-26 september. Bodaskolan, Engelbrektskolan och 

Viskaforsskolan. Totalt 55 personer. 

På varje resa åkte två lärare per skolenhet förutom Bodaskolan och 

Daltorpskolan. Bodaskolan hade flest elever och därför hade de tre lärare med 

från sin skola. Daltorpskolan valde att själva finansiera ytterligare en lärare från 

sin skola.  

Utöver dessa åkte en skolsköterska per resa, en fritidsledare per resa (Fritid- 

och folkhälsoförvaltningen) samt att projektledare från 

Grundskoleförvaltningen var reseledare på varsin resa, resa 2 och 3.  

Resorna har bokats via Big Travel som tog fram olika flyg- och 

boendealternativ.  

Flygalternativen var: 

 Ryan Air som har direktflyg från Landvetter till Krakow och lägsta pris. 

 Norwegian som mellanlandar i Arlanda till mellanpris. 

 LOT (Polen Airlines Flights) som mellanlandar i Warszawa och högsta 

pris. 

Big Travel avrådde förvaltningen från att boka Ryan Air då de inte kunde 

garantera att resan kunde genomföras vid exempelvis inställt flyg. Därav blev 

valet Norwegian. 
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

Programmets innehåll byggde på tidigare erfarenheter från pilotprojektet 2017: 

Dag 1: Stadsvandring i Krakows judiska kvarter inklusive besök i synagogan.  

Dag 2: Auschwitz/Birkenau.  

Dag 3: Oskars Schindlers Museum. 

Som boende bokades enkelt vandrarhem/hostell. Flickor sov för sig och pojkar 

för sig, men elever från de olika skolorna delade rum. 

Till den guidade stadsvandringen bokades svensktalande guider.  

Även till Auschwitz/Birkenau bokades svensktalande guider, men det gick inte 

att ordna till varje grupp. På resa 1 hade en grupp svensktalande guide och den 

andra gruppen en norsktalande guide. På resa 2 hade en grupp engelsktalande 

guide och den andra en svensktalande guide. Till resa 3 hade båda grupperna 

svensktalande guider. Alla guidade visningar på Oskars Schindler´s museum 

hölls av svensktalande guider. 

 Kostnader 

 
Resa 1 Resa 2 Resa 3 Alla resor 

Flyg 154 350 175 500 207 350 537 200 

Buss tur och retur Landvetter 7 300 6 887 7 499 21 686 

Paket (boende, mat, guide, entré) 102 851 112 230 114 390 329 471 

Ersättning 

personal(färdtidsersättning, 

lägerverksamhet, traktamente, 

fyllnadstid samt PO-pålägg) 
   

195 000 

Teambildning mm 
   

7 643 

Totalt: 264 501 294 617 329 239 1 091 000 

 

Kostnader för teaterföreställningarna för alla elever i årkurs nio ingår inte i den 

ekonomiska sammanställningen. Dessa kostnader kommer att ingå i 2020 års 

redovisning och till viss del täckas av regionala- och statsbidrag (arrangörsstöd 

och skapande skola). Personalkostnaderna blev högre än beräknade då lärarna 

valde att ta ut sin ersättning i pengar istället för i tid.  
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

 Återträff 

Efter resorna arrangerades det en återträff för varje resa med både utvärdering 

(via metoden mentometer) och återkoppling till bl.a. ”Våldspyramiden” samt 

andra värdegrundsfrågor. Även återträffen hölls på Brygghuset i samverkan 

med Fritid- och folkhälsoförvaltningen. 

 Efterarbete – Informationsspridning 

På skolorna fortsatte arbetet med informationsspridning av kunskaper och 

lärdomar genom muntliga presentationer, filmer, powerpoint presentationer, 

utställningar mm. för alla elever på sin skolenhet. Utställningarna har bestått av 

allt ifrån texter, bilder, konstverk och modeller utifrån lärdomar av besöket i 

Auschwitz/Birkenau. 

 

Några har även valt att ha redovisningar för alla lärare och på en skola har man 

även redovisat på föräldramöte och lärarna har lyft det på arbetsplatsträffar. 

Alla skolor har även återkopplat till projektledarna om deras värdegrundsarbete 

på skolan. 

 

Alla skolor bedriver löpande värdegrundsarbete i den dagliga verksamheten 

som kompletteras med olika temadagar. Några exempel på aktiviteter på 

temadagar är: 

 Film om nätmobbning med efterföljande diskussioner.   

 Sex- och samlevnad: en föreläsning om HBTQ från skolans lokala 

sexolog/ kurator och en föreläsning av Magnolia om sex och samtycke.  

 De flesta skolorna har haft workshop tillsammans med fritidsledare 

angående våldsprevention.  

 Elever i årskurs nio på en skola har sett filmen Crash, som handlar om 

fördomar och om vad som händer om man låter fördomar regera.  

 Utställning och medverkan på förintelsens minnesdag 

Det har även skett samverkan med Kulturförvaltningen. Under vecka 4 och 5 

2020 visades en utställning i Kulturhusets entré som berättar om elevernas 

lärdomar och upplevelser kring antisemitism, nazismen, förintelsen, getton, 

olika former av motstånd och andra folkmord. Utställningen bestod av bilder, 

text, modeller och konst och blev mycket välbesökt. 

Tre elever medverkade på scen under ceremonin på förintelsens minnesdag den 

27 januari 2020. De blev intervjuade om sina lärdomar och upplevelser. 

 Föreställning 

Under vecka 5 fick alla elever i årskurs nio se samma föreställning 

”Generalguvernören och Jag ” av Vera Berzak Teatersällskap. 

Föreställningarna visades två gånger per dag på Erikslundskolan, totalt 10 

föreställningar för ca 100 elever per gång. Inför föreställningarna förbereddes 

eleverna av lärare på skolan utifrån teatergruppens lärarhandledning. 
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Föreställningen handlar om Hans Frank, nazisternas ledare i Polen, hans 

fängelsetid och Nürnbergrättegången. Pjäsens centrala teman är: rasism, 

nationalism, identitet, migration och vårt förhållande till historien. 

 

 Omfattning i tid och i kostnad 

Tid: 

Antal möten i projektgruppen: 6 möten, ca 1,5 timmar per tillfälle samt 1 möte 

om 2 timmar för gruppindelning.  13 personer. 

Antal möten GRF och FoF: 6 möten, ca 1 timme per tillfälle. 4 personer. 

Projektledarna har haft egna bokade möten: som omfattar ca 38 timmar. Totalt 

2 personer. 

Möte med reseledare för resa 1: 1 timme. Totalt 3 personer. 

Möten för vuxna deltagare på resorna: Ett möte på 2 timmar. Totalt 28 

personer. 

Teambildning: 2 timmar per resegrupp på första tillfället och 2,5 timmar per 

resegrupp andra tillfället. Totalt 28 personer. 

Återträff: 2,5 timmar per resegrupp ett tillfälle. Totalt 28 personer (26 personer 

GRF). 

Utställning och förintelsens minnesdag för projektledare: 8 timmar. Totalt 2 

personer. 

Föreställningar: 28 timmar för projektledare (varvades mellan 2 projektledare). 

Resa: Tre arbetsdagar. samt extratid ca 20 timmar per person. Totalt 28 

personer. (26 personer GRF). 

Arbetet mellan mötena: Förutom möten har det arbetats ute på skolorna med 

urvalsprocess, information till vårdnadshavare, insamling av uppgifter till 

bokning av resan samt krisplan (kontaktuppgifter), utställning, efterarbete 

utvärdering mm. 

Även Fritid- och folkhälsoförvaltningen har förberett inför 

teambildningsträffar.  

Projektledarna har också arbetet mellan mötena med sammanställningar, 

kontakt med Big Travel (tagit mycket tid), kontakt med skolor mm  

Kostnader: 

För Grundskoleförvaltningen uppskattas tiden i kostnad till ca. 500 000 kr. 

Kostnaderna för administration(insamling av uppgifter till listor), resor till 

möten, information till vårdnadshavare, urvalsprocess mm på skolenheterna är 

svåra att bedöma och är inte inräknade. Dessutom är det svårt att avgränsa hur 

mycket av projektets förarbete och efterarbete som inte hör till läroplanen och 

SO-lärarnas uppdrag. En del av projektledarnas nedlagda tid i form av mail, 

kontakt med Big Travel, kontroll av listor, administration kring ersättningar och 

resor till externa möten är inte inräknade. Utöver tillkommer 
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

personalkostnaderna för själva resan, 195 0000kr, men i dessa ingår även 

kostnaderna för fritidsledarna som deltog i resan. 

 Utvärdering 
 

Lärarna har samlat in elevernas synpunkter om resorna på skolorna. Sedan har 

även lärarna som deltagit på resan lämnat in både sina och elevernas synpunkter 

och kommentarer på ett utvärderingsmöte. På mötet hade varje resegrupp 

genomgång för varandra och även förbättringsförslag lyftes fram.  

På återträffarna fick alla (vuxna och elever) svara på mentimeter 

utvärderingsfrågor.  

Reflektioner från lärarna/studiecoacher/skolsköterskor/fritidsledare: 

Generellt sett är alla mycket nöjda med resorna och upplägget och tycker att 

resan var värda att genomföra. Både för elever och vuxna. 

De tycker att eleverna har utvecklats. Dels med specifika ämneskunskaper, 

värdegrundsfrågor, men även genom nya personliga erfarenheter. Några lärare 

lyfter att eleverna har vuxit genom att resa iväg utan sin familj. Några elever har 

aldrig rest med flyg förut.  Besöket på Auschwitz har väckt tankar om livet och 

om hur bra de kanske har det. Det finns en önskan om att sprida kunskapen de 

har fått med sig. Elever från olika skolor har umgåtts med varandra på ett sätt 

som annars aldrig hade hänt. De kunde även slå hål på en del fördomar om 

varandras skolor. Det blev också en ny slags gemenskap för elever från samma 

skola eftersom eleverna lämnade sina gamla sociala strukturer och hittade nya. 

Det var fint att se hur de hittade varandra i allt det jobbiga. Det blev mycket 

allvar och eftertänksamhet, men också mycket gemenskap och trevliga stunder 

tillsammans. 

 

De vuxna var också mycket nöjda med att vuxna och elever gick gemensamt på 

kvällarna och att eleverna inte fick mycket egen fri tid.  

De var nöjda med guiderna förutom att någon grupp fick norsktalande guide. 

 

De flesta vuxna tyckte också att det var rätt tidpunkt för resan och lagom antal 

dagar, elever och vuxna. Lärarna som åkte på första resan tyckte att det var 

stressigt att hinna med förarbetet. 

 

Alla vuxna tyckte att det var ett bra upplägg med basgrupper, då varje vuxen 

hade extra ansvar för 5-6 elever (blandat från olika skolor) exempelvis vid 

transportsituationer och gruppövningar. Någon vuxen hade föredragit att 

endast ha elever från sin skola i sin basgrupp. 

 

Även de vuxna på resan upplevde ett bra samarbete och en fin stämning 

tillsammans. Samarbetet mellan skolorna har också utvecklats efter resan (t ex 

en gemensam SO-konferens för lärare).  

 

Alla vuxna har också varit nöjda med projektledningen och upplägget med 

möten, teambildingar och återträffar. 
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

 

Reflektioner från eleverna: 

Överlag är eleverna mycket nöjda med resan. Den grupp som hade den norska 

guiden i Auschwitz var till viss del missnöjda. Flera tyckte också att det var för 

högt tempo och svårt att få tid att stanna upp och reflektera då guiderna var 

väldigt snabba med att gå vidare. 

 

Eleverna hade också velat ha ett annat upplägg på besöket på Oskars Schindlers 

museum. De hade svårt att höra allt vad som sades, det var trångt och gick lite 

för snabbt, men många tyckte att det var lärorikt och intressant. 

 

Eleverna från alla skolor, tyckte också att det var kul att lära känna nya 

kompisar från de andra skolorna och önskade sig mer tid tillsammans.  

 

Eleverna har utryckt stolthet över sitt arbete på skolorna och utställningen.  

De flesta eleverna tyckte att föreställningen var bra, men svår att förstå, då 

språket och scenkonsten var lite för avancerad för nior. 

 

Några citat från utvärderingen: 

”Väldigt intressant, känslomässigt men lärorikt. Ett minne för livet.” 

”Det var intressant, en ögonöppnare och lärorikt.” 

”Jag tar med mig att det är jätteviktigt att inte diskriminera folk pga. religion, 

hudfärg eller kultur osv” 

”Det här får aldrig hända igen.” 

”Jag bär med mig mycket, känslorna man upplevde, informationen, vad man 

kan göra själv för att det inte ska hända igen, gemenskapen bland skolorna.” 

 

Några elever och en lärare samt en studiecoach blev intervjuade av Borås 

Tidning. Det blev en liten artikel som publicerades den 28 november 2019. 

Några citat från artikeln: 

 

– Jag blev helt ställd och kände mig tom efteråt. 

– Jag hade bara sett några dokumentärfilmer innan, men att komma hit var 

något helt annat. Det som berörde mig mest var alla personliga saker som fanns 

kvar. 

– Det går att läsa hur mycket som helst innan, men när man väl är där blir det 
väldigt känslosamt. Det är svårt att ta in alla intryckt direkt. 

– Jag är väldigt intresserad av andra världskriget och trodde att jag kände till det 
mesta. Men att komma till Auschwitz var hemskare än jag hade kunnat ana. 

– Årets resa gav flera positiva erfarenheter. Framför allt att man blandar elever 

från olika skolor. Vi märkte att stämningen blev lugnare. 
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

Förbättringsförslagen från vuxna och elever: 

De flesta utvecklingsområdena gällde maten (svårt med allergianpassade 

alternativ) och det ena vandrarhemmet som endast hade trappor och för få 

toaletter med duschar. 

 

Alla ansåg att tiden för att äta/hämta maten på mellanlandning på hemresan var 

för kort och stressigt. 

 

Både elever och vuxna tyckte att det hade behövts ytterligare en 

teambildningsträff med t.ex. brännbollspelande eller liknande. 
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Värdegrundsprojekt - Auschwitz 

 

3 Slutsatser och rekommendationer 

Har vi uppfyllt uppdraget? 
Projektet har vänt sig till samtliga Borås Stads högstadieskolor och utsett 
elevrepresentanter som sedan förmedlat sina upplevelser och lärdomar vidare 
till övriga elever på sin skola. Skolorna har också själva arbetat med  
utbildningsinsatser och värdegrundsarbete för alla elever. 
 
Projektet har haft en god samverkan mellan skola, fritid och kultur.  
 
Det främsta syftet med projektet har varit att förstärka värdegrundsarbetet mot 

främlingsfientlighet och rasism genom insatser riktade mot högstadieelever. 

Syftet har varit att eleverna ska få ökad kunskap och förståelse om människors 

lika värde, nazismens historia och vad som främlingsfientlighet och rasism kan 

leda till. Projektets syfte har uppfyllts. 

 

Resorna har varit väl genomförda och elevgruppen tillsammans med vuxna 

skapade en väldigt fin stämning och sammanhållning. Basgrupperna var en stor 

fördel då de dels bidrog till att eleverna lärde känna varandra djupare , men 

också för de vuxna då logistiken underlättades. En stor vinst förutom 

värdegrundsarbetet och ämneskunskaperna är att elever med olika bakgrund 

och förutsättningar möttes och lärde av varandra. 

 

Att ta med sig till nästa resa: 

 Ta vara på den väl genomarbetade strukturen och erfarenheter. Antal, 
urvalsprocess, basgrupper, krisplan mm 

 Undersöka möjligheter och nya sätt för att minska stressen på 
mellanlandning. 

 Trycka på Big Travel så att kostpreferenser (gluten, laktos, vegetarisk 
och vegansk mat) samt vandrarhem/hostell kan förbättras. 

 Se över programmet: finns det något annat än Oskars Schindlers 
museum att besöka? Eller kan detta besöket göras på annat sätt? 

 Att genomföra ytterligare en teambildning för varje grupp. 

 Att börja med förarbetet och planeringen av efterarbetet i tidigare 
skede. 

 Undersöka möjligheten att inför nästa omgång boka bra föreläsare som 
går att ordna på 2-3 tillfällen för alla nior (ca.1000 elever). 

 Ska vi ha en utställning igen? Finns det andra sätt för spridning av 
kunskaper, lärdomar och upplevelser? 

 

 

Natalia Pérez Nyberg och Marie Nilsson  
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Bilagor 

Bilaga 1 Reseprogram 

Bilaga 2 Krisplan 

Bilaga 3 GDPR blankett 

Bilaga 4 Regler och Förhållningssätt 

Bilaga 5 Blankett godkännande 



Regler  och förhållningssätt  för Auschwitzresa: 
 
- Viktigt att hålla ihop under gemensamma aktiviteter och på 

flygplatserna.  

- Hålla utsatta tider.  

- På vandrarhemmet senast kl. 21:00 dag 1 och 21.30 dag 2. På rummen 
båda dagarna senast kl. 22:00.  

- Ingen alkohol/droger. 

- Ingen går någonstans själv, vi tar ansvar för varandra i våra 
”basgrupper”.  

- Respekt mot vår omgivning och de platser vi besöker.  

- Fotografering –Enligt  GDPR 

- Mobiler – på studiebesök och när vi äter är det enbart ett 
dokumentationsverktyg. 

- Sociala medier – om du lägger upp en bild måste alla på bilen ha 
godkänt det.  

- Det måste finnas minst en i gruppen som har en mobil som fungerar i 
Polen om man ska gå utan vuxen.  

- Alla som är med på resan ska…  

…samarbeta, vara delaktiga och aktiva.  

…respektera varandra, hjälpa varandra och se till att alla har det bra 

och känner stöd om det är nåt. Tänka på den gyllene regeln.  

…bidra till att det är en god stämning med tryggt klimat, att alla får 

utrymme och agera mot våld. 

 

Konsekvenser: 
Bryter någon elev mot de uppsatta reglerna informeras vårdnadshavare 
och eleven riskerar att missa aktiviteter och får stanna kvar på boendet 
tillsammans med vuxen. Vid allvarligare incidenter följs detta upp när vi 
är tillbaka på skolan enligt gällande rutiner och lagar. 
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Samtycke till publicering av bilder i samband 

med Auschwitzresa 2019 

 
Borås Stad ber om ditt samtycke och godkännande för att använda bilder på ditt 
barn från studieresan (till Auschwitz). Bilder som förekommer under detta tillfälle 
kan både vara still- och rörliga bilder. Bilderna från studieresan kommer att 
användas av eleverna och lärarna för dokumentation, studiearbete, utställning på 
skolan samt eventuell utställning på annan allmän plats (exempelvis Kulturhuset). 
Det kan även komma att användas för publicering på Borås Stads webb och sociala 
kanaler samt tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt). 
 
 Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du 
genom att kontakta rektor på skolan. Om man återkallar sitt samtycke får 
ytterligare uppgifter inte behandlas och bilder inte publiceras. Bilder som redan är 
utställda, dokumenterade samt bearbetade i rapport får fortsätta behandlas. 
 

  Ja, jag samtycker till att mitt barns personuppgifter publiceras enligt ovan. 
 

  Nej, jag samtycker inte till att mitt barns personuppgifter publiceras enligt ovan. 
 
Elevens skola: _____________________________________ 

 
Elevens klass: ___________________________________ 
 
Elevens  namn: __________________________________ 
 
Vårdnadshavare 1 namnunderskrift:_________________________________ 
 
Vårdnadshavare 1 namnförtydligande: _______________________________ 
 
Jag har enskild vårdnad:   JA NEJ 
 
Vårdnadshavare 2 namnunderskrift: _________________________________ 
 
Vårdnadshavare 2 namnförtydligande: _______________________________ 
 
Ort och datum: _________________________________________________ 
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Samtycke till publicering av bilder i samband 

med Auschwitzresa 2019 

 
Borås Stad ber om ditt samtycke för användning av dina personuppgifter och 
bilder på dig i samband med studieresan (till Auschwitz). Bilder som förekommer 
under detta tillfälle kan både vara still- och rörliga bilder. Bilderna från studieresan 
kommer att användas av eleverna och lärarna för dokumentation, studiearbete, 
utställning på skolan samt eventuell utställning på annan allmän plats (exempelvis 
Kulturhuset). Det kan även komma att användas för publicering på Borås Stads 
webb och sociala kanaler samt tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt). 
 
 Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du 
genom att kontakta rektor på skolan. Om man återkallar sitt samtycke får 
ytterligare uppgifter inte behandlas och bilder inte publiceras. Bilder som redan är 
utställda, dokumenterade samt bearbetade i rapport får fortsätta behandlas. 
 

  Ja, jag samtycker till att mina personuppgifter publiceras enligt ovan. 
 

  Nej, jag samtycker inte till att mina personuppgifter publiceras enligt ovan. 
 
Arbetsplats/Skola: _________________________________ 

 
Namn: ________________________________________ 
 
Födelseuppgifter, år-mån-dag: ______________________ 
 
Namnunderskrift:_________________________________ 
 
Namnförtydligande: _______________________________ 
 
 
Ort och datum: _________________________________________________ 
 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 
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Besöksadress 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Nilsson 
Adriana Waris 
Handläggare 
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Yttrande över remiss: Borås Stads plan för 

krisberedskap 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka Plan för krisberedskap under förutsättning att nämndens synpunkter 

beaktas.        

Ärendet i sin helhet 

Nämnden godkänner Plan för krisberedskap under förutsättning att nämndens 

synpunkter beaktas. 

Nämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. Planen syftar dels till att 

skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till att, 

där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så 

att det i större utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och 

kommunalförbund.  

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner 

och Regioner (SKR) fastslagit vilka uppgifter som måste finnas med i 

styrdokumentet; 

 Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 

mandatperioden, 

 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund, 

 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

 Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, 

samt 

 Vilken planering avseende krisberedskap inom olika målområden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.  

Nämnden lämnar följande synpunkter: 

 Planen behöver kompletteras med beskrivning kring vilka 

säkerhetskänsliga verksamheter som finns i Borås Stad (se sidan 7, text 

under rubrik Säkerhetsskydd). Detta för att informera berörda 
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förvaltningar, bolag, andra aktörer att de omfattas av arbetet kring 

säkerhetsskydd, säkerhetsskyddsanalys samt säkerhetsskyddsplan.  

 Avsnitt om Civilt försvar på sidan 8 är otydligt. Ska varje nämnd ha en 

egen plan för sin verksamhet under höjd beredskap eller ska det finnas 

en central plan kopplad till varje nämnds plan för samhällsstörningar 

och extraordinära händelser? Det är otydligt vad det innebär att Borås 

Stad, parallellt med krisberedskapsarbetet, ska planera in de lagstadgade 

uppgifterna för civilt försvar under mandatperioden i sin verksamhet.  

 Ansvarsfrågan gällande vem som ansvarar för anordna och genomföra 

utbildningar om höjd beredskap och totalförsvar för det som kallas 

nyckelpersoner behöver förtydligas. Det är oklart vilka funktioner som 

ingår i begreppet nyckelpersoner.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 Strategi
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• Plan
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 Regler
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: XX
Revideras av: Kommunstyrelsen 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2019-01068
Gäller till och med: 2022

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

regler – absoluta gränser och ska-krav
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Plan för Borås Stads 
krisberedskap
Beskrivning av planens syfte och funktion
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till 
att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så att det i större 
utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fastslagit vilka 
uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet;1 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden,

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund,

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, samt 

• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika målområden som kommunen  
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden 

Mål

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl förberedd 
krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa 
konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar2 och extraordinära händelser.3  

Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål för stadens krishantering;

• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära händelser,

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden, 

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och Landsting (SKL).Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019 – 2022. S. 9. 
2 Samhällsstörning – Innebär en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar grundläggande 
värden och funktioner. Ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En oväntad händelse, utanför 
det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från flera aktörer. Ett ökat behov av samordning. 
3 Extraordinär händelse – En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
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Roller initialt vid en händelse

• Tjänsteperson i beredskap (TiB): För att tidigt få indikationer och kännedom 
om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad funktionen TiB. TiB är en central 
funktion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och 
informera vid allvarliga kriser. TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

• Kommunchef: Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med 
förvaltningschef/VD och TiB att planen Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser ska tillämpas helt eller delvis. Kommunchefen ansvarar för att 
informera krisledningsnämndens ordförande om läget då planen används. 

• Krisledningsnämndens ordförande: Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
så skall ske.

Roller och ansvar vid krisledning

• Krisledningsnämnd: Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning  
om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och svarar för att;

 – Ange inriktning för kommunens krishantering, 

 – Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. prioriterade 
verksamheter eller eventuell tillfällig stängning,

 – Besluta om omfördelning av kommunens resurser, 

 – Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen,

 – Företräda kommunen,

 – Vid behov begära bistånd utifrån

• Beslutsfattare (kommunchef): Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande 
tjänsteperson inför krisledningsnämnden och svarar för att;

 – Beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen skall träda i 
kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef, 

 – Anger inriktningen för stabsarbetet, målet för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i 
stort) vilket staben skall arbeta efter, 

 – Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild, 

 – Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande,

 – Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas, 

 – Fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben.
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• Krisledningsstab: Krisledningsstaben är en tjänstepersonstab, vars arbete leds av en stabschef 
och svarar för att; 

 – Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt, 

 – Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen,

 – Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis,

 – Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar, 

 – Bearbeta och bereda ärenden, 

 – Planera för åtgärder på längre sikt, 

 – Analysera insats- och resursbehov såväl inom den centrala krisledningen som för 
kommunens verksamheter,

 – Följa upp beslut och dokumentera eget arbete, 

 – Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen, 

 – Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling,

 – Ansvarar för kriskommunikationen,

 – Skapa uthållighet i organisationen.

Borås Stads beredskapsnivåer

I Borås Stad finns det fyra beredskapsnivåer. För beredskapsnivåerna 1 – 3 beslutar kommunchefen i 
samråd med TiB om att larma krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen 
och krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, samt 
att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap;

Vid grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner.

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap);

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna beredskapsnivå.  

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge; 

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjas. Larm eller information om en förestående 
samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhetsområde är grund för att 
inta denna beredskapsnivå. 

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse); 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab – träder i funktion 
fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen 
på förvaltningsnivå träder i funktion. 



Förklaring av Borås Stads beredskapsnivåer i figurform; 

FIGUR 1: Larmvägar och ledningsnivåer i Borås Stad

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar och bolag
I Borås Stad  är det Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet som arbetar 
kommunövergripande med samordning av krisberedskap. Ansvaret med krisberedskap följer det 
normala verksamhetsansvaret på alla nivåer i staden. 

Det är CKS som inför varje ny mandatperiod samordnar upprättandet av stadens risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) enligt lag (2006:544).4

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
I Borås Stad är det CKS på Stadsledningskansliet som arbetar med samordning av stadens övergripande 
RSA, som syftar till att identifiera och analysera risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Arbetet innefattar 
samtliga nämnder i Borås Stad samt vissa kommunala bolag och förbund. 

Vissa delar av rapporten kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). kap. 18 paragraf 13.5

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar 
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar 
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser samt att de 
åtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas. 

Borås Stads arbete med geografiskt områdesansvar samordnas ytterst på Stadsledningskansliet men 
utveckling av samarbetet mellan olika krisaktörer sker dagligen på verksamhetsnivå internt i Borås 
Stad, med näringslivet, föreningslivet och allmänheten. Stadsledningskansliet har ett särskilt uppdrag 
att inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysens resultat, utveckla samarbetet de inriktnings och 
samverkanskontakter (ISK), som rapporten påvisar behov av. Årligen genomförs därför bland annat 
en krissamverkanskonferens med ett brett nätverk i Sjuhärad. 

4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
5 13§: Sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende 
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 



Planering avseende krisberedskap

Nämnd- och bolagsspecifik planering

Efter genomförd stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska samtliga nämnder och bolag ha väl 
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna 
verksamheten. Syftet med den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador 
och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Nämnderna 
och bolagen har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Nämndernas planer ska i sin utformning följa samma struktur som stadens centrala krisplan. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i 
den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i de olika verksamheterna.

Säkerhetsskydd
Enligt Säkerhetsskyddslagen6 och Säkerhetsskyddsförordningen7 är bland annat kommuner ålagda att ha 
ett verksamt säkerhetsskydd som innebär skydd av säkerhetshetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig 
verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Uttrycket Sveriges säkerhet 
är sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, 
rättsväsende och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. 

I Borås Stads Regler för säkerhetsskydd8 framgår att förvaltningschefer och VD ansvarar för att, i 
nära samarbete med säkerhetsskyddschefen9, utforma säkerhetsskyddet vid förvaltningar och bolag. 
Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys som följs av en säkerhetsskyddsplan.

Med säkerhetsskydd avses10:

1. skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

2. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha 
omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Säkerhetsskyddsanalys

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av 
säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som 
ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt 
säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en 
säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad. Säkerhetskyddsanalysen ska svara på följande frågor:

• Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vilka  
delar av verksamheten är av betydelse för samhällets funktionalitet och Sveriges säkerhet?

• Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot finns mot den verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen 
beaktas särskilt antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga  
att kunna skada det skyddsvärda.

• Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta avseende skydd av information,  
fysiskt skydd, med mera?

6  Lag 2018:585, Säkerhetsskyddslag
7  SFS 2018:658, Säkerhetsskyddsförordning
8  Borås Stads regler för säkerhetsskydd, fastställt i KS, gäller tom 2021
9  Avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet är säkerhetsskyddschef enl delegation 170701.
10 Lag 2018:585 1 kap 2§, Säkerhetsskyddslag
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Säkerhetsskyddsplan

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren i en säkerhetsskyddsplan tydliggöra 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Säkerhetsskyddsplanen ska ge inriktningar och 
underlag till att genom:

3. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen 
röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs samt förebygga skadlig inverkan på uppgifter och 
informationssystem som avser säkerhetskänslig verksamhet.

4. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 
anläggningar eller objekt där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller där verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan 
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.

5. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar 
i verksamhet där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i 
verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning) samt säkerställa 
att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd 
(utbildning i säkerhetsskydd).

Civilt försvar
Civilt försvar är all verksamhet som kommunen bedriver under högsta beredskap och krig. Det som 
skiljer sig från normal verksamhet är främst ändringar i prioriteringen av samhällsviktig verksamhet 
samt att andra lagar gäller vad avser t.ex. arbetstid, sociala försäkringar och nationella prioriteringar.

Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret (civilt försvar och militärt försvar). Målet för 
det civila försvaret är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och 
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Kommunerna har 
ansvar för många samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i en kris.

Beredskapsgrader;

Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft. För 
att stärka landets förmåga att hantera en kris kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen 
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar (civilt försvar och militärt 
försvar) all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.11

Kommunens uppgifter;

Detta dokument berör Borås Stads krisberedskapsplanering i fredstid inklusive skärpt beredskap, vilket 
även innefattar ett visst förberedelsearbete mot att Sverige lokalt eller nationellt kan gå upp i höjd 
beredskap. Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras och arbetet med 
det civila försvaret kommer succesivt att vävas in krisberedskapsplaneringen efterhand som anvisningar 
arbetas fram av nationella och regionala myndigheter.

Kommuner ska enligt lag12 ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna 
ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information 
om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen och vad som i 
övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd 
beredskap. Borås Stad behöver därför, parallellt med krisberedskapsarbetet, planera in de lagstadgade 
uppgifterna för civilt försvar13 under mandatperioden i sin verksamhet. Planeringen för det civila försvaret 
baseras på krisberedskapsarbetet14 och utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället 
i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera kriser under höjd beredskap och krig.

11 SFS 1992:1403. Lag om totalförsvar och höjd beredskap. 
12 SFS 2006:637. Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
13 SKL 18/01807, MSB 2018-05681 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 samt SKL 18/03101, 
MSB 2018-09779 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
14 SFS 2006:544 kap3, 2§. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Kompetenshöjning gällande totalförsvar; 

Förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad behöver ha grundläggande kunskaper om de författningar 
och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om 
totalförsvaret ökar. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning 
ges ökade kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Ekonomi och bistånd
Ekonomi

Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. När 
Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket ska 
särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. Det samma 
gäller för kommunala bolag och förvaltningar. 

Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. 
För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära händelser ska samrådas med 
stadsjurist eller kommunsekreterare.

Bistånd

På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning. 
Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till Borås Stad delegeras beslutet till 
kommunchefen, eller dennas ersättare. 

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun då den är i 
funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och lämna stöd.
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Remiss: Borås Stads Plan för krisberedskap  

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder, styrelser och förbund 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-04-20. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-01068 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 Kommunstyrelsen. 

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. 
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Bodaskolan i behov av utökade lokaler (moduler i 

anslutning till skolan) 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden framställer till Lokalförsörjningsnämnden behov av 

utökade lokaler i anslutning till Bodaskolan.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden framställer till Lokalförsörjningsnämnden behov av 

utökade lokaler i anslutning till Bodaskolan. 

Bodaskolan är trångbodda och redan för 2018 framställde Grundskolenämnden 

till Lokalförsörjningsnämnden behov av utökade lokaler till Bodaskolan F-6. 

Skolan tar emot två klasser per årskurs, två paralleller, men skolan är byggd för 

en parallell. Lokaler för förskoleklass- och fritidshemsverksamheten saknas. 

Detta läsår (19/20) har skolan bedrivit verksamhet i inhyrda Hässlekyrkan, vars 

lokaler är för trånga till nästa läsår. Osäkerhet råder kring förlängning av avtalet.  

Bodaskolan väntar på det nya Allaktivitetshuset på Bodavallen som även ska 

inneha lokaler för förskoleklass- och fritidshemsverksamhet. Behovet av 

utökade lokaler sträcker sig fram tills att Allaktivitetshuset är på plats.            

Beslutsunderlag 

1. Dnr GRN 2019-00094 3.5.4.0 
                                

Samverkan 

FSG.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Grundskoleförvaltningen i behov av utökade lokaler i 

anslutning till Olovholmsgatan 32 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden framställer till Lokalförsörjningsnämnden sitt behov av 

att få utökade och tillgängliga lokaler i anslutning till Olovholmsgatan 32, 

Grundskoleförvaltningen.             

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden framställer till Lokalförsörjningsnämnden sitt behov av 

att få utökade och tillgängliga lokaler i anslutning till Olovholmsgatan 32, 

Grundskoleförvaltningen.    

Bemanningsenheten för pedagogik saknar tillgängliga och säkra arbetsplatser till 

sina medarbetare och besökare.               

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens skrivelse till LFN: Behov av att få utökade och 

tillgängliga lokaler i anslutning till Olovholmsgatan 32.  

                                

Samverkan 

Ärendet har samverkats. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Evakuering av Myråssskolan under byggnationstid 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att Myråsskolans verksamhet evakueras under 

ombyggnation enligt följande förslag; åk F och 1 samt fritidshemmet på 

Myråsskolan, åk 2-6 på Kronängskolan. 

Förutsättningar för beslutet är att skolans ombyggnation sker etappvis.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden beslutar att Myråsskolans verksamhet evakueras under 

ombyggnation enligt följande förslag; åk F och 1 samt fritidshemmet på 

Myråsskolan, åk 2-6 på Kronängskolan. Förutsättningar för beslutet är att 

skolans ombyggnation sker etappvis liknade den ombyggnation som sker på 

Byttorpskolan just nu.   

Förslaget är grundat på ett förbud av skolverksamhet på Kyllared från 

Miljöförvaltningen där ett första utredningsförslag gjorts att evakuera åk F-3 

samt fritidshemmet på Myråsskolan.  

Utredningen visar även att Kyllared är i behov av en mindre ombyggnation för 

passa skolorganisationen på Myråsskolan åk F-3. Det kommer under 

ombyggnadstiden (2021-2023) av Myråskolan att vara som mest 16 klasser som 

evakueras, fyra stycken i varje årskurs. Myråskskolan har cirka 24-26 elever i 

varje klass. Lokalerna på Kyllared är byggda för gymnasieskolans 

introduktionsprogram, i det programmet arbetar gymnasieverksamheten i 

mindre klasser/grupper. I lokalerna på Kyllared finns idag endast 9 st klassrum 

som har kapacitet för 30 personer (ca 60 kvm) utrymmesmässigt samt 

ventilationsmässigt, samt 12 klassrum som har kapacitet för 20 personer (ca 35-

40 kvm) utrymmesmässigt samt ventilationsmässigt. Lokaler för andra 

funktioner finns att tillgå men måste i så fall anpassas och byggas om för att 

uppfylla Myråsskolans evakueringsbehov. 

Nämndens beslut innebär att elever som är i fritidshemsverksamheten har sin 

bas på sin ordinarie skola. Elever i åk F-1 har sin skolundervisning kvar på 

Myråsskolan och åk 2-6 bussas till Kronängskolan för att där ha sin 

skolundervisning. 

Redan till höstterminen 2020 behöver Myråsskolan evakuera åk 4-6 till 

Kronängskolan. Myråsskolans ökade elevflöden i Brämhultsområdet innebär att 

fyra stycken F-klasser måste tas emot på skolan. På Myråsskolan finns inte 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

tillräckligt med lokaler för alla klasser, detta på grund av Borås Stad måste 

tillfredsställa behovet av att alla barn får en skolplats. Andra skolorna i 

Brämhultsområdet har ingen möjlighet att ta emot fler elever. När skolans 

ombyggnation är klar kommer det finnas plats för fyra klasser i varje årskurs  

F-6. 

Grundskolenämnden ställer sig sedan fortsatt frågande till Miljöförvaltningens 

förslag till beslut samt skillnaden i arbetsprocess mellan nyetablering och 

utökning av befintlig verksamhet. Flera verksamheter har utökats under året   

Grundskolenämnden kommer fortsatt anse att Kyllared är lämplig för 

skolverksamhet och se över framtida möjligheter att nyttja lokalerna för 

skolverksamhet eller annan verksamhet.                

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse till LFN: Myråsskolans verksamhet evakueras under ombyggnation. 

                               

Samverkan 

Ärendet har samverkats. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

2. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Remissyttrande om ansökan från Kunskapsskolan i 

Sverige AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig grundskola med fritidshem, 

förskoleklass och grundskola 1-3 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner remissyttrandet om Kunskapsskolans ansökan 

om utökning av befintlig grundskola med förskoleklass, fritidshem och 

grundskola 1-3. 

Ärendet i sin helhet 

Kunskapsskolan har ansökt hos Skolinspektionen om att utöka befintlig 

grundskola i Borås. Ansökan avser förskoleklass med 48 platser, grundskola 

årskurs 1-3 med 48 platser per årskurs samt fritidshem med 173 platser. Den 

befintliga grundskolan innehar årskurserna 4-9. 

Grundskolenämnden ser i grunden positivt till konkurrens och har genom det 

aktiva obligatoriska skolvalet redan en levande konkurrens mellan skolor i 

staden, såväl mellan fristående som mellan skolor i egen regi.  

Borås Stads befolkningsprognos visar att antalet elever i förskoleklass och 

grundskola ökar kontinuerligt de kommande fem åren. Kommunen möter 

elevökningen genom utbyggnad av vissa befintliga skolor samt planerad 

nybyggnation av skolor. I denna planerade kapacitetsökning inryms hela den 

prognosticerade elevökningen, eftersom den kommunala skolhuvudmannen 

måste ha en säkerhet i att kunna ordna skolgång. Detta innebär att det kan 

finnas risk för negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen vid en 

utökning av Kunskapsskolan. 

Grundskolenämnden anser vidare att ett brett utbud av pedagogiska arbetssätt 

främjar totalt sett elevers lärande. Om Kunskapsskolans utbyggnad kan bidra 

till denna diversifiering, är det positivt.  

Grundskolenämnden strävar emellertid efter att kunna erbjuda skolplatser i 

närheten av elevernas bostadsområden, för att uppnå goda sociala 

förutsättningar med kamrater samt att undvika kostnader för skolskjuts. Detta 

gäller särskilt för de yngre eleverna. I det geografiska område där 

Kunskapsskolan avser att expandera finns det idag inte någon brist på 

skolplatser. Däremot finns det andra geografiska områden inom Borås Stad där 

det finns brist på skolplatser. 
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Samverkan 

Nej 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Ansökan om godkännande som huvudman för
en utökning av en befintlig fristående

förskoleklass, grundskola och fritidshem
 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ansökan avser utökning med
 Förskoleklass
 Fritidshem
 Grundskola

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2021

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Borås kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Kunskapsskolan i Sverige AB

Organisationsnummer/personnummer
556566‐1815

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Kunskapsskolan Borås

 
 

 

1. Sökanden och kontaktperson
 

1.1 Uppgifter om sökanden
Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Kunskapsskolan i Sverige AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556566‐1815

Utdelningsadress till sökanden Box 92146

Postnummer 12008

Ort Stockholm

 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader
gammalt. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt
inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och
Ägande i flera led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste
underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan
alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Fredrik Lindgren

E‐postadress fredrik.lindgren@kunskapsskolan.se

Telefon arbetet

Mobil 076‐779 76 12

Kontaktpersonens funktion i verksamheten VD

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

   
 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn
Kunskapsskolan Borås

Ange skolenhetens adress, postnummer och ort vid befintlig skola
Lagerkrantz plats 9, 504 31 Borås

 

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

10257640

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive årskurs.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Nuvarande
elevantal

62 60 110 109 119 104 564

 

 
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.



Lokalytan kommer att expandera genom att vi hyr ett angränsande hus för att husera det ökade elevantalet. 
Ökningen av elevantalet medför
även att kostnaden för speciallokaler (idrottshall) kommer att öka något. Likaså kommer antalet 
lärartjänster inklusive fritidspedagoger öka
med 1 lärare per ca 12 elever, vilket är en högre bemanningstäthet än för övriga grundskolan. 
Som det påvisas i senare avsnitt av ansökan prognostiseras ett ekonomiskt överskott vid full elevkapacitet.
Detta överskott kommer att möjliggöra återinvesteringar och ge goda förutsättningar för en väl fungerande
skolverksamhet. 

 
 
 

2. Elevantal och elevprognos
 

2.1 Årskurser
Utökning avser
 
F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

   
 

2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform, ange endast de årskurser eller skolformer ansökan om utökning
avser.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Läsår 1 48 48 24 0 120

Läsår 2 48 48 48 24 168

Läsår 3 48 48 48 48 192

Fullt utbyggd
verksamhet

48 48 48 48 192

   
 

2.3 Antal elever i fritidshemmet
Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1‐3 samt vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
 
  Antal elever Årskurser
Läsår 1 108 F‐3

Läsår 2 151 F‐3

Läsår 3 173 F‐3

Fullt utbyggd verksamhet 173 F‐3

 

2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram
än fem år, ange skäl till detta.
2024

 
 
 

2.5 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga förskoleklass eller
grundskolans årskurs som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Borås F‐3
Elevprognosen i vår ansökan bygger på en intresseundersökning genomförd i Borås kommun.  Statistik från 
Statistiska centralbyrån, vad gäller totalt antal barn i kommunen födda relevanta år, har sedan använts 



tillsammans med intresseundersökningens resultat för att dra en slutsats kring intresset i kommunen. 
Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget PFM Research och har skett över telefon under 
december 2019 och januari 2020. PFM Research är medlemmar i undersökningsföretagens 
branschföreningar Esomar och SMIF vilket innebär att de förbinder sig att följa de riktlinjer som finns för 
undersökningsmetodik och urvalshantering som krävs för att undersökningar ska vara korrekt genomförda 
och därmed anses som representativa för befolkningen i stort.  
300 slumpvis utvalda vårdnadshavare bosatta i Borås kommun har intervjuats i två målgrupper, med 150 
respondenter i respektive grupp. Kontaktuppgifter har införskaffats från Skatteverket baserat på bostadsort 
och ålder på barn. De två målgrupperna var vårdnadshavare till barn födda 2013 som ska börja i årskurs 1 
höstterminen 2020 och vårdnadshavare till barn födda 2014 som ska börja i förskoleklass höstterminen 
2020 . Dessa elever ska vid en start 2021 börja i årskurs 1 och 2 vilket är årskurser Kunskapsskolan Borås 
kommer att erbjuda.
Innan intervjun påbörjades informerades respondenten om att PFM research genomförde 
intresseundersökningen på uppdrag av en fristående skolhuvudman  vid namn Kunskapsskolan inför en 
eventuell utökning av Kunskapsskolan Borås. Information gavs också om att undersökningen specifikt gällde 
intresset för förskoleklass respektive årskurs 1. Respondenterna informerades även om att skolan vid 
eventuell utökning kommer erbjuda årskurs F‐9. 
Efter den inledande delen av intervjun ställdes ett antal kontrollfrågor för att säkerställa att respondenten 
ingick i målgrupperna. Nästa del inkluderade frågor om vilken kännedom respondenten hade om 
Kunskapsskolan och vilken inställning respondenten hade till Kunskapsskolan, friskolor i allmänhet och 
skolorna i kommunen. Respondenterna fick sedan en beskrivning av Kunskapsskolans pedagogik uppläst för 
sig och fick därefter svara på ett antal frågor kring intresset för Kunskapsskolan Borås.  
Nedan redovisas svaren för intresseundersökningens sista fråga som visar på ett riktat intresse för 
skolenheten och aktuella årskurser: 
“Om ditt barn blir erbjuden en plats på Kunskapsskolan Borås skulle du då tacka ja till platsen?” 
Vårdnadshavare till barn födda 2013 (årskurs 1 HT20): 
“Ja helt säkert”: 8 %, “Ja kanske”: 24 %. Totalt båda alternativen: 32 %
Vårdnadshavare till barn födda 2014 (förskoleklass HT2020): 
“Ja helt säkert”: 7 %, “Ja kanske”: 18 %. Totalt båda alternativen: 25 %
Antal barn per födelseår i Borås kommun enligt SCB: 
Födda 2013 (årskurs 1 HT 20): 1 417
Födda 2014 (förskoleklass HT 19): 1 402
Utifrån vår intresseundersökning och SCB:s statistik är intresset för Kunskapsskolan Växjö som nedan i 
målgruppen:
Vårdnadshavare till barn födda 2013 (årskurs 1 HT 20): 
“Ja helt säkert”: 113. “Ja kanske”: 340. Totalt båda alternativen: 453.
Vårdnadshavare till barn födda 2014 (förskoleklass HT 20): 
“Ja helt säkert”: 98. “Ja kanske”: 252. Totalt båda alternativen: 350.
Vårt mål för utökningen av Kunskapsskolan Borås är att ha 48 elever per årskurs F‐3.
Intresset är alltså tillräckligt stort för att fylla de platser vi kommer erbjuda utifrån hur många som svarar 
alternativet “Ja helt säkert” på frågan “Om ditt barn blir erbjuden en plats på Kunskapsskolan Borås skulle 
du då tacka ja till platsen?” . Den grupp respondenter som svarat “Ja kanske” är i sin tur stor och dessa kan 
vi anta åtminstone kommer ställa sig i kö till Kunskapsskolan Borås. Vi hade inför höstterminen 2019 en 
genomsnittlig ja‐tack frekvens på 37 %. Detta indikerar att vi i Borås, med marginal, kommer fylla de platser 
vi kommer att erbjuda i årskurs F‐3. 
Vi vet, utifrån den erfarenhet vi har från att ha bedrivit grundskoleverksamhet i Borås sedan 2008, att elever 
väljer att pendla till skolan. Vårt upptagningsområde för utökningen i Borås kommer alltså vara större än 
Borås kommun vilket i sin tur ytterligare tyder på att vi kommer kunna fylla de platser vi planerar att erbjuda 
i årskurs F‐3. 
Idag har Kunskapsskolans 29 grundskolor drygt 99% beläggning totalt vilket visar att intresset för våra 
skolor är stort. Vi har drygt 47 500 unika elever i kö till våra grundskolor. Intresset för Kunskapsskolan och 
vår pedagogik har under de senaste åren ökat och Kunskapsskolan Borås har i flera år haft fler köande 
elever än antalet platser vi erbjuder.
Sammanfattningsvis anser Kunskapsskolan att elevprognosen visar att vi utan problem kommer att kunna 
fylla de platser vi planerar att erbjuda på Kunskapsskolan Borås i årskurs F‐3. 
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3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av
budget som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudgeten avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Ansökan baseras på en budget för hela skolverksamheten (årskurs F‐9) och där elevantalet för årskurs 4‐9 
baseras på budgeterade elever för läsåret 2020/21.

              L ä s å r   1   L ä s å r   2   L ä s å r   3
E l e v a n t a l             6 8 5     7 3 3     7 5 7  
L ä r a r t j ä n s t e r   ( i n k   f r i t i d s h em s p e r s o n a l )     4 3 . 9     4 7 . 9     4 9 . 9



Kunskapsskolans generella avsikt är att driva en skolverksamhet, som med fokus på pedagogisk kvalitet och 
elevens utveckling, samtidigt möjliggör en sund ekonomi. Nedan beskrivs Kunskapsskolans tillvägagångssätt 
avseende bemanning och elevkostnader mer utvecklat.

Angående bemanning
Kunskapsskolans pedagogiska modell säkerställer att eleverna får rätt antal undervisningstimmar med 
hänsyn till både den nationella timplanen för respektive årskurs och utifrån sina personliga mål.  Detta 
återspeglas i Kunskapsskolans undervisningsform och lärarbemanning.  Kunskapsskolans lärare använder 
en större andel av sin tjänst till undervisning än traditionella läraravtal, vilket möjliggörs av centralt 
framtagna strukturer och rutiner, exempelvis vår egenutvecklade undervisningsportal. 

Angående elevkostnader
Kunskapsskolan har en egenutvecklad undervisningsportal som innefattar läromedel och andra 
pedagogiska verktyg som Kunskapsskolans elever nyttjar i undervisningen. Material och verktyg i portalen 
utvecklas främst av Kunskapsskolans pedagogikavdelning och samtliga kostnader bokförs som en 
investering i immateriell anläggningstillgång genom aktivering av av lönekostnader och eventuella externa 
kostnader. Detta innebär att kostnaden för undervisningsmaterial och ‐verktyg endast synliggörs i form av 
en avskrivning i resultaträkningen och inte är inkluderad i posten för litteratur/utrustning/skolbibliotek.  
Detta bör beaktas vid en jämförelse med Skolverkets jämförelsetal.

Angående lokalkostnader
Budgeten antar att den totala lokalytan, som rymmer skolan vid full kapacitet, tas i bruk redan från år 1.

Angående kostnadsposter utan angivna kostnader
Kostnaden för rekrytering, marknadsföring och försäkring är en central kostnad inom Kunskapsskolan och 
inkluderas i posten Administration.

Angående kostnadsposten övriga kostnader
Kostnaderna som ingår i denna kostnadspost är elevaktiviteter, elevresor, övriga elevkostnader, rese‐ och 
logikostnader för personal, datadrift och förvaltning samt övriga kostnader. 

Angående skillnader övriga utbetalningar och övriga kostnader
Skillnaden beror på att likviditetsbudgeten tar med investeringar i larm och arkitektskostnader.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning
om sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.
 

På grund av byte av räkenskapsår till 2020‐06‐30 finns i nuläget endast ÅR för 2018.
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3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform.
 
Av redogörelsen ska framgå
 
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen
 

Kalkylen använder 2020 års skolpeng från Borås kommun. Skolpengen har räknats upp med 1,5% varje år från 
2020‐2023/24.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående
uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet



‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i
bolaget (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket)

‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning
eller liknande.

 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och
underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om
lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag,
årsredovisning eller liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag
och förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

De nyetableringar/utökningar som eventuellt startar under 2021/22 kommer att finansieras med interna 
medel samt (dvs det överskott befintliga skolor ger) samt inom ramen för befintlig extern lånefinansiering
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Kalkylen inkluderar inte några övriga intäkter.
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3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och
lärare som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever i förskoleklass 48 48 48

Antal elever i grundskola 637 685 709

Antal elever i fritidshem 108 151 173

Antal lärare i förskoleklass 2.0 2.0 2.0

Antal lärare i grundskolan 36.9 38.9 39.9

Antal lärare i fritidshem 5.0 7.0 8.0

 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
förskoleklass

2210 Kommunalt bidrag
förskoleklass

2210 2243 2288

Kommunalt bidrag
grundskola

58388 Kommunalt bidrag
grundskola

58388 63323 66659

Kommunalt bidrag
fritidshem

3170 Kommunalt bidrag
fritidshem

3170 4504 5250

Avgift fritidshem Avgift fritidshem

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       

Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 63768 Summa intäkter 63768 70070 74197

           

Utbetalningar   Kostnader      



Personal   Personal      

    Skolledning 1855     Skolledning 1855 1901 1949

    Lärare förskoleklass 1303     Lärare
förskoleklass

1303 1336 1369

    Lärare grundskola 24060     Lärare grundskola 24060 25997 27332

    Personal fritidshem 2977     Personal fritidshem 2977 4272 5005

    Övrig personal 2851     Övrig personal 2851 2922 2996

    Administration 3501     Administration 3501 3965 4266

    Rekrytering     Rekrytering 0 0 0

    Fortbildning 219     Fortbildning 219 236 244

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 11256     Lokalkostnad 11256 11370 11588

    Kostnader för
    speciallokaler

665     Kostnader för
    speciallokaler

665 678 691

    Möbler 2040        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

440     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

440 388 409

    Telefon, kopiator mm 150        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

1468     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

2209 2156 2270

    Datorer 741          

Övrigt   Övrigt      

    Info och
    annonsering

    Info och
    annonsering

0 0 0

    Elevhälsa 1942     Elevhälsa 1942 2067 2155

    Skolmåltider 3944     Skolmåltider 3944 4494 4825

    Försäkringar     Försäkringar 0 0 0

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

321     Studie‐ och
    yrkesvägledning

321 329 337

    Övriga utbetalningar 1718     Övriga kostnader 1018 1116 1180

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor 121     Räntor 121 133 141

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler 204 250 250

        Datorer 0 0 0

        Telefon, kopiator
mm

30 40 40

Summa utbetalningar 61572 Summa kostnader 58916 63650 67047

Över/underskott 2196 Vinst/förlust 4852 6420 7150
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som
lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 

3.8 Fritidshem ‐ avgift
Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.
 
Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå
‐ avgiftens storlek
‐ hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).
 

Kalkylen baseras endast på kommunens ersättning för elever i fritidshem.

 
 
 



4. Lokaler
 

4.1 Lokaler
Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

Lokalen för F‐3 är belägen på adressen  Kasernvägen 8 och är ca 1500 kvm. Den kommer att anpassas efter 
Kunskapsskolans F‐3 koncept och angränsar till samma naturpark som befintlig skolbyggnad (med adress 
Lagercrantz plats 8) och idrottslokal (som används idag av skolan) och ägs av samma hyresvärd, Skolgård 
inom fastigheten med närhet till naturpark. Lokalerna (befintlig 4‐9, idrottslokal samt ny F‐3) bildar ett 
gemensamt skolområde. Husen ligger ca 200 meter från varandra i ett parkområde, se bifogad bild.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Hem‐ och konsumentkunskap
Kunskapsskolan bedriver Hem‐ och konsumentkunskap från och med mellanstadiet. Lokaler för detta finns i 
nuvarande skola.

Idrott och hälsa
Kommer att tillgodoses i intilliggande i idrottslokal som nuvarande skolenhet använder.

Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
Finns i befintlig skollokal.

Slöjd
Anordnas inom den nya lokalen.

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och

erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan
undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap.
13 § och 17‐22 §§ skollagen.

 

5.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning
För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får
det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas utveckling och lärande främjas.
 

 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2
kap. 14 § skollagen.

 

5.4 Antal lärare ‐ förskoleklass
Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Antal elever per lärare, läsår 1 24
Antal elever per lärare, läsår 2 24



Antal elever per lärare, läsår 3 24
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 24
 

 
 

5.5 Antal lärare ‐ grundskola
Ange beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

3 3.0 5 5.0 6 6.0 6 6.0

Antal elever per lärare, läsår 1 24
Antal elever per lärare, läsår 2 24
Antal elever per lärare, läsår 3 24
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 24
 
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

38 36.9 40 38.9 42 39.9 42 39.9
 
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Ansökan anger både antal personer och  antal heltidstjänster.Då tjänsteomfattningen vanligtvis är ca 80‐
100% per anställd, kommer med största sannolikhet antal personer överstiga antalet heltidstjänster. 
Eftersom bemanning i årskurserna F‐3 i praktiken antas inkludera både lärare och fritidshemspersonal 
samtidigt är den faktiska bemanningen snarare 12 elever per lärare. 

 
 

5.6 Antal tjänster ‐ fritidshem
Ange beräknat antal personer i fritidshemmet uttryckt i antal personer och heltidstjänster.
 
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

6 5.0 8 7.0 9 8.0 9 8.0
 
Antal elever per personal, läsår 1 22
Antal elever per personal, läsår 2 22
Antal elever per personal, läsår 3 22
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet 22
 

 
 
 

5.7 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Övrig personal består av rektor, biträdande rektor, kurator, koordinator, studievägledare, måltidspersonal 
och städpersonal. Elevhälsopersonal (skolsköterska, läkare, psykolog) köps in av extern leverantör. 

 
 

 

6. Förskoleklass
Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass.

6.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling



och social gemenskap
‐ hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola).

Förskoleklassen är en målstyrd verksamhet och undervisningen kommer att utformas enligt läroplanen,
samt styrs av skollagen. Förskollärarna känner till innehållet i både förskolans uppdrag och uppdraget i
grundskolans tidigare årskurser. Skolverkets stödmaterial som visar förskoleklassens uppdrag, innehåll och
kvalitét utgör en grund i arbetet tillsammans med aktuella gällande allmänna Råd.
Förskollärare och fritidspedagoger arbetar tillsammans i förskoleklassen. Detta samarbete skapar möjlighet 
till individanpassning samt öppnar upp för anpassningar utifrån elevgruppens behov. Undervisningen kan
genom samarbetet också organiseras i mindre grupper eller halva grupper där eleverna under vissa pass
undervisas av förskolläraren medan andra halvan av gruppen har annat lärande med fritidspedagogen.  
I förskoleklassen är förskolläraren huvudansvarig för planering, genomförande och särskild bedömning av 
elevernas kunskapsutveckling utifrån nationellt kartläggningsmaterial. På
fritidshemmet är fritidspedagogen ansvarig för planering, genomförande och uppföljning.
Förskollärarna har gemensam planerings‐ och reflektionstid i olika konstellationer, i arbetslag och
professionslag så att förskollärarna respektive fritidspedagogerna möter varandra, fritidspedagoger och
förskollärare möter varandra, förskollärarna möter lärare i åk 1‐3. 
Undervisningen är förlagd till förmiddagen och passet efter lunch. Efter det avslutande undervisningspasset
övergår dagen i fritidshemsverksamhet. Eleverna har rast på förmiddagen och efter lunch.
Den personligt utformade utbildningen som Kunskapsskolans arbetssätt utgår ifrån startar redan i
förskoleklass. Förskoleklasslärarna utgår från varje elevs kunskaper, förmågor och mognad. Nivå och
arbetstakt
anpassas efter individerna i gruppen och varje elev arbetar utifrån sin mognad och sin progressionstakt.
Eleverna möts av undervisning men också av lek och ett skapande arbetssätt vilket skapar variation i
undervisningen. 
lek och lärande
• Lärandemiljön är trygg och väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära
• Lärandemiljön är väl genomtänkt så att eleverna vet vilket syfte de olika rummen fyller
• Rutiner och en tydlig start på dagen skapar arbetsro och trygghet
‐ Att variera arbetsformer, undervisning med lek och rörelse hjälper till att skapa studiero när eleverna
arbetar
• Skapande arbete där eleverna får använda olika estetiska uttrycksformer är en naturlig del av
undervisningen
• Lärandemiljön analyseras och anpassas efter elevgruppens olika behov och verksamhetens behov
• Material finns tillgängligt och organiserat så att det främjar elevernas lek och lärande
• Utomhusmiljön utnyttjas som en möjlighet att dagligen utveckla och stödja elevernas
kunskapsutveckling och motorik
• Både utomhusmiljön och inomhusmiljön används för att främja elevernas utveckling av det
matematiska tänkandet
• Under dagen och veckan skapas utrymme för eleverna egna lekar samt för lekar som startas upp och
leds av lärare
• Rutinen att kontinuerligt reflektera ingår i Kunskapsskolans arbetssätt och en viktig del i reflektionen
handlar om hur leken kan organiseras så att den främjar lärande
Social gemenskap
Varje elev tillhör en basgrupp. I denna grupp byggs ett tryggt klimat där samarbete är en naturlig del liksom
ett öppet klimat där allas åsikter respekteras. Då Samarbete är en av våra prioriterade framtidsförmågor så
kommer detta även att genomsyra hela F‐3‐verksamheten samt fritidshemmet. I basgruppen arbetar vi med
t.ex. värderings‐ och samarbetsövningar för att bygga relationer och skapa trygghet och trivsel i gruppen.
Samlingen på morgonen och i slutet av dagen ger struktur i elevernas vardag och garanterar att varje elev
blir sedd. Den gemensamma morgonsamlingen innehåller också en variation av aktiviteter b.la. läsning,
matematik, sång, rim och ramsor, läsförståelse. Eleverna delas även in i mindre grupper under delar av dagen
där aktiviteter och innehåll anpassas i syfte att bygga relationer. Lek och lärande sker i genomtänkta
grupper.
Arbetet med språk i förskoleklassen
Språkträningen är en viktig del i undervisningen från start. Detta så att barnen lär sig att förstå sin
omgivning och sig själva samt lägger grunden för att lära och sätta ord på sina tankar. I förskoleklassen
arbetar vi med rim, ramsor, sång, ord och begrepp, läsförståelse, bildspråk mm. Genom lek och skapande
utmanar vi eleverna i deras kommunikation. Högläsningen är en viktig del i språkutvecklingen då vi har
fokus på att diskutera bilderna i boken, elevernas inre bilder, väcka frågor att diskutera, sammanfatta
texten, reflektera kring vad man tror ska hända, diskutera ord mm. Vi uppmuntrar elever med annat
modersmål att även använda ord på sitt språk. De elever som behöver modersmålstöd kommer att erbjudas
detta.
Matematik
I förskoleklass stärker vi elevernas intresse för matematik genom att i lek och undervisning ta till vara på
deras nyfikenhet. Personalen och pedagogerna uppmanar eleverna att använda matematiska begrepp och
resonemang för att kommunicera och lösa problem. Det sker exempelvis genom att vi använder matteord
och konkret material under samlingar, i undervisning och i lek både ute och inne. Det är ord som handlar om
att beskriva och jämföra, sortera, lägesord och tidsord. Genom samtal arbetar vi med att ge eleverna tilltro
till det egna tänkandet.
Motorisk utveckling
I förskoleklassen tränar vi både finmotorik och grovmotorik. Sånglekar och rörelse till musik,
uteaktiviteter, vistelse i skog, idrott är aktiviteter som ingår i den motoriska träningen. I skapande aktiviteter
arbetar vi mer med finmotorik, vilket också sker då eleverna tränar på att skriva och räkna.
Förskoleklassen är bryggan till grundskolan.
Vi har fokus på elevernas intressen, nyfikenhet och lust att lära för att förbereda dem för fortsatt utbildning.
Lärare i förskoleklassen och grundskolans tidigare årskurser samarbetar kring informationen om elevernas
kunskaper och erfarenheter på grupp och individnivå så att övergången blir smidig. Förskolebarnen träffar
både elever och lärare i åk 1‐3 vid olika planerade aktiviteter, samt bekantar sig med lokalerna.

 

6.2 Omfattning
 Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 § skollagen.

 

6.3 Information till vårdnadshavare
 Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje



läsår enligt 9 kap. 11 § skollagen.
 

6.4 Mottagande till förskoleklass
Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i
förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande
som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
förskoleklassen enligt 9 kap. 17 § skollagen.
 

 Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin
utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

6.5 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik (t.ex.
Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt
enligt 9 kap. 18 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 
 

7. Grundskola
Besvaras endast om ansökan avser grundskola. Om sökanden har beslut om godkännande för grundskolan
sedan tidigare behöver sökanden endast fylla i fråga 7.2 Timplan i detta avsnitt.

7.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.
 
Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur
sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det
är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
långsiktig skolverksamhet av god kvalitet.
 
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet
‐ ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen
‐ kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen
‐ avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika
   grupperingar.

Grundskola
Kunskapsskolans arbetssätt bygger på en personligt utformad utbildning vilket i den dagliga verksamheten
innebär att lärandet, så långt det är möjligt, organiseras med elevens uppsatta mål och sätt att lära i
centrum. Den metod vi har utvecklat – personlig handledning – hjälper eleven att hitta framgångsrika
lärstrategier för att nå sina mål. Den personliga handledningen är en fundamental del av
utbildningskonceptet då den är en förutsättning för en personligt utformad utbildning.
Lärarna, tiden och rummet ser vi som resurser för elevens lärande. Vi har utvecklat följande metoder och
verktyg som på olika sätt möjliggör en personlig utformad utbildning.
Personlig handledning:
Den personliga handledningen är den viktigaste delen av utbildningskonceptet då den är en förutsättning
för en personligt utformad utbildning. Metoden personlig handledning bygger på flera olika delar där
relationsskapande och motivationteorier har en stor plats. Många tankar går att hitta i self determination
theory (Edward Deci och Richard Ryan)  som bygger på tre olika områden: kompetens, autonomi och
samhörighet. Den personliga handledningen ska bidra till att hela eleven utvecklas, både kunskapsmässigt
och personligt. Det handlar om att stötta eleverna att ta ett större ansvar kring sin utbildning och på sikt
utveckla ett större ägandeskap.
Den personliga handledningen ska bidra till elevens individuella utveckling, både kunskapsmässigt och
personligt. Elevens lärande struktureras, stöttas och följs upp. Genom den personliga handledningen får
eleven lära sig sätta upp personliga utmanande men ändå realistiska mål för studierna och att arbeta
målinriktat.
Elevens personliga handledare spelar en avgörande roll för att studierna ska bli framgångsrika. Den
personliga handledaren ger eleven strukturhandledning men inte ämneshandledning. Med det menas att
eleven får hjälp att sätta upp mål, att hitta strategier för att nå sina mål, planera och att följa upp mål och
strategier – reflektera över det egna lärandet. Den personliga handledningen begränsar sig inte bara till de
inbokade handledningssamtalen och utvecklingssamtalen utan är en ständigt pågående dialog mellan
eleven och läraren. Dialogen ska präglas av närhet och omtanke. Handledaren ansvarar för att eleven får



det ansvar hon är mogen för och klarar av – inte mer.
Det personliga handledningssamtalet, loggboken, utvecklingssamtalet, och den individuella
utvecklingsplanen utgör tillsammans med den ständigt pågående dialogen mellan eleven och läraren
grunden för den personliga handledningen.
Eleven får i början främst hjälp och stöd med sin egen planering och förståelse för arbetssättet. Så
småningom övergår fokus till reflektioner kring elevens eget lärande. Eleven reflekterar kring arbete, resultat
och strategier. Innehållet i handledningssamtalet varierar beroende på elevens mognadsgrad och behov.
Elever med snabbare inlärningstakt ska få fortsatt coachning mot nya utmanande mål.
Personligt handledningssamtal:
Eleven har ett planerat samtal med sin handledare varje vecka. Under det väl förberedda samtalet följs
elevens mål och strategier upp och utvärderas. Eleven reflekterar kring arbete, resultat och strategier.
Reflektion över den egna lärprocessen är central i handledningssamtalet. Mål, strategier och tidsplan för
kommande vecka slås därefter fast. De personliga handledningssamtalen ändrar karaktär under elevens år
på
Kunskapsskolan och följer elevens mognadsgrad och utveckling i ansvarstagande. 
Loggbok:
Loggboken är elevens planerings‐ och reflektionsverktyg/underlag. Loggboken håller samman och
strukturerar elevens studier. Den är viktig för att följa och styra elevens lärprocess – och är därför ett centralt
verktyg i en personligt utformad utbildning. I loggboken finns terminsplanering, veckomål (kunskapsmål),
strategier, aktiviteter (arbetsmål) och tidplanering för kommande vecka. Där finns också utvärdering och
elevens egna reflektioner, vilket är en viktig del i elevens utveckling. Loggboken ses som elevens
arbetsverktyg och skapar lättillgängligt överblick för elev, förälder, personlig handledare samt ämneslärare.
För yngre elever finns även bildstöd, symboler och möjligheter att teckna. 
Utvecklingssamtal:
Vid behov, dock minst en gång per termin, har eleven utvecklingssamtal tillsammans med den lärare som är
elevens personliga handledare och en vårdnadshavare. Samtalet är framåtsyftande och genomförs i början
av terminen. Under samtalet stäms den individuella utvecklingsplanens mål och strategier av,
framtidsplanering och riktning sätts upp. Under samtalet belyses elevens skolsituation också ur personligt
och socialt perspektiv.
Individuell utvecklingsplan:
Vid det första utvecklingssamtalet skapar elev, vårdnadshavare och handledare tillsammans den
individuella utvecklingsplanen med personliga mål och strategier. Målen består av slutmål och terminsmål.
Slutmålen är elevens mål för hela utbildningen i åk3, åk 6 respektive åk 9, de kunskapskvaliteter
(terminsomdömen, betyg) eleven siktar mot. Utifrån dessa sätts mål för det närmaste halvåret.
Utvecklingsplanen dokumenteras i EDS (elevdokumentationssystemet). Utvecklingsplanen är ett levande
dokument som förutom mål även innehåller en nulägesbeskrivning, lärstrategier för att nå målen i respektive
ämne samt utvärdering.
Utvecklingsplanen följs upp och revideras kontinuerligt. Till den läggs också den kontinuerliga
återkopplingen i respektive ämne (se EDS nedan).
EDS:
Genom EDS (elevdokumentationssystemet) kan läraren, eleven (och föräldern, vårdnadshavaren)
kontinuerligt följa elevens kunskapsutveckling. I EDS finns elevens individuella utvecklingsplan med elevens
slutmål, terminsmål och strategier. I EDS rapporterar ämnesläraren in elevens kunskapsutveckling, formativ
återkoppling och resultatlöpande under terminen. I EDS finns också elevens betygsresultat/terminsomdöme.
Läraren:
En personligt utformad utbildning där läraren ska möta och leda olika elevers olika sätt att lära kräver en
utvidgad lärarroll. Det räcker inte med att vara ämnesexpert. Lärarrollen består av två viktiga delar; personlig
handledare och ämneslärare
• Personlig handledare: Varje lärare är personlig handledare för de elever som tillhör lärarens basgrupp. I
det personliga handledarskapet ingår att handleda dessa elever i deras sociala, personliga och
kunskapsmässiga utveckling genom tex de personliga handledningssamtalen och basgruppssamlingarna.
• Ämneslärare: Läraren är även ämneslärare och undervisar alla elever i de ämnen för vilka läraren är
behörig.
Läraren tar också ett helhetsansvar för hela skolan och ska vara ett stöd för alla elever på skolan, lära elever
att lära, förmedla och visa på allmänna strategier. Läraren är också förebild för eleverna.
Undervisningspass:
Kunskapsskolan har delat den traditionella lektionen i olika former av undervisningspass, vilka organiseras
av lärarna inom de olika ämnena som ingår i elevens utbildning. De
undervisningspass vi använder är kommunikationspass, seminarier, labbpass,
föreläsningar och workshop. Dessa vävs samman och bildar en helhet som utgör grunden för elevens
lärande. Uppdelningen syftar till att ge eleverna en varierad och allsidig undervisning, Den ska ge läraren
goda möjligheter att kunna ta hänsyn till och anpassa undervisningen till t.ex. gruppen sammansättning,
elevernas åsikter och inflytande, elevernas intressen, ämnets centrala innehåll, kritiska moment i ämnet och
situationsanpassningar som behöver göras.
De olika undervisningspassen är alltid en, av lärare, planerad och ledd aktivitet mot
uppsatta mål. Inom ramen för undervisning ingår även andra pedagogiska situationer eller aktiviteter inom
skolans ram som t.ex. samling och friluftsdagar. Även dessa är planerade, har ett syfte och är lärarledda. 

 

7.2 Timplan
Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för skolans samtliga årskurser, inte endast årskurser
som ansökan avser.
 

 Läs mer
 

Ämnen Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt Antal timmar som
reducerats till förmån för
skolans val

Bild 44 64 80 188 42

Engelska 60 220 200 480 0

Hem‐ och
konsumentkunskap

0 29 66 95 24

Idrott och hälsa 120 144 224 488 112

Matematik 420 410 400 1230 0



Musik 60 64 64 188 42

Biologi 48 52 70 170 30

Fysik 48 52 70 170 30

Kemi 48 52 70 170 30

Geografi 50 67 70 187 34

Historia 50 67 70 187 34

Religionskunskap 50 67 70 187 34

Samhällskunskap 50 67 70 187 34

Slöjd 49 112 112 273 57

Svenska eller svenska som
andraspråk

680 520 290 1490 0

Teknik 47 52 70 169 31

Språkval 38 218 256 64

Elevens val 59 59 59 177 0

Skolans val       600  

Totalt garanterat antal
timmar

1883 2136 2273 6892  

 

7.3 Språkval, elevens val och skolans val
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 5 § skolförordningen att erbjuda elever minst

två av språken franska, spanska och tyska.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 8 § skolförordningen att erbjuda eleverna ett

allsidigt urval av ämnen som elevens val.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 9 § skolförordningen att använda skolans val

för undervisning i ett eller fler ämnen.
 
Om sökanden avser att erbjuda skolans val, ange vilka ämnen skolans val ska omfatta.

Kunskapsskolan följer den nationella timplanen och inom ramen för timplanen kommer ett antal ämnen
reduceras till förmån för skolans val. Ämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk
kommer ej att reduceras till förmån för skolans val. Undervisningen inom ramen för skolans val kommer
vara förenlig med gällande styrdokument. Den exakta användningen av dessa timmar, och hur utrymmet
för skolans val ska fördelas mellan olika ämnen, kommer att beslutas av rektor. 
Huvudmannens rekommendation till rektor är att angivna timmar ovan används till bland annat
basgruppssamlingen och nyhetsbearbetning. Nyhetsbearbetningen är en viktig grund för
bildningsprocessen där individens sätt att betrakta, förstå och tolka världen fördjupas och utvecklas. Olika
sorters kunskap, färdigheter och insikter förenas till en bild av omvärlden som blir alltmer komplex samtidigt
som mönster och sammanhang träder fram. Nyanserna blir fler och horisonterna vidgas. I
bildningsprocessen utvecklas förmågan att växla mellan naturvetenskapliga, humanistiska och estetiska
perspektiv. Detta skapar helhet och sammanhang. Viktiga verktyg i denna process är förmågan att kunna
beskriva, analysera och generalisera – att se mönster och kunna applicera dessa i nya sammanhang och
situationer. Bildningsprocessen är en förutsättning för livslångt lärande. Det kräver kunskap om och ansvar
för det egna lärandet samt ett förhållningssätt som innebär vilja och beredskap att ständigt lära, samt insikt
om nödvändigheten av detta. Förmågan att söka, värdera och bearbeta information är en väsentlig del av
bildningsprocessen. En stor del av det dagliga arbete med värdegrundsarbetet samt studie‐ och
yrkesvägledning genomförs också på våra basgruppssamlingar. Basgruppen och det gemensamma arbete
som sker i den är viktigt för att eleven ska utveckla en del av de kunskaper, färdigheter insikter och förmågor
som är målet för utbildningen. Eleven ska lära sig ta ställning, reflektera, använda olika perspektiv,
argumentera etc.
Huvudmannens rekommendation är en procentuellt fördelad reducering av timmar till förmån för skolans
val på aktuella ämnen (ej matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk). Utifrån vilka ämnen
som berörs i nyheterna kommer ämnesvinklingen i nyhetsbearbetningen att variera och beröra alla ämnen
vid olika tillfällen.
Inom ramen för elevens val kommer vi erbjuda ett allsidigt urval av ämnen.

 

7.4 Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) –
årskurs 1‐5

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) för årskurs 1‐5 samt hur
elever och vårdnadshavare informeras om elevernas kunskapsutveckling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vad de individuella utvecklingsplanerna kommer att innehålla
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

Se 7,5 nedan. Processen som beskrivs är den samma för alla Kunskapsskolans elever oavsett ålder eller
kunskapsnivå, men innehållet i undervisningen, samtalen och dokumentationen skiljer sig åt och är
individuell och anpassad utifrån årskurs. Istället för betygen som ges i åk 6‐9 får eleverna i åk 1‐5 ett
terminsomdöme, vilket blir en tydlig avstämning
av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven med hänsyn till elevens aktuella årskurs.

 



7.5 Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling – årskurs 6‐9
Beskriv hur skolenheten kommer att informera elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling
för årskurs 6‐9.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

I arbetet med varje elevs utveckling och arbetet med att varje elev ska nå längre än han/hon trodde var
möjligt spelar den personliga handledningen en avgörande roll. Den personliga handledningen är den
viktigaste delen av utbildningskonceptet då den är en förutsättning för en personligt utformad utbildning.
Den personliga handledningen ska bidra till elevens individuella utveckling, både kunskapsmässigt och
socialt. Elevens lärande struktureras, stöttas, utmanas och följs upp. Genom den personliga handledningen
får eleven lära sig sätta upp personliga utmanande men ändå realistiska mål för studierna och att arbeta
målinriktat. Det personliga handledarsamtalet sker veckovis och är coachande och innefattar uppföljning av
elevens kunskapsutveckling, av uppsatta mål och av strategier.
Elevens personliga handledare spelar en avgörande roll för att studierna ska bli framgångsrika. Den
personliga handledaren ger eleven strukturhandledning generellt och ämnesspecifikt men inte specifik
ämneshandledning. Med det menas att eleven får hjälp att sätta upp mål, att hitta strategier för att nå sina
mål, planera och att följa upp mål och strategier – reflektera över det egna lärandet och den egna
utvecklingen. Den personliga handledningen begränsar sig inte bara till de inbokade handledningssamtalen
och utvecklingssamtalen utan är en ständigt pågående dialog mellan eleven och elevens personliga
handledare. Det personliga handledningssamtalet, loggboken, utvecklingssamtalet, och den individuella
utvecklingsplanen utgör tillsammans med den ständigt pågående dialogen mellan eleven och läraren
grunden för den personliga handledningen. Innehållet i handledningssamtalet varierar beroende på elevens
mognadsgrad och behov. Samtalen ändrar karaktär under elevens år på Kunskapsskolan och följer elevens
mognadsgrad och utveckling i ansvarstagande. Elever som är framgångsrika ska få fortsatt coachning mot
nya utmanande mål. Den personliga handledningen är en del i den ledning och stimulans som eleven har
rätt till. Elevens ämneslärare och personliga handledare har en nära dialog/ett nära samarbete för att stötta
eleven i kunskapsutvecklingen.
Alla våra grundskoleelever (från åk 1 till åk 9) sätter upp personliga mål i alla ämnen som ingår i elevens
utbildning. För att nå sina uppsatta mål använder vi oss av strategier som verktyg. Varje elevs personliga
strategier bygger på de faktorer som är viktiga för att eleven ska tillägna sig kunskaperna i skolan på bästa
sätt. För att målen ska bli TUR‐mål, mål som är Tydliga, Utmanande och Rimliga, arbetar vi kontinuerligt
med målens kvalitet under utbildningen.
Terminsomdömet för yngre elever blir en tydlig avstämning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till
kunskapskraven med hänsyn till elevens aktuella årskurs.
I inledningen av varje termin, eller tätare vid behov, har eleven ett utvecklingssamtal tillsammans med den
lärare som är elevens personliga handledare och vårdnadshavare. Samtalet är framåtsyftande. Under
samtalet belyses elevens skolsituation också ur personligt och socialt perspektiv. Varje elev utmanas med
höga förväntningar och utmanas – framtidsplanering är i fokus. Utvecklingssamtalet är ett tillfälle då elev
och vårdnadshavare får ta del av elevens kunskapsutveckling, och den personliga handledaren kan
förtydliga och besvara frågor.
Vid utvecklingssamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan för eleven av elev, vårdnadshavare och
handledare tillsammans. I den individuella utvecklingsplanen dokumenteras elevens personliga mål och
strategier – en sammanfattning av elevens utveckling och lärande. Utvecklingsplanen dokumenteras i EDS
(elevdokumentationssystemet) och är ett levande dokument som förutom mål även innehåller en
nulägesbeskrivning, lärstrategier samt utvärdering. Utvecklingsplanen följs upp och revideras kontinuerligt.
För en elev i åk 1 till åk 5 är terminsomdömet en del i den framåtsyftande planeringen. Skolans insatser för
att eleven ska nå så långt som möjligt skrivs in i elevens individuella utvecklingsplan exempelvis extra
anpassningar.
Loggboken är elevens planerings‐ och reflektionsverktyg/underlag. Loggboken håller samman och
strukturerar elevens studier. Den är viktig för att följa och styra elevens lärprocess – och är därför ett centralt
verktyg i en personligt utformad utbildning. I loggboken finns terminsplanering, veckomål (lärandemål),
strategier, aktiviteter (arbetsmål) och tidplanering för kommande vecka. Där finns också utvärdering och
elevens egna reflektioner, vilket är en viktig del i elevens utveckling. Loggboken ses som elevens
arbetsverktyg och skapar lättillgänglig överblick av elevens kunskapsutveckling och progression mot de mål
som minst ska uppnås och elevens uppsatta terminsmål, för elev, förälder, personlig handledare samt
ämneslärare.
Den kontinuerliga och direkta kommunikationen kring uppföljning och information sker också via EDS
(elevdokumentationssystemet). Där kan läraren, eleven och föräldern/vårdnadshavaren kontinuerligt följa
elevens
kunskapsutveckling. I EDS finns elevens individuella utvecklingsplan. I EDS rapporterar också ämnesläraren
in elevens kunskapsutveckling, formativ återkoppling och resultat löpande under terminen, samt förslag på
hur eleven skulle kunna förbättra sin kunskapsutveckling i ämnet. Bedömningen görs kontinuerligt i form av
bedömningsmatriser, formativt samt summativt (för åk 1 till åk 5 görs inga summativa bedömningar i form
av betyg). I den formativa bedömningen skrivs kommentarerna i syfte att beskriva vad eleven kan, styrkor,
och vad eleven behöver utveckla vidare. Tonen är stödjande och utvecklande, och kommentarer på
personlig nivå undviks. I EDS finns också elevens betygsresultat/terminsomdöme.
I oktober och mars gör alla lärare en betygsprognos. Då stämmer vare ämneslag gemensamt av alla skolans
elevers ämnesutveckling. Man ser mer formellt över bland annat hur väl eleverna kommer att uppfylla sina
mål, om elever behöver förändrad undervisning, extra anpassning eller särskilt stöd. Man gör också en
utvärdering av den egna undervisningen och av ämneslagets gemensamma arbete med fokus att identifiera
om undervisningen behöver förändras för att ytterligare stödja elevens kunskapsutveckling i ämnet.
Även Kunskapsskolans organisation av ämnena i steg respektive kurser syftar till att stödja varje elevs
kunskapsutveckling och ge varje elev möjligheten att nå så långt som möjligt. Stegmodellen bygger på att
synliggöra elevens progression, underlätta bedömning för lärande samt ge eleven möjlighet att utvecklas i
egen takt. För varje steg finns tydliga mål och kunskapskrav. Stegstrukturen bygger på den nationella
läroplanen, ämnets syfte, centrala innehåll och förmågor. Elevens kunskapsnivå synliggörs redan från start
och elevens startsteg samt progressionstakt är individuell. De ämnesintegrerade temakursernas
sammanhang, tydliggör samband och utvecklar elevernas förmågor.
Kunskapsskolans olika undervisningspass skapar möjlighet för varje lärare att se elevens lärande på nära
håll och på olika sätt. Detta ger ett underlag för ämnesläraren att följa upp elevens kunskapsutveckling, att
arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt att individuellt göra
anpassningar för varje elev.

 

7.6 Mottagande till grundskolan



Huvudregeln är att en grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Detta
innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till
utbildning i grundskolan.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
grundskolan enligt 10 kap. 35 § skollagen.
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för. Redogör
närmare för vilka elever som avses.

 

7.7 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik (t.ex.
waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt
10 kap. 36 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 

7.8 Lovskola
1 kap. 1 § och 10 kap. 3 §, 23 §, 23 a – f §§
 

 Sökanden kommer att erbjuda lovskola till berörda elever som har avslutat årskurs 8 och 9 om inte annat
följer av bestämmelserna.
 

 
 

8. Fritidshem
Besvaras endast om ansökan avser fritidshem.

8.1 Öppettider
 Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen

då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.

 

8.2 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
‐ hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.

Fritidshemmet
Hur verksamheten kommer att anpassas efter elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
Inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten
Fritidshemmets utbildning utgår från ett holistiskt perspektiv där vi ser på hela individens utveckling. Vi
arbetar utifrån en helhetssyn på individen och formar verksamheten efter elevernas behov. Lärande sker
hela dagen. Fritidshemsverksamheten som arbetar med lek och lärande ska främja den sociala och
personliga utvecklingen hos varje individ.
på Kunskapsskolan är det viktigt att lärande och utveckling hänger ihop genom förskoleklass,
fritidsverksamhet och grundskolan. Vi har ett nära samarbete i och mellan arbetslagen och tittar på hur
lärandemiljön stimulerar elevernas lärande och utveckling. Särskilt stöd och extra anpassningar ges utifrån
kartläggningar av elevens behov.
Fritidspedagogernas uppdrag utgår från skollagen och läroplanen och anpassas efter de behov och
intressen som elevgruppen har. Det är en förutsättning för att verksamheten ska kunna främja elevens
personliga‐ och sociala utveckling.
I skolan likväl på fritids sker lärandet i olika arbetsformer. Elevernas lärande sker i samspel med andra elever
och med fritidspedagogerna.
Fritidshemmet kompletterar arbetet i förskoleklassens och grundskolans tidigare årskurser. Arbetet är
målstyrt och en del i Kunskapsskolans stora kvalitetsarbete. Verksamheten planeras utifrån läroplanen och
elevernas erfarenheter, behov och intressen. Vi eftersträvar en balans mellan struktur, variation och valfrihet
gällande fritidshemsaktiviteterna.
Lokalerna ska ges utrymme för olika verksamheter och aktiviteter. Utemiljön används till lek, skapande och
lärande. Fritidsverksamheten är delvis i samma lokaler som skolverksamheten. Utformningen av lokaler
anpassas efter elevernas behov och intressen. Material finns tillgängligt för att stimulera elevens lusta att
lära och
utvecklas. Fritidspedagogen leder arbetet och erbjuder olika aktiviteter. Eleverna stimuleras att pröva nya
aktiviteter (praktiskt och utforskande) och det finns även inslag av mer fria aktiviteter. Leken har en central



plats i fritidshemsverksamheten.
Eleverna får inflytande och delaktighet genom diskussioner, i demokratiska former. Det kan vara i helgrupp,
mindre grupper och intervjuer av enskilda elever samt observationer av verksamheten i lärandemiljön
(inomhus och utomhus).
Genom analyser av lärandemiljön och diskussioner i elevgrupper och i arbetslag / storgrupper /elevhälsan / 
ledningsgrupp utvärderas och utvecklas lokalernas utformning och användande.
Rektor leder det pedagogiska arbetet och är aktiv i processen.
Fritidshemmets verksamhet startar på morgonen före arbetet i förskoleklass och grundskolans tidigare
årskurser.
Verksamheten syftar till att ge omsorg, utveckling och lärande. När verksamheten i förskoleklass och
grundskolans tidigare skolår startar för dagen är fritidspedagoger med i förskoleklassen. Efter dagens sista
pass övergår verksamheten till fritidshemsverksamhet. Frukost och mellanmål är inslag i omsorgsdelen av
fritids.

 

8.3 Elevgrupperna och miljön
Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig
sammansättning och storlek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek
‐ utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).

Elevgruppens sammansättning och storlek
Utformningen av lokal (ute och inne)
Rektor ansvarar för personaltäthet och lämpliga gruppstorlekar i fritidshemsverksamheten på skolan. Det är
viktigt att resurserna fördelas i förhållande till de behov som finns i elevgruppen så att det är god kvalitet i
arbetet. Gruppstorleken varierar beroende på aktivitet, förutsättningar och behov.
Det är alltid en fritidspedagog på 20‐23 elever.
Arbetet i fritidshemsverksamheten är målstyrt och främjar elevens utveckling mot målen i Läroplanen.
Trygghet och trivsel i elevgruppen är tillsammans med goda relationer en grund för lärande och utveckling.
De lokaler eleverna vistas i ska vara anpassade efter de olika aktiviteterna och främja en god lärandemiljö.
Fritidshemmets lokaler ska erbjuda rum för vila och lugna aktiviteter, där ljudnivån är låg, och rum för andra
mer livliga aktiviteter. Musik, drama, bild och form är exempel på aktiviteter som ska ha anpassade lokaler
efter verksamhet. Fokus för oss är att ha miljöer som stimulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära.
Utemiljön utgörs av områden i närmiljön samt skolgården.
Fritidsverksamheten, där lek är en central aktivitet, har tillgång till ett förråd med olika material att använda
vid utelekar. Utemiljön som är i direkt anslutning till skolan‐ och fritidshemmets lokaler ska inbjuda till lek och
rörelse.

 
 
 

9. Övrigt
9.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Angående 3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget: Resultatbudgeten möjliggör endast redovisning av
avskrivningsposterna möbler, datorer och
 telefon & kopiator mm. Vi vill påpeka att Kunskapsskolans interna etableringskalkyl även 
inkluderar avskrivning av fördelade kostnader, installation av wifi & larm samt 
arkitekt‐ & projektkostnader. 
Kostnad för datorer anges i resultatbudgeten på rad Litteratur, utrustning...etc eftersom detta är en
leasingkostnad och inte en avskrivningskostnad.Kunskapsskolan erbjuder varje elev i årskurs 6‐9 en dator
samt elever i årskurs F‐3 en dator per två elever. 

Vad gäller den styrelseledamot som har ett tidigare konkursengagemang. För ett antal år sedan var Christina 
Bellander ledamot av Öppen Skärgård AB, ett EU‐projekt som skulle finansieras med medel från 
Tillväxtverket. På grund av försenade utbetalningar av medel fick bolaget likviditetsproblem varpå styrelsen 
själv begärde bolaget i konkurs i enlighet med gällande konkurslagstiftning. Idag har Christina Bellander 
uppdrag ibland annat Marginalen Bank och har därmed godkänts av Finansinspektionen.

Styrelsen för Kunskapsskolan i Sverige AB anser att Christina Bellanders tidigare engagemang i detta bolag 
inte negativt påverkar hennes möjligheter att utföra sitt uppdrag som ledamot av vår styrelse. 

 
 

9.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Sammanfattning 

Föreliggande dokument utgör den redovisade patientsäkerhetsberättelsen 
för Elevhälsans psykologiska insats (EPI) inom Grundskoleförvaltningen 
vid Borås Stad under 2019.  

Elevhälsans psykologiska insats är en del av skolväsendet samtidigt som de-
lar inom verksamheten lyder under hälso- och sjukvårdens lagar. Elevhälsan 
ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande med syfte att stödja ele-
vernas utveckling mot utbildningens mål. Föreliggande dokument redovisar 
den del av Elevhälsans psykologiska insats som ingår under hälso-och sjuk-
vårdens regelverk.    

Under verksamhetsår 2019 anställdes en ny verksamhetschef för Elevhälsan 
samt en psykologiskt ledningsansvarig. Främsta fokus för Elevhälsans psy-
kologiska insats har varit att säkerställa tillgång och likvärdighet till skolpsy-
kologisk kompetens. Detta har bland annat tillgodosetts utifrån ett centralt 
samordnat utredningsförfarande. En arbetsgång för avvikelser samt imple-
mentering av denna i verksamheten har även varit i fokus.  

Föreslagna målsättningar för verksamhetsåret 2020 syftar främst till att fort-
sätta utarbeta rutiner samt förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i verk-
samheten. Att bibehålla samt utveckla skolpsykologisk kompetens i verk-
samheten är ett ytterligare delmål för att säkerställa patientsäkerheten. 



 

2 

 

Inledning 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 1-2) ska vårdgiva-
ren föra en patientsäkerhetsberättelse över verksamhetsåret. Idén med pati-
entsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, 
mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbe-
hovet hos externa intressenter tillgodoses (SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §). Pati-
entsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens led-
ningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig 
senast den 1 mars varje år. 

 

STRUKTUR  

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 

För 2019 har huvudfokus utgjorts av att säkerställa likvärdig tillgång till 
skolpsykologkompetens i allmänhet och skolpsykologutredningar i synner-
het. Grundbemanning under verksamhetsåret baseras på 9,0 skolpsykolog-
tjänster på ca.11 650 elever, vilket innebär ca 1 295 elever/skolpsykolog. 
Sveriges psykologförbund rekommenderar 500 elever/skolpsykolog. 

Verksamhetsåret har dock präglats av en vakansgrad på upp till 5,5 skolpsy-
kologtjänster beroende på mättillfälle och därmed har externa aktörer lö-
pande engagerats för att täcka det behov skolenheterna samt verksamheten 
identifierat. De tjänster vilka upphandlats utgörs av psykologutredningar.  

Huvudsaklig strategi har utgjorts av en centralt samordnad väntelista för 
psykologutredningar och utredningsärenden har fördelats mellan anställd 
personal och externa aktörer. Befattningen Psykologiskt ledningsansvarig 
(PLA) för Elevhälsans psykologiska insats har under större delen av verk-
samhetsåret varit tillsatt med en deltidsarbetande vikarie (extern konsult) för 
att därefter tillsättas med en anställd personal inom verksamheten.  Funkt-
ionen PLA har utgjort stöd för verksamhetschef samt verksamhetens psy-
kologer. 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivare 

Borås Stad är genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet som bedrivs i stadens regi. Genom gällande nämndregle-
mente hade kommunfullmäktige för 2019 uppdragit Grundskolenämnden 
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att utgöra vårdgivare genom att ansvara för ledningen av den kommunala 
hälso- och sjukvården inom det skolväsende nämnderna svarar för. 

Verksamhetschef och psykologiskt ledningsansvarig 

Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för 
verksamheten, en verksamhetschef. Verksamhetschefen förordnas av vård-
givaren genom nämndbeslut. 

Under verksamhetsåret har följande personer varit verksamhetschef för 
elevhälsans psykologiska insats: 

 Lena Johansson 

 Jonas Sahlberg 

Verksamhetschef som inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet kan 
jämlikt 4 kap. 5 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80) uppdra 
åt andra befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompe-
tens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter, detta skall göras 
genom en skriftlig överlåtelse. För verksamheten inom elevhälsans psyko-
logiska insats fanns under verksamhetsåret möjlighet att överlåta enskilda 
ledningsuppgifter till Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) vid Grundskole-
förvaltningen, Elevhälsan. Befattningen psykologiskt ledningsansvarig till-
sattes augusti 2019 och en skriftlig överlåtelse gällande enskilda ledningsan-
svarsuppgifter utformades 191128 av verksamhetschef Jonas Sahlberg till 
legitimerad psykolog Jasmina Eriksson. 

Elevhälsopersonal 

Elevhälsopersonal, i detta fall, legitimerad psykolog alternativt PTP-psyko-
log, ansvarar för de uppgifter de tilldelats, alternativt i dialog med rektor 
åtagit sig. De har i egenskap av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ett 
individuellt yrkesansvar för hur uppgifter inom ramen för hälso- och sjuk-
vård utförs.  

Det innebär att psykologen ska ha god kännedom om rådande lagstiftning 
samt de bestämmelser och föreskrifter som gäller i verksamheten. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Inventering av processer, delprocesser samt aktiviteter där det krävs rutiner 
för samverkan har fortsatt under 2019. Ett behov av komplettering av ruti-
ner föreligger fortsatt. 

Samverkan har skett utifrån följande: 

 Extern samverkan 

o Verksamhetschef för Elevhälsans psykologiska insats har 
representerat Grundskoleförvaltningen i Borås stad vid lo-
kal närvårdssamverkan i Södra Älvsborg samt i VÄSTBUS-
samverkan. För de fall där avvikelser förekommit har dessa 
hanterats enligt samverkansrutinerna. Verksamhetschef för 
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Elevhälsans psykologiska insats har regelbundet samverkat 
med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt 
Förskoleförvaltningen i Borås stad. 

o Enhetschef för psykologer i Elevhälsan har representerat 
Grundskoleförvaltningen i Borås stad i samverkansmöten 
med SÄS Barn- och ungdomspsykiatrin och Primärvård 
med tilläggsuppdrag.  

o Psykologer har deltagit på samverkansmöten enligt rutiner 
utifrån VÄSTBUS och SIP (Samordnad individuell plan). 
Psykologer samverkar kontinuerligt med vårdnadshavare.  

 Intern samverkan 

o Regelbunden samverkan med Elevhälsans övriga profess-
ioner (kurator, skolsköterska, rektor och specialpedagog) 
har genomförts på skolenheterna. 

o Regelbunden samverkan med professioner organiserade i 
Centrala Elevhälsan. 

o Regelbunden samverkan med personal ute på skolenhet-
erna. 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Ledningssystemet för verksamheten klargör för vilka andra verksamheter 
det skall finnas samverkansrutiner för, däribland återfinns patientnämnden. 

Beslut har ej fattats avseende en fastställd rutin för hur samverkan med 
verksamheten skall genomföras. 

Samverkan sker i dialog med vårdnadshavare och elev inför specifika insat-
ser som ingår under hälso-och sjukvård. Informerat samtycke eftersträvas i 
samtliga delar. Dock finns det ingen fastställd rutin för hur informerat sam-
tycke genomförs.  

I de fall rapporter av avvikelser inkommit vilka direkt påverkar elev har elev 
eller närstående som regel kontaktas av tjänstgörande psykolog eller Psyko-
logiskt ledningsansvarig (PLA). 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Ledningssystemet för verksamheten klargör att verksamhetschefen är yt-
terst ansvarig för verksamhetens avvikelsehantering och anmälningsskyldig-
het. Under större delen av verksamhetsåret har verksamhetschefen haft an-
svar för avvikelsehantering för psykologverksamheten inom hälso-och sjuk-
vård. Under senare delen av 2019 har en arbetsgång utarbetats gällande av-
vikelsehantering, där tydliggörs följande ansvarsområden: 

Psykolog i verksamheten ansvarar för: 
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 Att anmäla avvikelser som har eller hade kunnat medföra skada i 
samband med vård och omhändertagande (Patientsäkerhetslagen 
SFS 2010:659). 

Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) ansvarar för: 

 Ta emot rapporter om avvikelser från verksamhetens personal. 

 Utreda händelser i verksamheten som medfört, eller hade kunnat 
medföra, vårdskada. 

 Ge förslag på åtgärder för att hindra liknande händelser, alternativt 
begränsa effekterna av uppkomna händelser.  

 Ansvara tillsammans med verksamhetschef för att avvikelser sam-
manställs och analyseras. 

Verksamhetschef ansvarar för: 

 Att tillsammans med PLA sammanställa och analysera avvikelser. 

 Genomföra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
jämlikt ”Lex Maria” avseende händelser vilka medfört eller hade 
kunnat medföra allvarlig vårdskada. 

 Ansvara för att nödvändiga åtgärder, såväl omedelbara som andra, 
vidtas för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6 

Verksamheten omfattas av det klagomåls- och synpunktshanteringssystem 
vilket Borås Stad använder för samtliga sina verksamheter. Systemet kan 
användas för synpunkter och klagomål från elever och vårdnadshavare. 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Ledningssystemet för verksamheten klargör att verksamhetschefen ansvarar 
för dels egenkontroll vilken skall genomföras årligen och dels för egenkon-
troll vilken skall genomföras regelbundet. Vidare skall det finnas rutiner för 
delprocessen egenkontroll. 

Den egenkontroll vilken skall genomföras årligen utgörs av: 

 Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare re-
sultat. 

 Granskning av journaler, akter och annan dokumentation. 

Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare 
resultat 

Jämförelser av verksamhetsårets resultat med tidigare resultat har ej genom-
förts, främst på grund av att resultatmåtten för tidigare år har saknats samt 
att definierade resultatmått för 2019 ej har fastställts. 
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Granskning av journaler, akter och annan dokumentation 

Under 2019 har denna egenkontroll omfattat rutinbaserad åtkomstkontroll 
till det digitala journalsystemet vilket använts vid verksamheten. 



 

7 

 

PROCESS  

Åtgärder för att öka patientsäkerheten  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2  

 

Under verksamhetsåret har följande åtgärder genomförts för ökad patient-
säkerhet: 

 En person har anställts med befattning Psykologiskt ledningsansva-
rig (PLA) under året samt en formell överlåtelse av enskilda led-
ningsuppgifter från verksamhetschef till PLA har genomförts. 

 Centralt samordnad väntelista för psykologutredningar i syfte att sä-
kerställa rimliga handläggningstider, förebygga förlängt vårdförlopp 
samt säkerställa tillgång till skolpsykologisk kompetens mot skolen-
heterna. 

 Rutin för behörighetstilldelning i det digitala journalsystemet har ta-
gits fram.  

 Rutin för avvikelsehantering har framtagits samt implementerats. 

 För att säkerställa att hög patientsäkerhet upprätthålls har ljudisole-
rade dörrar installerats i psykologernas arbetsrum. 

 Enskilda licenser för att administrera digital testning har upprättats. 

 Anställda psykologer har genomgått kompetensutveckling gällande; 
digital testadministrering, testmetodik samt diagnossättning av in-
tellektuell funktionsnedsättning. 

 Som ett delmål i att kvalitetssäkra verksamheten samt öka patient-
säkerheten har anställda psykologer har haft regelbunden extern 
ärendehandledning samt deltagit regelbundet på yrkesnätverk och 
interna psykologmöten.  

 Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) har medverkat i lokalt nätverk 
där frågor utifrån patientsäkerhet, uppföljning samt kvalitet har dis-
kuterats. 

 Rutinbaserat och styrt nyttjande av externa aktörer. Bland annat har 
strukturerad direktupphandling genomförts. 

Under verksamhetsåret har fortsatt arbete genomförts, men ej avslutats, 
inom följande områden: 

 Framtagande av rutiner i enlighet med det antagna reviderade led-
ningssystemet. 
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Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Ledningssystemet för verksamheterna klargör att riskanalys skall genomfö-
ras och dokumenteras för: 

 Verksamhetens aktiviteter och händelser vilka påverkar verksam-
heten.  

 Vid förändring eller införande av nya rutiner. 

Beslut har ej fattats avseende en fastställd rutin för hur riskanalyser vid verk-
samheterna skall genomföras. Inga verksamhetsspecifika riskanalyser har 
genomförts under verksamhetsåret. 

Fortsatt planering pågår för att integrera hanteringen av journalernas hela 
kedja från elevhälsans psykologiska insats vid Grundskolenämnden, via 
elevhälsans psykologiska insats vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämn-
den, till avställning till Stadsarkivet. Beslut avseende hur kedjan skall utfor-
mas har ej fattats, delvis utifrån Stadsarkivets pågående införande av e-arkiv 
samt av Stadsarkivet annonserat avställningsstopp på grund av platsbrist. 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap 

Under 2019 har inga händelser inträffat som bedömts ha medfört vård-
skada. 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Det har genomförts rutinbaserad åtkomstkontroll i det digitala journalsyste-
met under 2019 samt en rutin för begränsad behörighetsanvändning har 
upprättats. Översyn av användare i det digitala journalsystemet har genom-
förts samt inaktivering och borttagning av användare som inte längre är i 
tjänst. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 

Av den egenkontroll vilken skall genomföras regelbundet har det genom-
förts rutinbaserad åtkomstkontroll i det digitala journalsystemet under 2019. 
Inga anmärkningar har framkommit.  

Avvikelser 

För verksamhetsåret 2019 har tre avvikelser inrapporterats för Elevhälsans 
Psykologiska insats (EPI).  

En av avvikelserna berör bortkommen journalhandling, risken bedömdes 
som låg att något liknande ska inträffa avseende journaler upprättade eller 
förda efter 2014. Rekommenderas ett fortsatt utvecklingsarbete vad gäller 
rutiner för journalhantering.  

Den andra avvikelsen berör återkoppling av dokumentation från extern ak-
tör, dock kunde detta hanteras genom att aktören kontaktades och EPI fick 
all nödvändig dokumentation. Rekommenderas ett fortsatt utvecklingsar-
bete vad gäller rutiner och uppföljning av externa aktörer.  

Den tredje avvikelsen berör patientsäkerheten där annan vårdgivare initierat 
en vårdkontakt samtidigt som EPI, där togs en kontakt med vårdgivaren 
och ärendet avslutades från EPI. Inga vidare åtgärder anses nödvändiga. 

Under verksamhetsåret har inkomna avvikelser samt avslutandet av tidigare 
inkomna avvikelser handlagts och bedömts av PLA. Under senare delen av 
verksamhetsåret har en arbetsgång för avvikelsehanteringen för EPI fram-
tagits och implementerats, för mer information vänligen se stycke ovan. 
Verksamhetschef för Elevhälsans psykologiska insats har kontinuerligt in-
formerats genom regelbundna avstämningar mellan PLA och verksamhets-
chef.  

Klagomål och synpunkter 

Under 2019 har det inte registrerats några klagomål eller synpunkter vid 
verksamheten för Elevhälsans psykologiska insats. 

Händelser och vårdskador 

Inga Lex Maria-anmälningar avseende händelser vilka medfört eller hade 
kunnat medföra allvarlig vårdskada har bedömts nödvändiga.  

Riskanalys 

Verksamheten saknade under större delen av verksamhetsåret en imple-
menterad rutin för hantering av avvikelser. En arbetsgång för avvikelsehan-
tering upprättades under senare delen av 2019. Bedömning görs att verk-
samheten ändock kunnat redogöra för de få avvikelser som framkommit 
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under verksamhetsåret, samt det bedöms vara klargjort att klagomål ej in-
kommit. 

Utifrån de brister vilka framkommit samt de avvikelser vilka rapporterats 
görs följande analys: 

Då avvikelser till viss del berört externa aktörer och leverantörsuppfölj-
ningar bör rutiner utarbetas för att kvalitetssäkra denna del av verksam-
heten. Att externa aktörer har anlitats i stor utsträckning beror på att ej er-
fordlig kompetensförsörjning funnits under större delen av året. Det kan i 
sin tur påverka patientsäkerheten. Verksamheten har ett fortsatt behov av 
att implementera den upprättade arbetsgången för avvikelsehantering samt 
utarbeta rutiner. 

Resultat avseende mål för 2019 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Mål: Tillträdande elevhälsochef, tillika verksamhetschef, introduceras i pa-
tientsäkerhetsarbetet och Elevhälsans psykologiska insats. 

Resultat: Avgående verksamhetschef med stöd av enhetschef för skolpsy-
kologer vid Grundskoleförvaltningen, har introducerat tillträdande verk-
samhetschef om patientsäkerhetsarbetet samt kvarstående behov i relation 
till verksamhetens ledningssystem. Det kvarstår ett fortsatt behov av intro-
duktion i uppdraget. 

 

Mål: Fortsätt arbeta fram rutiner för att kunna sammanställa en komplett 
patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Resultat: Verksamhetschef och enhetschefer vid Elevhälsan har under 
2018 fått till sig en åtgärdsplan för att kunna sammanställa en komplett pa-
tientsäkerhetsberättelse, dock har inte planen kunnat fullföljas under 2019 
och fortsatt behov föreligger under 2020.  

 

Mål: Verksamheten bevakar skolenheters tillgång till skolpsykologresurs, 
också vid vakanslägen, är tillräcklig, dels utifrån Borås Stads bedömning och 
dels utifrån Skolinspektionens ställningstagande. 

Resultat: Verksamhetschef, enhetschef för skolpsykologer samt den per-
son som innehar ansvaret att fördela ärenden från central väntelista har haft 
kontinuerliga avstämningar under året. Efterfrågan på psykologutredningar 
har varit större än den psykologresurs som funnits att tillgå internt och ex-
ternt, därav har långa handläggningstider blivit en följd. Vilka frågeställ-
ningar EPI skall utreda har förtydligats under 2019. Prioritering gällande 
psykologutredning har skett utifrån frågeställning Intellektuell funktions-
nedsättning, rimlig handläggningstid har i stor mån kunnat tillgodoses vid 
föreliggande frågeställning.  

Under 2019 har de skolenheter som ej haft tillgång till ordinarie skolpsyko-
log uppmanats kontakta representant för elevhälsans psykologiska insats, 
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alternativt enhetschef för skolpsykologerna, för att få tillgång till skolpsyko-
logisk kompetens. Efter tagen kontakt har resurser fördelats till aktuell sko-
lenhet, antingen genom omfördelning av skolpsykologer anställda vid Borås 
Stad eller genom upphandlad extern aktör. Främst har arbetsmetoden varit 
framgångsrik vad gäller konkreta utredningsärenden, dock har viss effekt 
erhållits också vad gäller sakkunnigstöd. 
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MÅL OCH STRATEGIER FÖR 
KOMMANDE ÅR 

För verksamhetsåret 2020 sätts följande målsättningar upp vilka påverkar 
patientsäkerhetsarbetet: 

Övergripande mål 

Påbörja ett systematiskt kvalitetsarbete för Elevhälsans psykologiska insats 
samt utveckla rutiner i syfte att säkerställa patientsäkerheten.  

Strategier: Verksamhetschef, PLA och psykologer fortsätter tillsammans 
ett prioriteringsarbete avseende utvecklande av rutiner. Utveckla ett årshjul 
för den psykologiska insatsen som berör egenkontroll, uppföljning och 
kvalitetssäkring av verksamheten. 

 

Delmål 

Mål: Samtliga delar av patientjournalen hanteras digitalt. 

Strategi: Rutin utarbetas för inscanning och gallring av handlingar. 

 

Mål: Handläggningstid samt vårdförlopp vid frågeställning Intellektuell 
funktionsnedsättning effektiviseras. 

Strategi: Rutin utarbetas där utredningar med frågeställning Intellektuell 
funktionsnedsättning prioriteras och tidsätts. Psykologer ges avsatt tid för 
att kunna prioritera dessa frågeställningar. 

 

Mål: Skolpsykologisk kompetens inom verksamheten bibehålls samt skol-
enheters tillgång till skolpsykologisk kompetens säkerställs, även vid vakans-
lägen. Att bibehålla kontinuiteten inom EPI är betydande gällande patient-
säkerheten. 

Strategi: Verksamhetschef, enhetschef för skolpsykologer och PLA utvär-
derar skolpsykologers förutsättningar, både utifrån kompetens och arbets-
belastning, att kunna genomföra ett arbete med patientsäkerhet i beaktande. 
Verksamhetschef, enhetschef samt PLA, bevakar och reviderar vid behov 
hur skolpsykologer skall organiseras och vid behov omfördelas. Vidare skall 
utvärdering av antalet upphandlade psykologutredningar beaktas. 

 

Mål: Nyanställda har tillräcklig kompetens kring lagar och förordningar, 
samt rutiner i verksamheten. 
Strategi: En rutin för introduktion av nyanställda utarbetas.  
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Mål: Verksamhetschef samt PLA har fördjupad kunskap kring kvalitetsled-
ning och processtyrning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet och där-
med kunskap och kompetens att identifiera behov i relation till verksamhet-
ens ledningssystem.  
Strategi: Verksamhetschef och PLA genomgår ett utvecklingsprogram för 
Elevhälsans medicinska/psykologiska ledning under våren 2020, samt där-
efter identifierar och prioritåerar utvecklande av rutiner utifrån verksamhet-
ens ledningssystem. 
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Sammanfattning 
Följande dokument utgör en redovisning för patientsäkerheten inom elev-
hälsans medicinska insats/EMI i Grundskoleförvaltningen, Borås Stad, 
2019.  

Under våren 2019 anställdes en ny verksamhetschef för Elevhälsan. Den 
nya organisationen, som infördes hösten 2018, med professionschefer har 
slagit väl. Nyrekryteringar av skolsköterskor har gjorts, målet är att inte 
behöva anlita skolsköterskor från bemanningsföretag i framtiden. Intresset 
för att arbeta inom EMI har ökat då det varit fler sökande till tjänsterna. 
En positiv trend då det tidigare varit svårigheter att rekrytera behöriga 
skolsköterskor. Fortsatt arbete med Next me (samarbete mellan två sko-
lor) då detta arbetssätt är en framgångsfaktor som bidragit till ökad trivsel 
och förbättrad arbetsmiljö vilket medför en ökad kontinuitet och patient-
säkerhet. Det har utsetts en mentor för alla nyanställda skolsköterskor, 
vilket innebär att de nyanställda har mentorn som de kan vända sig till un-
der det första året som skolsköterska. Detta är ett sätt för att bibehålla 
kontinuiteten inom EMI vilket är betydande gällande bibehållen patientsä-
kerhet. Under året har det även annonserats efter skolläkare, ingen sö-
kande har tackat ja till tjänsterna. Behovet är stort då vi endast har skollä-
kare anställda på konsultbasis. 

Egenkontroll av skolsköterskemottagningar har genomförts och kommer 
att genomföras fortlöpande. Utformningen av mottagningarna är av varie-
rad kvalitet, vissa skolor saknar väntrum, vilrum samt även avsaknad av 
rinnande vatten på skolsköterskeemottagningarna. Detta är något som be-
höver prioriteras vid skolornas renoveringar. Vid planerade renoveringar 
kan MLA för EMI kontaktas och delta i planeringen för utformning av 
skolsköterskemottagningarna. 

Statistikverktyg är utarbetade för att kunna ta fram statistik ur journalsy-
stemet Prorenata (PRN). Exempel på uppgifter som kan tas fram är BMI, 
uppgifter ur hälsosamtal, vaccinationer, psykisk ohälsa mm. Statistikverk-
tygen underlättar framtagandet av underlag för det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet. 

Under hösten 2019 infördes webbaserade hälsoenkäter, det innebär att 
elever i Åk 4 samt Åk 7 får fylla i hälsosamtalsenkät digitalt inför hälso-
samtalet hos skolsköterskan. 

I samband med införandet av denna nya rutin upptäcktes det att förutsätt-
ningarna ser olika ut inom Borås Stads skolor, alla skolor har inte klass-
uppsättning av digitala verktyg.  

I väntan på det nationella metodstödet har EMI:s metodbok reviderats 
och utökats med nya rutiner, riktlinjer och PM. Arbetet med EMI:s me-
todbok sker fortlöpande. Årshjul för skolsköterskans arbete har framtagits, 
detta årshjul bidrar till att skolsköterskorna lättare ska ha överblick över 
sitt årsarbete. Underlättar för planering samt struktur. Arbetet med årshju-
let kommer att ske fortlöpande. Lathund för beställningar av förbands-
material har utarbetats. Patientsäkerhetsberättelsen utgår från Ledningssy-
stemet.  
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-

säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd-

ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be-

döma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kva-

liteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 

hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäker-

hetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem 

för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 

mars varje år.  

 

STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

 

Mål för elevhälsans medicinska insats (EMI) är att främja elevers hälsa och 
utveckling genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal med elever i 
förskoleklass, åk 4 och åk 7/8, i åk 2 erbjuds undersökning av längd, vikt 
samtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer samt erbjuda 
vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet till samtliga elever 
i åk 2 och åk 8 samt till flickorna i åk 5. EMI ska främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande vilket arbetet till största del består av 
genom arbete med bas programmet. Skolsköterskan träffar alla barnen på 
skolan och vid hälsosamtal tas frågor upp om elevers mående, inlärning, 
trivsel, kost, sömn, skärmtid, fysisk aktivitet mm. 

 

Den huvudsakliga målsättningen för verksamheten under 2019 har varit 
att parallellt med ordinarie verksamhet fortsätta arbetet med att löpande 
anpassa Ledningssystemet med tillhörande processer och rutiner och 
implementera det i verksamheten. Målsättning har även varit att 
fortlöpande ta fram kvalitetssystem och fungerande egenkontoll för 
verksamheten. Fortlöpande arbete med metodbok i väntan på den 
nationella metodboken. Arbete med att utveckla introduktion för 
nyanställda. 

Verksamhetsbesök har utförts till alla organisationens mottagningar, 
egenkontroll av medicinsk utrustning har genomförts, ett fortlöpande 
arbete. 
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Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

Vårdgivare 

Borås Stad är genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs i stadens regi. Genom gällande 
nämndreglemente har kommunfullmäktige uppdragit 
Grundskoleförvaltningen att utgöra vårdgivare genom att ansvara för 
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom skolväsendet. 

Verksamhetschef enligt HSL 
I 4 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) står att där det 
bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar 
för verksamheten (verksamhetschef).  

I 11 kap 1§ står att ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de nämnder som 
kommunfullmäktige bestämmer.  

 

Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren genom nämndbeslut.  

Under våren 2019 har Lena Johansson gått i pension och ny 
verksamhetschef, Jonas Sahlberg anställts för Elevhälsan i 
Grundskoleförvaltningen. 

 

I HSL 2017:30, 11 kap 4§ står att inom det verksamhetsområde som 
kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. För verksamhet inom elevhälsans medicinska insats finns 
vid Borås Stad möjlighet att överlåta enskilda ledningsuppgifter till MLA-
EMI(Medicinskt Ledningsansvarig vid Elevhälsans medicinska insats) vid 
Grundskoleförvaltningen. Till MLA har följande uppgifter överlåtits: 

 

 Ledningssystem och rutiner 

 Informationssäkerhet 

 Patientsäkerhet och avvikelsehantering 

 Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 

 Samverkan 

 Sakkunnigstöd 

 

Medarbetare 

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet ska 
utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och 
skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje 
medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning 
som gäller inom hälso- och sjukvården och för elevhälsan, samt de 
bestämmelser, föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I 
ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser och risker. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

 

 Elevhälsans medicinska insats samverkar med både interna och ex-
terna aktörer. 

 Samarbete sker med elever och deras vårdnadshavare. Detta sam-
arbete är oerhört viktig för att säkra patientsäkerheten, att inform-
ation om elev når EMI. 

 Samverkan med Barnhälsovården vid informationsöverföring (ef-
ter vårdnadshavares medgivande) inför skolstart. Viktigt att över-
föra information om elevs hälsotillstånd, vaccinationsstatus, till-
växt mm för att EMI ska kunna följa utvecklingen under skoltiden. 

 Samverkan mellan skolor vid skolbyte. Överrapportering för att 
säkra patientsäkerheten. 

 Samarbete med skolans elevhälsoteam/EHT, för att få en samsyn 
och samlad information om elev. 

 MLA samverkan mellan övriga MLA i Must området, regelbundna 

nätverksträffar. Ett viktigt nätverk för MLA för att kunna utveckla ar-

betet med patientsäkerheten och tillsammans bidra med uppgifter för 

att utveckla EMI. 

 Samverka med landstinget och andra aktörer inom kommunen, detta 

för att hålla sig uppdaterad med riktlinjer, kriterier för de olika verk-

samheterna för att säkra patientsäkerheten. 

Verksamhetschefen har deltagit i möten med Närvårdssamverkan under 
2019. MLA har i samarbete och möten samverkat med BUP, Ögonmot-
tagningen, kirurgkliniken och Högskolan i Borås, MLA nätverksträffar, 
CBHV. Denna samverkan sker fortlöpande. 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 

Elevhälsans medicinska insats strävar efter samarbete med vårdnadshavare 
kring elevers hälsa utifrån ålder och mognad. 

Genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal med elever i förskoleklass, 
åk 4 och åk 7/8, undersökning av längd, vikt samtal om inlärning, trivsel 
och kamratrelationer i åk 2 samt erbjuda vaccinationer enligt nationella 
vaccinationsprogrammet till samtliga elever i åk 2 och åk 8 samt till flick-
orna i åk 5. Inför dessa samtal informeras vårdnadshavare och ges möjlig-
het att lämna in en hälsouppgift där det finns möjlighet att ta upp frågor 
som känns angelägna. Vårdnadshavare deltar vid hälsosamtalet med elev i 
förskoleklass samt vid vaccination i Åk 2. Vid behov även närvara vid vac-
cination av elever i de högre åldrarna. 

I de avvikelser som inkommit under året vilka direkt påverkat elev har elev 
och vårdnadshavare kontaktats av ansvarig skolsköterska. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) rapporteringsskyldighet av händelser som har eller hade kunnat 
medföra skada i samband med vård och omhändertagande. Rutiner för 
rapportering och avvikelsehantering finns och är känd för de anställda. 
Vid introduktion av nyanställda informeras de om gällande rutin för avvi-
kelsehanteringen. Vid inträffad händelse skriver skolsköterskan en rapport 
på en särskild avvikelseblankett till MLA. I nuläget sker rapporteringen i 
pappersform och rutin för avvikelsehantering finns i metodboken. 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6,  

För klagomål och synpunkter nyttjas synpunktshantering för Borås Stad. 

 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

 

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Loggkontroll i journalsystemet 
ProReNata (PRN) 

1 gång i måna-
den 

 

MLA ansvarig 

Journalsystemet PRN 

Dokumentationsgranskning 1gång per år MLA ansvarig 

Journalsystemet PRN 

Skolsköterskemottagningar 

2019: Golvyta, rinnande 

vatten, hygienrutiner, under-

sökningsbrits samt vilrum 

1 gång under 

2019 på varje 

skolenhet. 

MLA ansvarig 

Protokoll 

Avvikelser Fortlöpande MLA ansvarig 

Avvikelsehanteringssystemet 

Hörselmätare/Audiometer I gång per år MLA ansvarig 

Skickas för kalibrering till 

Entomed över sommaren 

Kalibrering av blodtrycks-

manschett 

1 gång per år Egenansvar varje skolskö-

terska 

Testklockan (Blodtrycks-

manschetterna) lämnas för 

kalibrering  

1 gång per år MLA ansvarig 

Medicinteknisk service SÄS 
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PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2  

 Formell överlåtelse av enskilda ledningsuppgifter från 

verksamhetschefer till MLA-EMI har utförts 

 Formell överlåtelse av enskilda ledningsuppgifter från 

verksamhetschef friskolor, Borås Kristna skola samt Malmen 

montessori. 

 Fortlöpande information till verksamhetschefer avseende vilka krav 

som ställs på vårdgivare, verksamhetschef samt verksamhet där hälso- 

och sjukvårdsverksamhet bedrivs. 

 Återgivning till verksamhetens personal rörande framkomna brister 

och avvikelser. 

 Utbildningsinsatser har genomförts både på grupp-och individnivå. 

Som exempel kan nämnas kompetensutveckling till 

skolsköterskegruppen på yrkesnätverk där ämnen som ätstörning hos 

barn, frånvarorutin, psykisk ohälsa, förebyggande arbetet i Borås stad; 

ANDT, föräldraskapsstöd, psykisk hälsa och våldsprevention, arbete 

kring framtagande av hälsosamtalsmallar, sexuell hälsa, information 

från skolsköterskekongressen 2019, SAMS, PRN/Webbenkät, 

föreläsning av Staffan Olsson kring sekretess, resultat av 

drogvaneundersökning samt föreläsning om barnkirurgiska åkommor. 

 Det utökade samarbetet mellan verksamhetschef, enhetschefer och 

MLA har fortlöpt.  

 Inventering av skolsköterskemottagningarna har genomförts avseende 

medicinsk utrustning. 

   

 

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Bedömning sker fortlöpande om det föreligger risk för att händelser skulle 

kunna inträffa vilka kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

 

 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

Händelser som inträffat under 2019 kring posthantering, närvårdssamverkan 

och individärenden har utretts och avslutats.  
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Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

Fortlöpande egenkontroll bestående av logg granskning och journalföring i 

form av dokumentationsgranskning. Fortlöpande arbete bedrivs för att säker-

ställa informationssäkerheten, dels digitalt dels genom yrkesnätverk.  

Egenkontroll av aktiva användare i ProReNata och att ta bort/inaktivera med-

lemmar som inte längre är i tjänst. 

 

Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Inga klagomål från IVO eller patientnämnd. 

Egenkontroll 

 

Mål 1 
Genomförandet av 
egenkontroll av 
hanteringen av lä-
kemedel 
 

Strategi/er 

MLA planerar 
och förbereder 
extern kvali-
tetskontroll 

 

 

 

 

Åtgärd 

Under våren 2019 
utveckla rutin av 
egenkontroll av 
hantering av lä-
kemedel 

Resultat 

Ej genom-

fört under 

våren 2019. 

Kommer att 

genomföras 

under 2020 

Analys 

I samarbetet 

med MLA 

för gymna-
siet utarbeta 

en rutin. 

Mål 2 

Genomförandet av 
egenkontroll av 
skolsköterskemot-
tagningar gällande 
golvyta, rinnande 
vatten, hygienruti-
ner, undersök-
ningsbrits och 
vilrum 

 

 

Strategi/er 

MLA leder 
arbetet på 
uppdrag av 
verksamhets-
chefen 

 

Åtgärd 

MLA samt skolskö-

terskorna har under 

2019 utfört egenkon-
troller av skolsköters-

keexpeditionerna. 

 

Resultat 

Genomfört 

Analys 

Fortlöpande 

arbete. 

Utformning-
en av skol-

sköterske 

mottagning-

arna skiljer 

sig inom 

staden. Har 
upptäckt 

brister. 

 

Mål 3 

Utarbeta material 
för pubertetsprat i 
ÅK 5 

Strategi/er 

MLA planerar 
och utser en 
arbetsgrupp 

 

Åtgärd 

Ska vara klar inför 
nästa läsår 
2020/2021 

Resultat 

Ej genom-
fört inför 

starten av 

läsåret 
2019/2020. 

Arbetsgrupp 

påbörjar 
detta arbete 

våren 2020 

Analys 

Ett gemen-
samt materi-

al för puber-

tetsprat 
bidrar till en 

ökad pati-

entsäkerhet. 
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Mål 4 

Introducera sta-
tistikverktyg för att 
få ut uppgifter om 
BMI Åk 4 direkt ur 
PRN  

Strategi/er 

Systemansvarig 
för PRN visar 
verktyget på ett 
YN. 

 

 

Åtgärd 

Systemansvarig har 
presenterat statistik-

verktyget vid YN 

190429. Lathund 
framtagen av system-

ansvarig. 

Resultat 

Genomfört 

Analys 

Detta sta-
tistikverktyg 

underlättar 

skolsköters-
kans arbete 

vid framta-

gandet av 
statistik 

gällande 

BMI Åk 4. 

Mål 5 

Revidera Årshjul  

 

 

Strategi/er 

MLA ansvarig 

 

Åtgärd 

MLA har framtagit ett 

årshjul för skolskö-
terskorna 

Resultat 

Genomfört 

Analys 

Årshjulet ses 

som ett 
arbetsverk-

tyg för skol-

sköterskorna 
som under-

lättar för 

planering 
och struktu-

rering av 

arbetet. 

Mål 6 

Utarbeta basförråd 
för beställning av 
förbandsmaterial 

 

Strategi/er 

MLA utser 
arbetsgrupp 
och deltar i 
arbetet 

 

 

 

Åtgärd 

Under våren 2019 

träffades arbetsgrup-

pen för framtagandet 
av innehåll för basför-

rådet.  

Resultat 

Genomfört 

och imple-

menterat för 
skolsköters-

korna hösten 

2019 

Analys 

Utvärderas 

årligen. 

 

 

 

Avvikelser 
 

68 stycken avvikelser har inkommit inom elevhälsans medicinska insats för 

Grundskoleförvaltningen, Borås Stad under 2019. 

Avvikelser vid verksamheterna har hanterats enligt följande: 

 

 MLA-EMI har tagit emot, bedömt och genomfört eventuell utredning 

av avvikelser vid verksamheten. 

 MLA-EMI har föredragit och handlagt ärenden vid anmälningar till 

inspektionen för vård och omsorg jämlikt Lex Maria. Ej varit aktuellt 

2019. 

 MLA-EMI har föredragit och handlagt ärenden vid anmälningar till 

inspektionen för vård och omsorg om legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal inte bedöms kunna utöva sitt yrke på ett 

tillfredställande sätt. Ej varit aktuellt 2019. 

 MLA-EMI har föredragit och handlagt övriga ärenden gentemot 

Inspektionen för vård och omsorg. Ej varit aktuellt 2019. 

 MLA-EMI har ansvarat för att informera verksamhetschef, 
enhetschef samt personal om inträffade avvikelser. 
 

Avvikelserna som inkommit under 2019 har gällt närvårdssamverkan gällande 
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hälsoundersökning av nyanlända elever, avsaknad av fullständig dokumentat-

ion vid vaccination, avsaknad av remissvar från SÄS, bevakningar som blivit 

försenade. 

 

Klagomål och synpunkter 
Ej inkommit några klagomål och synpunkter till EMI via synpunktshantering 

för Borås Stad.  

 

Händelser och vårdskador 

Analyser är gjorda och åtgärdade samt gåtts igenom med skolsköterskorna. 

Riskanalys 

EMI har ett system för avvikelser som är känd av medarbetarna ute i verk-

samheterna. Varje skolsköterska har rapporteringsskyldighet av händelser 
som har eller hade kunnat medföra skada i samband med vård och om-
händertagande. Rutiner för rapportering och avvikelsehantering finns och 
är känd för de anställda. 

Fortsatt nära samarbete med Boda Flyktingmedicinskmottagning för att 
tillgodose hälsoundersökningar till elever. 

Fortsatt arbete på yrkesnätverk beträffande rutiner och arbets- och för-
hållningssätt. 

 

 

Mål och strategier för kommande år 
 

Mål 1 

Genomförandet av egen-
kontroll av skolsköters-
kemottagningar gällande 
journalskåp, låsbart medi-
cinskåp, stetoskop, blod-
trycksmätare och reflex-
hammare. 

 

 

Strategi/er 

MLA-EMI leder 
arbetet på uppdrag 
av verksamhets-
chefen 

 

 

 

Åtgärd 

Ska genomfö-
ras under 2020 

Mål 2 

Se till att samtliga skolskö-
terskor får Barn HLR 

Strategi/er 

MLA planerar för 
detta. 

 

 

Åtgärd 

Ska genomfö-
ras under 
2020 
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Mål 3 

Möjliggöra för skollä-
karna att skriva recept 
via PRN 

Strategi/er 

Systemansvarig för 
PRN får detta upp-
drag att undersöka 
denna möjlighet 

Åtgärd 

Ska genomfö-
ras under 2020 

Mål 4 

Möjliggöra för skolskö-
terskorna att hantera vissa 
medgivande digitalt via 
PRN 

Strategi/er 

Systemansvarig för 

PRN får detta upp-

drag att undersöka 

denna möjlighet 

sedan tillsammans 

med MLA se vilka 

medgivanden som 

ska hanteras digitalt 

Åtgärd 

Ska genomfö-
ras 2020 

Mål 5 

Revidera BAS pro-
grammet gällande 
färgseende samt hörsel-
kontroll ÅK 7-8 

Strategi/er 

MLA tillsammans 
med verksamhets-
chef 

Åtgärd 

Ska vara ge-
nomfört inför 
läsår 
2020/2021 

Mål 6 

Planera inför införandet 
av HPV vaccination poj-
kar hösten 2020 

Strategi/er 

MLA tillsammans 
med enhetschef 
för EMI 

Åtgärd 

Ska vara ge-
nomfört vå-
ren 2020 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Delegationsbeslut per mars 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.    

Ärendet i sin helhet 

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

Innehåller sekretess 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2020-02-24— 

2020-03-20 

Avstängningar perioden 2020-02-24—2020-03-20 

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden mars 2020 

Laglighetsprövningar skolplacering per mars 2020 

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

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-02-24— 

2020-03-20 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

2020-02-24—2020-03-20 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2020-02-24—

2020-03-20 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2020-02-24—

2020-03-20 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 2020-02-24—2020-

03-20 

8. Anmälan till huvudman elevers frånvaro per februari 2020 

  



Borås Stad 
  Sida 
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Övriga delegationsbeslut 

9. Avslagsbeslut skolskjuts februari 2020 Dnr 2020-00021               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per mars 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


