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ALTERNATIVT FÖRSLAG från Vänsterpartiet 

 

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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Med anledning av detta beslutar Grundskolenämnden att avstyrka aktuell 

ansökan. 

 
För Vänsterpartiet, 
 
 
Stefan Lindborg, ledamot  Maryam Osman, ersättare 


