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§ 204  Dnr GRN 2021-00168 3.5.4.0  
Delegationsbeslut  per  december  2022  Grundskolenämnden  ........... 35  
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  § 185  

Allmänhetens frågestund  

Grundskolenämndens  beslut  

Det finns ingen allmänhet som närvarar på dagens sammanträde.   

Sammanfattning  av ärendet  

Det finns ingen allmänhet som närvarar på  dagens sammanträde.   
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§ 186  

Upprop  och  val  av  justerande personer  

Grundskolenämndens  beslut  

Martin Sörbom med Stefan Lindborg som ersättare väljs att jämte ordförande 
signera protokollet. Protokollet justeras den 20 december 2022 klockan 15:30 
på Olovsholmsgatan 32, plan 4, 

Sammanfattning  av ärendet  

Martin Sörbom med Stefan Lindborg som ersättare föreslås att jämte 
ordförande signera protokollet. Protokollet justeras den 20 december 2022 
klockan 15:30 på Olovsholmsgatan 32, plan 4. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 187  

Fastställande av  föredragningslista  

Grundskolenämndens  beslut  

Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägget 
punkt 18. Extra gruppmöte i januari. 

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskolenämnden föreslås besluta att fastställa föredragningslistan med 
tillägget punkt 18. Extra gruppmöte i januari. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 188  

Information  från  förvaltningschefen  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna informationen från förvaltningschefen samt lägga den till 
handlingarna. 

Sammanfattning  av ärendet  

Förvaltningschefen informerar om verksamheterna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 189   

Återrapportering  från  presidium  till  
Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  

Informationen från Grundskolenämndens presidium läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  av ärendet  

Presidium informerar från en kommunalrådsberedning om byggnation och 
renovering av skolor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 190    

Återrapportering  från  kontaktpolitiker  från  
verksamhetsbesök på skolor  

Grundskolenämndens  beslut  

Lägga information från kontaktpolitiker till handlingarna. 

Sammanfattning  av ärendet  

Pernilla Ohlsson informerar om ett verksamhetsbesök på Erikslundskolan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 191  Dnr  GRN  2022-00002  3.5.4.0  

Månadsrapport  per  november  2022 
Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna månadsrapport per november. 

Sammanfattning  av ärendet  

Ekonomiskt utfall visar till och med november på ett överskott motsvarande 17 
mkr. Överskott för 2022 är prognosticerat till att sluta på 8 mkr till 12 mkr. 

Beslutsunderlag  

1. Månadsuppföljning 2022-11 (Grundskolenämnden) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 192  Dnr  GRN  2022-00028  3.5.4.0  

Miljörapport  Tertial  3  2022  Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna upprättad miljörapport tertial 3 2022 samt översända densamma till 
Miljö- och konsumentnämnden. 

Sammanfattning  av ärendet  

Kommunfullmäktige antog under 2018 Borås Stads Miljömål 2018-2022.  

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av 
hur arbetet med miljömålen fortlöper. De åtgärder och aktiviteter som nämnder 
och bolag tar fram ska presenteras i  kommunens digitala verktyg för  
målstyrning. Två gånger per år, vid tertialuppföljningen 2 och årsredovisning, 
ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och följas upp.  

Till tertial 3 följs upp dessa indikatorer:  

Andel anställda som genomgått en miljöutbildning, som inkluderar utbildning 
om Borås Stads miljöarbete. Utfall: 38 procent.  

Andel förtroendevalda (ledamöter och ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete. Utfall:  
64 procent.   

Beslutsunderlag  

1. Miljörapport tertial 3 2022. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 193  Dnr  GRN  2022-00129  3.5.4.0  

Kvalitetsrapport  fritidshem  2022  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna kvalitetsrapporten fritidshem 2022 för Borås Stad 
(Grundskolenämnden). 

Sammanfattning  av ärendet  

Syftet med kvalitetsrapport fritidshem 2022 är att redovisa resultat, analys och  
åtgärder inför 2023. Rapporten är en del av huvudmannens systematiska  
kvalitetsarbete. Huvudmannen har under 2021/2022 genomfört riktade 
åtgärder. Den samlade bedömningen är att åtgärderna påverkat fritidshemmens  
utveckling i positiv riktning.   

Sammantaget visar resultatet att majoriteten av eleverna är nöjda med 
fritidshemsverksamheten i Borås Stad. Elevenkäten visar på en positiv trend i  
andel elever som svarat ja på frågorna mellan åren 2019 till 2021. Medan det 
under det senaste året är små skillnader i svaren hos elever som svarat ja.  

Huvudmannen bedömer att kvaliteten i fritidshemmen är god i sin helhet men  
rapporten belyser utvecklingsområden som behöver åtgärdas, främst på längre 
sikt. Viktigt  att betona är att det är stora skillnader i resultaten mellan olika  
fritidshem inom Borås Stad. En del fritidshem har haft låga eller höga resultat 
över tid och andra fritidshem har ökat eller minskat sina resultat mellan åren. 
Några fritidshems resultat  visar på en positiv eller negativ trend.   

Skillnader i kvalitet kan främst förklaras av fritidshemmens olika förutsättningar 
när det gäller rektorernas ledarskap, organisation och bemanning, 
personalomsättning samt  personalens kompetens vilket försvårar en  god 
kvalitet av fritidshemmets grunduppdrag.   

Några av åtgärderna som huvudmannen ska genomföra:  

* I hela styrkedjan hitta en systematik kring att följa upp fritidshemmens  
systematiska kvalitetsarbete bland annat att utveckla  samverkan mellan skola  
och fritidshem.  

* Riktade insatser för fritidshem där identifierade behov finns.  

* Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för personal.  

 

Samtliga åtgärder beskrivs i kapitel 13.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag  

1. Kvalitetsrapport fritidshem 2022 för Borås Stad (Grundskolenämnden).   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 194  Dnr  GRN  2022-00069  3.5.4.0  

Yttrande över  motion:  En  hjärtefråga  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna återrapportering av uppdrag. 

Sammanfattning  av ärendet  

Kommunfullmäktige har 2022-05-12 § 98 gett alla nämnder i uppdrag att:  

- att  samtliga kommunala  lokaler och områden där det finns kommunal  
verksamhet utomhus utrustas med hjärtstartare.  

- att samtliga stadens anställda årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och 
lungräddning.  

Grundskoleförvaltningen redovisar nu uppdraget. Grundskoleförvaltningen har 
inventerat förekomsten av hjärtstartare inom verksamheterna. Nya hjärtstartare 
kommer att installeras efter behov.  

Förvaltningen följer rutinen för Första hjälpen och krisstöd och cheferna gör en 
bedömning av kunskapsläget kring hjärt- och lungräddning i 
personalgrupperna. Utbildningar genomförs efter behov. Personal som arbetar i 
central förvaltning har under hösten 2022 genomgått utbildningen inom hjärt- 
och lungräddning.   

Beslutsunderlag  

1. Beslut i Kommunfullmäktige: En hjärtefråga.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 195  Dnr  GRN  2022-00120  3.5.4.0  

Uppdrag:  Utveckla studie- och  yrkesvägledningen  och  
samverkan  mellan  grundskola och  gymnasieskola  

Grundskolenämndens  beslut  

Grundskolenämnden beslutar att ge Grundskoleförvaltningen uppdraget att  
utreda förutsättningarna för samverkan i syfte att utveckla  grundskolans och 
gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning. Uppdraget ska inkludera:  

• Ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan samverka för att 
utveckla SYV-informationen till blivande gymnasieelever och vårdnadshavare.  

• Ta fram ett gemensamt årshjul: vad ska göras, när och av vem. Tydliggöra vad 
som är grundskolans  respektive gymnasieskolans informationsansvar.  

• Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
utvärderar och utvecklar vid behov ovanstående punkter på årsbasis.  

• Uppdraget ska återrapporteras till Grundskolenämnden på nämndmötet i 
september 2023.   

Sammanfattning  av ärendet  

Uppdragsnamn  

Utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan grundskola och 
gymnasieskola  

Uppdragstagare  

Ida Saapunki (GVUF), Pär Sundbaum (GVUF) och Johan Utter (GRF)  

Uppdragsgivare  

Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Bakgrund  

Presidierna i Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har enats om att ge respektive förvaltning uppdraget 
att utreda förutsättningarna för samverkan i syfte att utveckla grundskolans och 
gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning.  

 

Syfte och mål  

Uppdragets syfte är att utreda förutsättningarna för  hur vi gemensamt kan 
stärka valkompetensen hos elever i grundskolan inför valet av  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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gymnasieutbildning. Rätt  elev på rätt plats  - eleverna ska ha så pass mycket 
kunskap om programmen och gymnasieskolan att de kan göra ett välgrundat 
val.  

 

Information och vägledning ska formas av grundskoleelevernas behov.  

 

Uppdrag  

• Ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan samverka för att 
utveckla SYV-informationen till blivande gymnasieelever och vårdnadshavare.  

• Ta fram ett gemensamt årshjul: vad ska göras, när och av vem. Tydliggöra vad 
som är grundskolans  respektive gymnasieskolans informationsansvar.  

• Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
utvärderar  och utvecklar vid behov ovanstående punkter på årsbasis.  

Organisation   

Arbetsgrupp med representanter från Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen:  

Ida Saapunki, kommunikatör, Pär Sundbaum, kvalitetssamordnare, och Johan  
Utter, verksamhetsutvecklare, leder arbetet.  

Grundskoleförvaltningen, 3 personer:  

Tannia Clamp, SYV  

Birgitta Norén, SYV  

En högstadierektor  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 3 personer:  

Ida Ahlbom, SYV (yrkesprogram)  

Jane Eriksson, SYV (högskoleförberedande program)  

Martin Eklöf, gymnasiechef  

 

Arbetet samverkas med de fristående grund- och gymnasieskolorna.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Tidplan  

* Uppdrag beslutas i nämnd december 2022  

* Start januari 2023  

* Ungefärlig tidsåtgång våren 2023: 4-6 två-timmarsmöten.   

* Förslaget delges de fristående skolorna.   

* Klart augusti 2023  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 196  Dnr  GRN  2022-00136  3.4.1.0  

Beslut interkommunal  ersättning  2023  

Grundskolenämndens  beslut  

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7401 kr/mån, from 2023-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 916 kr/mån, from 2023-01-01 

Förskoleklass 3 806 kr/mån, from 2023-01-01 

Fritidshem 3 036 kr/mån (utbetalas 11 mån), from 2023-01-01 

Sammanfattning  av ärendet  

Interkommunal ersättning är en ersättning som Grundskoleförvaltningen 
betalar annan kommun om  ett barn som är folkbokförd i Borås Stad väljer att  
gå förskola, fritidshem eller grundskola i en annan kommun.  

Undantaget är Sjuhäradskommunerna där en gemensam prislista beräknas och 
beslut tas inför läsårets  start. Rätten till interkommunal ersättning  regleras i 
skollagen.  

Beräkningen av den interkommunala prislistan utgår ifrån ett snitt av 
ersättningen till de fristående skolorna i Borås Stad exkl. momskompensation.  

Grundskola åk 1-6  88 806 kr/år, from 2023-01-01  

Grundskola åk 7-9  106 991 kr/år, from  2023-01-01  

Förskoleklass   45 674 kr/år, from 2023-01-01  

Fritidshem   33 394 kr/år, from 2023-01-01  

 

Ersättningen gäller från 1 Januari 2023.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 197  Dnr  GRN  2022-00137  3.4.1.0  

Ersättning  till  fristående grundskolor  2023,  
Internationella Engelska skolan  i  Sverige  AB  

Grundskolenämndens  beslut  

Ersättning per elev/barn i;  

Grundskola åk 1-6  94 480 kr/år, from 2023-01-01  

Grundskola åk 7-9  112 676 kr/mån, from 2023-01-01  

Förskoleklass   48 234 kr/år, from 2023-01-01  

Fritidshem   35 397 kr/år (11 mån), from 2023-01-01  

Lovdagsersättning  41,58 kr/tim, from 2023-01-01  

 

Ersättning utbetalas månadsvis med en 12:e del av årsbeloppet förutom  
fritidshem som utbetalas över 11 månader.   

Sammanfattning  av ärendet  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 
om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 
och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens  storlek före 
kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 13 december  
2022 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för  
nästkommande år. Beräkningen utgick från den  av Grundskolenämnden 
beslutade budgeten för 2023:1.  

Vid valår beslutas ny budget när ny nämnd har sitt första sammanträde efter 
årsskiftet. Eventuella förändringar i ny sammansatt nämnds budget kan 
resultera i nya beslut ersättning fristående.    

 

I Bilaga 2 till 6 finns specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har 
skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för  
momskompensation med 6%.  

 

Ersättningen gäller från 1 Januari 2023  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ersättning Grundskola  

Ersättning per elev/barn i;  

Grundskola åk 1-6  94 480 kr/år, from 2023-01-01  

Grundskola åk 7-9  112 676 kr/år, from 2023-01-01  

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration  2 596 kr/år  

Grundskola åk 7-9 Administration  3 096 kr/år  

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation  5 348 kr/år  

Grundskola åk 1-6 Momskompensation  6 378 kr/år  

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 383 kr/år och elev.  

 

Ersättning Förskoleklass  

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass   48 234 kr/år, from 2023-01-01  

Ersättning betalas månadsvis med 12:e delar  

 

I  bidraget ingår pålägg för;  

Administration  1 325 kr/år  

Momskompensation  2 730 kr/år  

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 037 kr/elev  

 

Ersättning Fritidshem   

Beräkning ersättning per år  

Fritidshem   35 397 kr/år, from 2023-01-01  

Fritidshem   3  218 kr / mån (11 månader)  

Ersättning betalas månadsvis under 11 månader med årsbelopp delat på 11  
delar  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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I bidraget ingår pålägg för;  

Administration  973 kr/år  

Momskompensation  2 004 kr/år  

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är  6 387 kr/elev  

Ersättning Lovdagsersättning  

Ersättning för lovdagar utgår till fritidshem, anordnade av fristående skola.  

Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per 
vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till  3 218 kr/månad (11 
mån), vilket motsvarar 41,58 kr/tim.  

Beslutsunderlag  

1. Bilaga 1, Besvärshänvisning  

2. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Grundskola  

3. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2023 - Grundskola   

4. Bilaga 4, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Förskoleklass  

5. Bilaga 5, Specifikation priser fristående 2023- Förskoleklass            

6. Bilaga 6, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Fritids   

                                            

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 198  Dnr  GRN  2022-00138  3.4.1.0  

Ersättning  till  fristående skolor,  förskoleklass och  
fritidshem  2023,  Kunskapsskolan  i  Sverige AB  

Grundskolenämndens  beslut  

Ersättning per elev/barn i;  

Grundskola åk 1-6  94 384 kr/år, from 2023-01-01  

Grundskola åk 7-9  112 580 kr/mån, from 2023-01-01  

Förskoleklass   48 176 kr/år, from 2023-01-01  

Fritidshem   35 397 kr/år (11 mån), from 2023-01-01  

Lovdagsersättning  41,58 kr/tim, from 2023-01-01  

 

Ersättning utbetalas månadsvis med en 12:e del av årsbeloppet förutom  
fritidshem som utbetalas över 11 månader.   

Sammanfattning  av ärendet  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 
om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 
och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 
kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 13 december  
2022 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 
nästkommande år. Beräkningen utgick från den  av Grundskolenämnden 
beslutade budgeten för 2023:1.  

Vid valår beslutas ny budget när ny nämnd har sitt första sammanträde efter 
årsskiftet. Eventuella förändringar i ny sammansatt nämnds budget kan 
resultera i nya beslut ersättning fristående.   

 

I Bilaga 2 till 6 finns specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har 
skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för  
momskompensation med 6%.  

Ersättningen gäller från 1 Januari 2023  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ersättning Grundskola  

Ersättning per elev/barn i;  

Grundskola åk 1-6  94 384 kr/år, from 2023-01-01  

Grundskola åk 7-9  112 580 kr/år, from 2023-01-01  

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration  2 593 kr/år  

Grundskola åk 7-9 Administration  3 093 kr/år  

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation  5 342 kr/år  

Grundskola åk 1-6 Momskompensation  6 372 kr/år  

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 383 kr/år och elev.  

 

Ersättning Förskoleklass  

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass   48 176 kr/år, from 2023-01-01  

Ersättning betalas månadsvis med 12:e delar  

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration  1 324 kr/år  

Momskompensation  2 727 kr/år  

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 037 kr/elev  

Ersättning Fritidshem   

Beräkning ersättning per år  

Fritidshem   35 397 kr/år, from 2023-01-01  

Fritidshem   3  218 kr / mån (11 månader)  

Ersättning betalas månadsvis under 11 månader med årsbelopp delat på 11  
delar  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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I bidraget ingår pålägg för;  

Administration  973 kr/år  

Momskompensation  2 004 kr/år  

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 6 387 kr/elev  

Ersättning Lovdagsersättning  

Ersättning för lovdagar utgår till fritidshem, anordnade av fristående skola.  

Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per 
vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 3 218 kr/månad (11 
mån), vilket motsvarar 41,58 kr/tim.  

Beslutsunderlag  

1. Bilaga 1, Besvärshänvisning  

2. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Grundskola  

3. Bilaga  3, Specifikation priser fristående 2023 - Grundskola   

4. Bilaga 4, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Förskoleklass  

5. Bilaga 5, Specifikation priser fristående 2023- Förskoleklass            

6. Bilaga 6, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Fritids                                

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 

Sida 

25(35) 

Grundskolenämnden 

 
  

     

 

 

§ 199  Dnr  GRN  2022-00139  3.4.1.0  

Ersättning  till  fristående skolor,  förskoleklass och  
fritidshem  2023,  Montessoriskolan  Malmen  

Grundskolenämndens  beslut  

Ersättning per elev/barn i;  

Grundskola åk 1-6  94 145 kr/år, from 2023-01-01  

Grundskola åk 7-9  112 341 kr/mån, from 2023-01-01  

Förskoleklass   48 032 kr/år, from 2023-01-01  

Fritidshem   35 397 kr/år (11 mån), from 2023-01-01  

Lovdagsersättning  41,58 kr/tim, from 2023-01-01  

 

Ersättning utbetalas månadsvis med en 12:e del av årsbeloppet förutom  
fritidshem som utbetalas över 11 månader.   

Sammanfattning  av ärendet  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 
om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 
och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 
kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 13 december  
2022 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 
nästkommande år. Beräkningen utgick från den  av Grundskolenämnden 
beslutade budgeten för 2023:1.  

Vid valår beslutas ny budget när ny nämnd har sitt första sammanträde efter  
årsskiftet. Eventuella förändringar i ny sammansatt nämnds budget kan 
resultera i nya beslut ersättning fristående.    

 

I Bilaga 2 till 6 finns specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har 
skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för  
momskompensation med 6%.  

Ersättningen gäller från 1 Januari 2023  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ersättning Grundskola  

Ersättning per elev/barn i;  

Grundskola åk 1-6  94 145 kr/år, from 2023-01-01  

Grundskola åk 7-9  112 341 kr/år, from 2023-01-01  

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration  2 587 kr/år  

Grundskola åk 7-9 Administration  3 087 kr/år  

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation  5 329 kr/år  

Grundskola åk 1-6 Momskompensation  6 359 kr/år  

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och  vaktmästeri, är 14 383 kr/år och elev.  

Ersättning Förskoleklass  

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass   48 032 kr/år, from 2023-01-01  

Ersättning betalas månadsvis med 12:e delar  

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration  1 320 kr/år  

Momskompensation  2 719 kr/år  

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 037 kr/elev  

Ersättning Fritidshem   

Beräkning ersättning per år  

Fritidshem   35 397 kr/år, from 2023-01-01  

Fritidshem   3  218 kr / mån (11 månader)  

Ersättning betalas månadsvis under 11 månader med årsbelopp delat på 11  
delar  

I bidraget ingår pålägg för;  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Administration  973 kr/år  

Momskompensation  2 004 kr/år  

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 6 387 kr/elev.  

Ersättning Lovdagsersättning  

Ersättning för lovdagar utgår till fritidshem, anordnade av fristående skola.  

Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per 
vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 3 218 kr/månad (11 
mån), vilket motsvarar 41,58 kr/tim.  

Beslutsunderlag  

1. Bilaga 1, Besvärshänvisning  

2. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Grundskola  

3. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2023 - Grundskola   

4. Bilaga 4, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Förskoleklass  

5. Bilaga  5, Specifikation priser fristående 2023- Förskoleklass            

6. Bilaga 6, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Fritids                          

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 200  Dnr  GRN  2022-00140  3.4.1.0  

Ersättning  till  fristående skolor,  förskoleklass och  
fritidshem  2023,  Borås Kristna  skola  

Grundskolenämndens  beslut  

Ersättning per elev/barn i;  

Grundskola åk 1-6  96 109 kr/år, from 2023-01-01  

Grundskola åk 7-9  114 305 kr/mån, from 2023-01-01  

Förskoleklass   49 216 kr/år, from 2023-01-01  

Fritidshem   35 397 kr/år (11 mån), from 2023-01-01  

Lovdagsersättning  41,58 kr/tim, from 2023-01-01  

 

Ersättning utbetalas månadsvis med en 12:e del av årsbeloppet förutom  
fritidshem som utbetalas över 11 månader.   

Sammanfattning  av ärendet  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 
om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 
och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 
kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 13 december  
2022 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 
nästkommande år. Beräkningen utgick från den  av Grundskolenämnden 
beslutade budgeten för 2023:1.  

Vid valår beslutas ny budget när ny nämnd har sitt första sammanträde efter 
årsskiftet. Eventuella förändringar i ny sammansatt nämnds budget kan 
resultera i nya beslut ersättning fristående.    

 

I Bilaga 2 till 6 finns specifikation  av grundbeloppet samt hur beräkning har 
skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för  
momskompensation med 6%.  

Ersättningen gäller från 1 Januari 2023  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ersättning Grundskola  

Ersättning per elev/barn i;  

Grundskola åk 1-6  96 109 kr/år, from 2023-01-01  

Grundskola åk 7-9  114 305 kr/år, from 2023-01-01  

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration  2 641 kr/år  

Grundskola åk 7-9 Administration  3 141 kr/år  

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation  5 440 kr/år  

Grundskola åk 1-6 Momskompensation  6 470 kr/år  

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 383 kr/år och elev.  

Ersättning Förskoleklass  

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass   49 216 kr/år, from 2023-01-01  

Ersättning betalas månadsvis med 12:e delar  

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration  1 352 kr/år  

Momskompensation  2 786 kr/år  

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 037 kr/elev  

 

Ersättning Fritidshem   

Beräkning ersättning per år  

Fritidshem   35 397 kr/år, from 2023-01-01  

Fritidshem   3  218 kr / mån (11 månader)  

Ersättning betalas månadsvis under 11 månader med årsbelopp delat på 11  
delar  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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I bidraget ingår pålägg för;  

Administration  973 kr/år  

Momskompensation  2 004 kr/år  

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 6 387 kr/elev.  

 

Ersättning Lovdagsersättning  

Ersättning för lovdagar utgår till fritidshem, anordnade av fristående skola.  

Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per 
vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 3 218 kr/månad (11 
mån), vilket motsvarar 41,58 kr/tim.  

Beslutsunderlag  

1. Bilaga 1, Besvärshänvisning  

2. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Grundskola  

3. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2023 - Grundskola   

4. Bilaga 4, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Förskoleklass  

5. Bilaga 5, Specifikation priser fristående 2023- Förskoleklass            

6. Bilaga 6, Specifikation beräkning ersättning 2023  - Fritids                   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 201  Dnr  GRN  2022-00141  3.4.1.0  

Ersättning  till  Enskild  pedagogisk omsorg  2022  Ströms 
slott AB  

Grundskolenämndens  beslut  

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms Slotts AB fastställs att gälla 
från och med den 1 januari 2023. 

Sammanfattning  av ärendet  

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 
omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har av Kommunfullmäktige  
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till pedagogisk omsorg.  

Enheterna för pedagogisk omsorg har rätt att få beslut om ersättningarnas  
storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 
respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.                 

 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2023  

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 
respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.  

Ersättningen består av en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har 
beräknats utifrån 2023 års förväntade medianlön. Omkostnadsdelen är en 
schablon enligt Skatteverket. I ersättningen ingår även kompensation för 
administration med 1 % och momskompensation med 6 %.  

Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Från och 
med den månad barnet fyller 6 år hör det  till åldersgruppen 6-9 år och från och 
med den månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12 år.  

 

Omsorg   kr/mån  

tim/vecka   6-9 år  10-12 år  

    -15   1 314   723  

16-30   2 628  1 447  

31-40   3 943  2 170  

41-                       5 257  2  893  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika  många andra barn från 
annan familj tas emot. För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån 
den längsta vistelsetiden som barnet från annan familj har. För det andra barnet 
i familjen utgår ersättning utifrån den näst längsta vistelsetiden som barnet från 
annan familj har, o s v.  

Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av 
månadsersättningen per dag fr o m den dag omsorgen börjar t o m sista dag.  

Ersättningarna gäller från och med  1 januari 2023.  

Ersättning vid lovdagar  

Vid lovdagarsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid.       

Beslutsunderlag  

1. Bilaga 1, Besvärshänvisning                            

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 202  Dnr  GRN  2022-00147  3.5.4.0  

Extra  gruppmöte i  januari  

Grundskolenämndens  beslut  

Grundskolenämnden beslutar att hålla ett extra gruppmöte i januari som är 
arvoderat. 

Sammanfattning  av ärendet  

I och med arbetet med Budget 2023 kommer Grundskolenämnden hålla ett 
extra gruppmöte i januari vilket är arvoderat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 203  Dnr  GRN  2021-00167  3.5.4.0  

Anmälningsärenden  per  december  2022 
Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna. 

Sammanfattning  av ärendet  

Anmälningar kränkande behandling och avstängningar av elever perioden 
november 2022.   

 

Sammanställning av statistik över anmälda kränkningar av elever perioden 
2021-2022.  

Elevernas frånvaro perioden november 2022.  

 

Protokoll från facklig samverkan i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) per  
december 2022.   

Beslutsunderlag  

1. Anmälningsärenden per december 2022.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 204  Dnr  GRN  2021-00168  3.5.4.0  

Delegationsbeslut  per  december  2022 
Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens  beslut  

Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna. 

Sammanfattning  av ärendet  

Grundskola.  

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2022-11-30—2022-12-13.  

Laglighetsprövningar skolplacering 2022-11-30—2022-12-13.  

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden 2022-11-30—2022-12-13.  

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden  

2022-11-30—2022-12-13.  

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 
enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2022-11-30—2022-12-13.  

Delegationsbeslut  uppskjuten skoltid perioden 2022-11-30—2022-12-13.  

Personal.  

Delegationsbeslut från förvaltningschef  

2022-11-30—2022-12-13.  

Beställning hyresgästanpassning Engelbrektskolan passage GRF  

Framställan lokalanpassningar Sandaredskolan  

Beställning hyresgästanpassning Engelbrektskolan upprustning skolgård  

Beställning hyresgästanpassning Bergdalskolan upprustning skolgård 2023  

Övriga delegationsbeslut.  

Avslagsbeslut skolskjuts per november 2022 Dnr 2022-00012.   

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per december 2022.   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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