
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-25 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i  

Servicekontoret, lokal Ugglan plan 2, tisdagen den 26 januari 2021 kl. 17:00 

Ordinarie sammanträde börjar kl. 18.00 

 

Ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, nämndsekreterare samt 

IT-ansvarig deltar vid mötet på plats. Övriga ledamöter och ersättare, 

adjungerade tjänstemän samt fackliga företrädare deltar på distans.  

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde 

hållas inför stängda dörrar. 

 

Per Carlsson 
Grundskolenämndens Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls till Adriana Waris via e-post: adriana.waris@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2021-01-25 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende 

1. Upprop och val av justerande personer 

   

2. Fastställande av föredragningslista 

   

3. Information från förvaltningschefen 

   

4. Resursfördelningsmodellen  

Dnr 2021-00003 3.5.4.0 1 

5. Lokalbehovsplan 2022-2024 Grundskolenämnden 

Dnr 2020-00141 3.5.4.0 1 

6. Anslagsframställan Myråsskolan 

Dnr 2021-00001 3.5.4.0 1 

7. Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta  

Dnr 2020-00133 3.5.4.0 1 

8. Ändring Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2021 

Dnr 2020-00086 3.5.4.0 1 

9. Initiativärende: Bjud in polisen till nämnden 

Dnr 2021-00009 3.5.1.0 1 

10. Initiativärende: Nämnden bör följa upp effekterna av fjärrundervisning 

Dnr 2021-00012 3.5.4.0 1 

11. Anmälningsärenden per januari 2021 

Dnr 2020-00150 3.5.4.0 1 

12. Delegationsbeslut per januari 2021 

Dnr 2020-00151 3.5.4.0 1 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-26 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00003 3.5.4.0 
 

  

 

Resursfördelningsmodellen  

Grundskolenämndens beslut 

Vid införande av resursfördelningsmodellen (RFM) diskuterades att en översyn 

av parametrar skall göras efter att modellen var implementerad. 

Grundskolenämnden beslutar därmed att denna översyn av parametrar skall 

göras inför budget 2022.         

Ärendet i sin helhet 

Vid nämndens planeringsdag 1 mars 2018 var fokus på nämndens ledning och 

styrning och förutsättningar inför arbetet med budget 2019. 

Skolinspektionen framhöll i sin sammanfattade bedömning efter sin tillsyn av 

förskoleklass och grundskola i Borås kommun 2017-03-21 att ”Borås kommun 

i egenskap av huvudman har ett omfattande uppdrag att försöka utjämna och 

kompensera skillnader i elevers förutsättningar”. 

Behovet fanns för att utveckla en resursfördelningsmodell som stärker 

likvärdigheten och därför skall vara anpassad till barns och elevers olika behov 

och förutsättningar. I uppdraget som identifierades på planeringsdagen 2018 

ingick att skapa en modell för resursfördelning och ange vad som ev. skall vara 

anslagsfinansierat och separeras i modellen. Vid planeringsdagen redovisades ett 

antal olika tänkbara delar utifrån en omvärldsanalys såsom en särskild 

socioekonomisk del som skall var med. Tanken med modellen var också att den 

skall ge en bättre grund för resursfördelning samt lednings-och 

arbetssätt/metoder som gynnar en positiv resultatutveckling för eleverna. 

Modellen skulle ha ett antal tydliga parametrar som Grundskolenämnden kan 

ompröva löpande inför budgetår. 

Resursfördelningsmodellen togs fram och beslutades i Grundskolenämnden 

2019-03-26. Resursfördelningsmodellen har därför varit underlag till Budget 

2019, Budget 2020 samt Budget 2021. Inför budget 2022 finns därav ett behov 

att se över och utvärdera parametrar i resursfördelningsmodellen. En 

arbetsgrupp skall därav utses för översyn av parametrar.               

                              

Samverkan 
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Lokalbehovsplan 2022-2024 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att godkänna lokalbehovsplan för 2022-2024.    

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalplan har tidigare fattats beslut inom Grundskolenämnden enligt årshjulet i 

maj. Inför 2020 ändrades beslutsdatum till januari för att mer harmonisera med 

Borås stads årshjul för lokalresursplanering. 

Samtidigt införde Borås Stad en gemensam mall och process i Stratsys för 

förvaltningarnas lokalbehovsplaner. Lokalbehovsplanens utseende och upplägg 

är anpassat i rapportform från Stratsys. 

Denna plan utgår utifrån befolkningsprognos från Borås Stad maj 2020.                

Beslutsunderlag 

1. Lokalplan 2022-2024 för Grundskolenämnden. 

                              

Samverkan 

Ärendet har samverkats. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

Kapaciteten som presenteras är lokalens (fastighetens) maxkapacitet ej klass och åldersindelat. 
Exempelvis ändras sig vissa skolor under planeringsperioden från 4-9 till 7-9 som kan skapa mer eller 
mindre kapacitet i en befintlig yta. Olika stadier i skolan kräver olika mycket yta. 

Borås Stads grundskolors teoretiska, fysiska maxkapacitet är ännu inte helt utnyttjad. Den tidigare 
beräknade maxkapacitet på skolorna från Skolstrukturutredningen baserades enbart på antal elever som 
fysiskt får plats på en skola. Grundskolenämndens planering av skolkapacitet ska baseras på antal 
klasser, detta är ett mer relevant sätt att beräkna enheternas kapacitet. Antalet elever i respektive årskurs 
samt antal klassrum per skola och klassrumsstorlek blir avgörande för hur många elever en enskild 
skola kan ta emot. Även flödena mellan skolor måste tas med i planeringen då man beräknar 
maxkapacitet. En F-3 skola ska lämna ifrån sig ett visst antal klasser då eleverna ska börja åk 4, då måste 
mottagande skola ha kapacitet till samma antal klasser. Likväl är det på högstadieskolor som tar emot 
elever från F-6 skolor. Strukturen på skolan och i området spelar roll för hur planering av 
maxkapaciteten ser ut på olika geografiska områden. Inför HT 2021 finns däremot endast renodlade F-
3 skolor kvar i dalsjöförs tidigare Svedjeskolan F-3 görs succesivt  om till F-6 enhet genom att elever 
stannar kvar på skolan. 

Kapaciteten på en skola är också beroende av klassrummens storlek och lokalernas utformning, 
elevernas ålder, olika elevers behov, storlek på matsal, skolgårdens yta och planering, förekommande 
uppehållsrum och caféteria, storlek på kapprum (plats för ytterkläder och skåp) och 
korridorsutrymmen. Även schematekniska och organisatoriska parametrar spelar in på maxkapaciteten 
samt hur fastigheten är utformad. Ofta har äldre skolfastigheter inte möjlighet till samma kapacitet som 
nyare för att verksamheten ska kunna arbeta mot skolans styrdokument och vara lokaleffektiva. F-3 och 
F-6 skolor har fritidsverksamhet på morgon och eftermiddag som kräver lokaler och utrymme för 
lärande och lek. 7-9 skolor behöver uppehållsrum där eleverna kan vara under rast och håltimmar. Alla 
7-9 skolor är utrustade med specialsalar, antalet är olika på skolorna runt om i Borås Stad. Många 
specialsalar rymmer oftast inte en hel klass. Salarna har olika typer av utrustning beroende på ämnets 
karaktär. 

Klassrummens storlek är varierande över Borås Stads grundskolor. Många skolor är byggda att ta emot 
varierande storlek på grupper i klassrummen. Detta är en avgörande roll på planering av elevantal och 
kapacitet på skolorna, då alla klasser inte alltid kan vara lika stora. 

Undervisning av förskoleklass sker på vissa skolor i rum som inte går att definiera som klassrum utan är 
utformade att passa till lek och lärande med annan struktur än traditionella klassrum. 

Även kapprummens/skåpsplatsers roll är avgörande för maxkapaciteten. Eleverna måste kunna ha 
möjlighet att hänga av sig ytterkläder och skor. Yngre barn har oftast extra kläder på skolan för att 
kunna delta på undervisning, raster och fritidsverksamhet utomhus. 

Skolans kökskapacitet och matsal storlek spelar stor roll. Antalet elever/klasser som får plats i matsalen 
är en parameter som spelar stor roll vad gäller skolans kapacitet att ta emot elever. Enligt 
Livsmedelsverkets råd så ska skollunch serveras mellan kl. 11.00-13.00 samt att eleverna ska ha 
möjlighet att äta i lugn och ro, minst 20 minuter. Detta kräver god schematisk planering på skolorna. 

Även ventilationen begränsar kapaciteten. I de flesta klassrum/undervisningssalar finns skyltar med 
anvisning av antalet personer som får vistas där enligt OVK-protokoll, men långt ifrån alla är 
uppmärkta. Dessa skyltar ska hjälpa skolorna att planera verksamheten i klassrummen (antalet personer 
i klassrummet) men här saknas uppmärkning på flera skolor, vilket förvaltningen uppmärksammat LFF 
på. Borås Stad har en standard som säger att alla undervisningssalar ska vara uppmärkta med OVK-
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skyltar, ett uppdrag som ligger hos LFN. På flera skolor är ventilationens kapacitet lägre än antalet 
personer som fysiskt får plats, detta blir begränsande. De nyckeltal som LFF presenterat på 
byggnadstekniskt maxkapacitet i sin Lokalresursplan 2017-2019 i Borås Stads skolor har inte kunnat 
preciseras under Grundskoleförvaltningen i arbetet med denna lokalplan. Det råder för närvarande 
osäkerhet i definitioner, mätningar och slutsatser av dessa vilka behöver tydliggöras inför det fortsatta 
lokalplaneringsarbetet. 

Storleken på skolgården är ytterligare en faktor som begränsar antalet elever på skolan. Borås Stad har 
idag en norm för hur stor en skolgård bör vara, hur många kvadratmeter per elev som behövs för att 
skapa en tillfredställande utemiljö. Vid ny-, till- och ombyggnation av skolor i Borås Stad är nyckeltalet 
som LFF bestämt 20 kvm per elev på utemiljön och skolgården, den ytan bedöms vara tillfredställande 
för grundskolans elever. 

Elevökningen inom staden beror till stor del på att antalet elever i de yngre/äldre åren ökar men även 
mottagandet av nyanlända elever har påverkat elevökningen, framför allt i de senare års-kurserna. 
Elevökningen på sikt beror även på att det just nu är nya planerade bostadsområden på många delar av 
staden. Just volymutvecklingen är den mest utmanande faktorn både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt för GRN. 

Kapacitetsutnyttjande 

En skolas teoretiska maxkapacitet kommer inte att fullt kunna beläggas till 100%. En relevant nivå för 
planerad kapacitetsutnyttjande i en central skola är runt 90% (dvs 21 elever i en klass med teoretisk 
maxkapacitet på 23 elever). Skolor utanför tätorten hamnar lägre då storleken på elevkullar är 
varierande och överensstämmer sällan med skolans teoretiska maxkapacitet i ett klassrum. Söktrycket är 
även lägre vilket medför att elever från tätorten sällan aktivt väljer en skolplacering i en mindre ort 
utanför tätorten. 

Utgångspunkt för teoretisk max i en klass är storleken på klassrum och normalt sett runt 20-25 elever 
per klass. Pedagogiska förutsättningar kan minska  taket för ett intag i en klass (språk, NPF, utmanande 
elever etc) 

Utgångspunkten är normalt sett i en F-6 skolas långsiktiga planering är att klassen hålls intakt från 
förskoleklass till åk 6. Elever som slutar i en klass kan endast fyllas på med en elev i samma årskull. 
Olika områden har varierande rörlighet. Inför åk 4 finns ett utflöde från kommunala skolor till 
fristående vilket skapar spridda tomma platser i befintliga klasser. Dock är sällan utflödet så pass stort 
att en större förändring av skolstrukturen inför åk 4 hade möjliggjort ett högre utnyttjande. Dvs om 
utflödet från en viss skola med 4 parallell åk 3 hade varit 25 % så hade detta möjliggjort för en större 
förändring genom att bryta upp befintliga klasser i åk 3 och skapat 3 parallell i åk 4. Men det medför 
negativ konsekvens för trygghet hos eleverna. Detta skulle även skapa problematik runt kommande 
förskoleklass då antalet som skall startas upp blir beroende på om åk 3 slås ihop till mindre antal 
paralleller eller ej och frigör klassrum. 

Därav behöver en acceptans finnas för ett lägre kapacitetsutnyttjande längre upp i åldrarna i väntan på 
skolval till åk 7. 

Kapacitetsutnyttjande i förhållande till teoretisk maxkapacitet är högre på högstadiet. Främsta 
anledningen är att utbudet av antal skolor (10 st högstadie  jämfört med 37 st låg-/mellanstadie) är lägre 
på högstadiet vilket främjar ett högre utnyttjande. 

Skolval 
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Inom grundskolans verksamhet tillämpas ett aktivt skolval dvs vårdnadshavare ansöker om en skolplats 
i en skola och sedan placeras eleverna utifrån dessa önskemål. Dvs Grundskolan kan inte själva styra 
med upptagningsområden i vilken ordning respektive skola skall fyllas på. 

I de fall där antalet platser i en skola är färre jämfört med antalet sökande tillämpas ett antal 
urvalskriterier (syskonförtur och relativ närhetsprincip). 

Syskonförtur används endast för placering i förskoleklass och går före andra elevers relativa 
närhetsprincip. 

Relativ närhetsprincip används med målet att inga elever skall få orimligt långt till sin skola och 
beräknas med hjälp av följande 3 parametrar; 

 Vi mäter närmaste vägen där man kan gå eller cykla mellan barnets folkbokföringsadress och 
den önskade skolan. 

 Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste skolan med ledig 
plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev 
skulle förlora i väg på att inte få önskad skola. 

 Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma årskurs i samma 
skola och det barn som skulle förlora mest på att anvisas annan skola får platsen. 

Detta medför i vissa fall att även om man bor granne med skolan som vårdnadshavaren gjort sitt 1:a 
handsval till kan man bli placerad på en skola längre bort då en annan elev gör anspråk på tillgänglig 
plats. 

Detta medför att vissa tryck-flöden uppstår i tätorten då söktrycket är högre jämfört med tillgängliga 
platser. 

Exempel på dessa tryck-flöden är; 

En elev har sökt till Myrås-skolan där söktrycket är högre än tillgängliga platser. 

Denna elev blir då placerad på sitt 2:a handsval som troligen är Ekaräng. Även Ekaräng har ett högre 
söktryck jämfört med antalet tillgängliga platser vilket gör att elever som bor nära Ekaräng blir 
placerade på Trandared. Detta medför ett fortsatt tryck-flöde av eleverna som bor på södra delen av 
Trandared till Svedjeskolan och Kristineberg. Eleverna på Hedvigsborg kommer då delvis bli placerade 
på Kristineberg och Daltorp. 

Lösningen är den kommande ombyggnationen av Myråsskolan som kommer att ta bort vissa delar av 
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tryck-flödet. 

2 Demografi 

Stadsledningskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för 
staden som helhet och områden enligt före detta kommundelsindelningen. Prognosen avser 2020-2024. 
Denna information är en del i grunden för kommande lokalplanering. 

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

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

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

 

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

Stadsledningskontoret arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2020 och 31 dec 2021 som 
grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2021. 

Elevprognosen visar på en viss avmattning av ökningen i slutet på prognosperioden, från drygt 300 fler 
barn/elever varje år till en ökning på 117 barn/elever 2024. Under prognosperiodens fem år från dec 
2020 till dec 2024 är ökningen för elever i F-9: 973 barn/elever. Jämfört med förra årets prognos är 
denna lägre under prognosperiodens fem år. 

Förändringen av antal elever är inte jämnt fördelad över staden. Den förväntade och planerade 
bostadsbyggnationen förväntas få störst effekt i Centrum, Göta, Sjöbo och Trandared och är en stark 
bidragande faktor till förändringen av antal elever. Nedan redovisas befolkningsprognosen för de olika 
före detta kommundelarna. 
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3 Övergripande nulägesanalys 

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

· Kapacitetsutbyggnad (i absoluta tal) 

· Effektivisering av lokalutnyttjandet i befintliga lokaler (minskad kostnad per elev och per kvm) 
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· Kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet samt Elevhälsans 
lokaler för medicinska uppdraget) 

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

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

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

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

Högstadieskolorna i Borås Stad har ett stort behov av kameror inomhus och utomhus. Detta för att 
trygga säkerheten för elever och personal. Brott och skadegörelse kan minska och följas upp rättsligt 
vid kameraövervakning. 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Bodaskolan, 
Milstensgatan 25, 507 42 
Borås 

F-9 skola samt 
fritidshem. 
Grundsärskola 7-9. 

750 750 750 750 750 750 

Bodaskolan, modul, 
Milstensgatan 

F-klass samt 
fritidshem. 

25 25 25 25 0 0 

Bodaskolan A-resurs, 
Milstensgatan 1 alt. 
Smörhulegatan 2 507 42 
Borås 

7-9 Särskild 
undervisningsgrupp. A-
resursen tar emot 
elever i grundskolan 
med diagnos inom 
autismspektumtillstånd 
(AST). 

7 7 7 7 7 7 

Bodavallen NYTT 
AkKTIVITETSHUS, 
Sjumilagatan 6 50742 
Borås 

Elever i åk F samt 
fritidshemmets är i 
modul i närheten av 
skolan. Idrottshallen 
kan inte tillgodose 
timplanen för skolans 
verksamhet. 

  50 50 50 50 

Fjärdingskolan, Åsvägen, 
507 41 Borås 

F-6 skola 2 paralleller. 
Grundsärskolan ca 40 
elever. Fritidshem 

350 350 350 350 350 350 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Fjärdingskolan modul, 
Åsvägen 507 41 Borås 

Två klassrum, två 
klasser i modulen. 

50 50 50 50 50 50 

Myråsskolan, Kyrkvägen 
49 507 33 Brämhult 

F-6 skola samt 
fritidshem, 3 par (4 par 
i en årskurs). 

500 500 756 756 756 756 

Myråsskolan modul, 
Kyrkvägen 49 507 33 
Brämhult 

Fritidshem för ca 70 
elever 

      

Bodaskolan, 
Milstensgatan, Borås 

Matsal för F-9 samt 
grundsärskolan. 
Matsalen är trång och 
flöden oklara för elever. 

      

Antal platser i området  1 682 1 682 1 988 1 988 1 963 1 963 

4.1.1 Befolkningsprognos 

Brämhults f.d kommundel beräknas öka med 88 elever i åldern 6-15 år mellan åren 2020 och 2024. 
Utökning av elevplatser i de yngre åldrarna görs på Myråsskolan och nya Björkhöjdskolan utökas för att 
ta emot den ökade volymen för högstadiet. 

4.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Bergdalskolan, Gustav 
Adolfssongatan 81 504 57 
Borås 

F-6 skola, 2 paralleller 
samt fritidshem. 

350 350 350 350 350 350 

Bergdalskolan modul, 
Gustav Adolfsgatan 81 
504 57 Borås 

F-klass samt 
fritidshem. 

25 25 25 25 25 0 

Björkhöjdskolan, 
Klinikvägen 48 C 504 57 
Borås 

Nu åk F-2 med 
fritidshem samt CFL. 
Utbyggnad av skola till 
F-9. 

650 650 650 650 650 650 

Engelbrektskolan, 
Engelbrektsgatan 14, 506 
36 Borås 

F-9 skola samt 
fritidshem. F-6 3 par, 7-
9 5 par. 

650 650 650 650 650 650 

Engelbrektskolan modul, 
Engelbrektsgatan 14  506 
36 Borås 

2 klassrum för 
lågstadiet samt 
fritidshemvist. Byte 
sker i april-maj 2021 
och ersätts med en ny 
anpassad modul för 
verksamhetens behov. 

50 50 50 50 50 50 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Engelbrektskolan 
MATSALS MODUL; 
Engelbrektsgatan 14, 506 
36 Borås 

Åk F-9 äter lunch samt 
fritidshemmet äter 
frukost och mellanmål. 

      

GRF kontor, 
Olovholmsgatan 32 506 
34 Borås 

Kontor till 
Grundskoleförvaltninge
n, CFL-administration, 
grundskolans 
psykologer och 
skolläkare. Vån 2 och 
4. Vån 1 gemensamt 
med GVUF och FF. 

      

Antal platser i området  1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 700 

4.2.1 Befolkningsprognos 

Centrum f.d kommundel beräknas öka med 199 elever i åldern 6-15 år mellan åren 2020 och 2024. 
Utökning av Björkhöjdskolan F-6 samt nya Björkhöjdskolan åk 7-9 kommer att omhänderta 
volymökningen. 

4.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Aplaredskolan, 
Boråsvägen 22 516 50 
Aplared 

F-6 skola( B-form) samt 
fritidshem. 

95 95 95 95 95 95 

Dalsjöfors IP, Bollvägen 
1251634 Dalsjöfors 

Dalsjöskolan 4-9 
använder planen till sin 
idrottsundervisning 
utomhus. 

      

Dalsjöskolan 4-9, 
Dalsjövägen 16, 516 34 
Dalsjöfors 

4-9 skola. Åk 7-9 6 
paralleller. Åk 4-6 3 
paralleller. Särskild 
undervisningsgrupp 
inom autisms åk 4-6. 

650 650 650 650 650 650 

Dalsjöhallen, Bollvägen 
10, 516 34 Dalsjöfors 

Inhyrd idrottshall till 
Dalsjöskolan 

      

Dannikeskolan, 
Stomsvägen 1, 516 94 
Dannike 

F-6 skola (B-form) samt 
fritidshem. 

100 100 100 100 100 100 

Gånghesterskolan, 
Fageråsvägen 1, 507 70 
Gånghester 

F-6 skola 2 par samt 
fritidshem. Nybyggd 
2018. 

350 350 350 350 350 350 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kerstinsgården, 
Puckvägen 6 56 34 
Dalsjöfors 

F-3 1 par samt 
fritidshem. 

50 50 50 50 50 50 

Kerstinsgården moduler 2 
st,  Puckvägen 6  516 34 
Dalsjöfors 

Klassrum i modulerna. 50 50 50 0 0 0 

Målsrydskolan, Kyrkvägen 
49, 507 33 Brämhult 

F-6 skola, 1 par samt 
fritidshem. 

165 165 165 165 165 165 

Rångedalaskolan, 
Gretlandavägen 10, 516 
93 Rångedala 

F-3 skola (B-form) samt 
fritidshem. Förskolan 
hyr in sig i en lokal med 
en förskoleavdelning i 
skolans fastighet. 

110 110 110 110 110 110 

Rångedalahallen, 
Gretlandavägen 10 516 
93 Rångedala 

Idrottshall som 
Rångedalaskolan hyr 
till idrottsundervisning. 

      

Tummarpskolan, 
Boråsvägen 54, 516 31 
Dalsjöfors 

F-3 skola 2 paralleller 
samt fritidshem. 

195 195 195 195 195 750 

Äsperedskolan, 
Skolstigen 2, 516 92 
Äspered 

F-6 skola 1 par samt 
fritidshem. 

140 140 140 140 140 140 

Äsperedskolan modul, 
Skolstigen 2 516 92 
Äspered 

1 klassrum i modulen. 25 25 25 25 25 25 

Antal platser i området  1 930 1 930 1 930 1 880 1 880 2 435 

4.3.1 Befolkningsprognos 

Dalsjöfors f.d kommundel beräknas öka med 42 elever i åldern 6-15 år mellan 2020 och 2024. Planerat 
projekt för att omhänderta den ökade volymen är en om- och utbyggnad av Tummarpskolan. Nya 
Tummarpskolan kommer att vara en F-6 skola och därmed skapas fler 7-9 platser på Dalsjöskolan som 
då blir en renodlad 7-9 skola. 

4.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Asklandaskolan, 
Askvägen 14 513 32 
Fristad 

F-6 skola, 2 parallell 
samt fritidshem. 

280 280 280 280 280 280 

Asklandahallen, 
Askvägen 14 513 32 
Fristad 

Idrottshall för 
Asklandaskolan 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Borgstenaskolan, 
Länsvägen 183 513 70 
Borgstena 

F-6 skola (B-form) samt 
fritidshem. Särskild 
undervisningsgrupp 
finns på skolan. 

130 130 130 130 130 130 

Borgstena Allhall, 
Länsvägen 183 513 70 
Borgstena 

Inhyrd idrottshall till 
Borgstenaskolan. 

      

Bredaredskolan, Råryd 1 
504 96 Bredared 

F-6, en parallell samt 
fritidshem. 

160 160 160 160 160 160 

Fristadskolan, Skolvägen 
6 513 34 

7-9 skola, 4-5 par. 350 350 350 350 350 350 

Fristadskolan modul, 
Skolvägen 6 513 34 
Fristad 

Ett klassrum med två 
grupprum och förråd. 
Används som musiksal. 

25 25 25 0 0 0 

Fristadhallen, Stora 
Vägen 2, 513 34 Fristad 

Idrottshall till 
Fristadskolan 7-9 samt 
Gula skolan F-6. 

      

Gula skolan, Skolvägen 2 
513 34 Fristad 

F-6 skola samt 
fritidshem. 2 par. 

250 250 250 250 300 300 

Gula skolan, Skolvägen 2 
513 34 Fristad 

F-6 skola. Skolan har 
en farlig och otrygg 
trafiksituation för 
elever. 

      

Gula skolan modul, 
Skolvägen 2, 51334 
Fristad 

2 klassrum i modulen. 50 50 50 50 0 0 

Sparsörskolorna, 
Slättängskolan, 
Rosenvägen 6 513 50 
Sparsör 

F-6 skola 2 par samt 
fritidshem.  
Sparsörskolorna har 
även namnen 
Slättängskolan F-3 och 
Kilskolan 4-6. 

300 300 300 300 300 300 

Sparsörskolorna, 
Sparsörs AIK, Ur och skur 
fritidshem, Hovalidsvägen 
3 513 50 Sparsör 

Sparsörskolorna har en 
fritidshemsavdelning i 
Sparsörs AIK:s 
sportstuga. 

20 20 20 20 20 20 

Rosenvägen 6/Villan 
Sparsörskolan 
administration, 
Rosenvägen 6, 513 50 
Sparsör 

Administrationslokal 
Sparsörskolorna, 
kontor samt 
konferensrum. 

      

Antal platser i området  1 565 1 565 1 565 1 540 1 540 1 540 

4.4.1 Befolkningsprognos 

Fristad f.d kommundel beräknas öka med 24 elever i åldern 6-15 år mellan 2020 och 2024. Ingen 
planerad utbyggnation för ökad kapacitet finns i området inom planeringsperioden. 
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4.5 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Daltorpskolan 7-9, Stora 
Tvärgränd 1 504 33 Borås 

7-9 skola, 7 paralleller. 650 650 650 650 650 650 

Daltorphallen, 
Daltorpskolan,  Stora 
Tvärgränd 1  504 33 
Borås 

Idrottshall och 
omklädningsrum för 
Daltorpskolan 7-9. 

      

Daltorpskolan F-6 
(Kronängskolan 2), 
Gässlösavägen 52 504 41 
Borås 

Modulskola; F-6 skola 
2 par samt fritidshem. 

350 350 0 0 0 0 

Kristinebergsskolan, 
Sparrfeltsgatan 5, 504 44 
Borås 

F-6 skola 3 par samt 
fritidshem. 

460 460 460 460 460 460 

NY SKOLA, GÄSSLÖSA F-9 grundskola, 
fritidshem, 1-9 
grundsär, 
Kommunikationsklass. 
Idrottshall. Flera 
verksamhet väntar på 
en nybyggnation då de 
är i tillfälliga lokaler. 
Utökning av elevplatser 
då elevströmmar ökar i 
Borås Stad. 

0 0 900 900 900 900 

Svedjeskolan, 
Svedjegatan 3, 504 45 
Borås 

F-6 skola (1-2 par) med 
fritidshem. 

160 160 160 160 160 160 

Svedjeskolan, modul, 
Svedjegatan 3, 504 45 
Borås 

2 klassrum i modulen.. 50 50 50 50 50 50 

Antal platser i området  1 670 1 670 2 220 2 220 2 220 2 220 

4.5.1 Befolkningsprognos 

Göta f.d kommundel beräknas öka med 155 elever i åldern 6-15 år mellan 2020 och 2024. Det ökade 
elevantalet omhändertas genom ny skola på Gässlösa samt de lokaler som Daltorpskolan F-6 lämnade 
2020 som möjliggör en utökning av Daltorpskolan 7-9. 
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4.6 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Byttorpsskolan, 
Vindelgatan 4 504 65 
Borås 

F-6 samt fritidshem, 2 
paralleller. 

360 567 567 567 567 567 

Hestra Midgård, Hestra 
ringväg 6, 504 70 Borås 

F-6 skola 3 par samt 
fritidshem. 

450 450 450 450 450 450 

Skola i Norrbyområdet för 
behov av utökade 
elevplatser i området 

F-6 skola, Behov ca 2-
3 paralleller samt 
fritidshem. 

      

Särlaskolan, Särlagata 1 
504 39 Borås 

F-9 skola samt 
fritidshem. Åk F-6 2 
par, åk 7-9 3-4 par. 

450 450 450 550 550 550 

Särlaskolan modul, 
Särlagatan 1  504 39 
Borås 

F-klass samt fritidshem 
ca 50 elever. 

50 50 50 0 0 0 

Antal platser i området  1 310 1 517 1 517 1 567 1 567 1 567 

4.6.1 Befolkningsprognos 

Norrby f.d kommundel beräknas öka med 136 elever i åldern 6-15 år mellan 2020 och 2024. Den ökade 
elev-volymen omhändertas för F-6 genom om- och tillbyggnation av Byttorpskolan samt en utökning 
av en 7-9 på Särlaskolan. 

4.7 Odefinierat område 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Idrottshallar Idrottshallar. Flera 
idrottshallar på 
grundskolorna i Borås 
Stad är för små och 
kan inte tillgodose 
skolans behov vid 
scheamläggning.. 

      

Kommunikationsklasser 
Regementet, Åkermans 
väg 6 504 31 Borås 

Åk 1-9. Särskild 
undervisningsgrupp; 
elever med 
språkstörning , ca 30 
elever. 

40 40 0 0 0 0 

Skolhälsovården, 
Grundskolor i Borås Stad 

Flertalet skolor saknar 
ändamålsenliga lokaler 
för skolhälsovård, EMI. 

      

Antal platser i området  40 40 0 0 0 0 
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4.8 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Sandgärdskolan, 
Skolvägen 14 518 30 
Sandared 

7-9 skola, 4-5 par. 450 450 450 450 500 450 

Sandaredskolan, 
Skolvägen 19 518 30 
Sandared 

F-6 skola  3 par samt 
fritidshem. 

400 400 400 400 450 450 

Sandaredskolan modul, 
Skolvägen 19 518 30 
Sandared 

Två klassrum i 
modulen. 

50 50 50 50 0 0 

Sandaredshallen, 
Alingsåsvägen, 518 30 
Sandared 

Idrottshall för 
Sandaredskolan och 
Sandgärdskolan 
(innehåller även 
badhus). Delas med 
FoF. 

      

Sandhultskolan, 
Bredaredsvägen 10 504 
78 Sandhult 

F-6 skola 1 par samt 
fritidshem,  
Förskolan hyr in sig i 
en lokal med en 
förskoleavdelning i 
skolans fastighet. 

170 170 170 170 170 170 

Sjömarkenskolan, 
Ljungvägen 14 518 41 
Sjömarken 

F-6 skola 3 par samt 
fritidshem.  
Ombyggnation klar 
december 2019. 

630 630 630 630 630 630 

Sandaredskolan, 
Skolvägen 19 518 30 
Sandared 

Skolans lokaler är inte 
tillgänglighetsanpassad 
för synskadade elever. 

      

Antal platser i området  1 700 1 700 1 700 1 700 1 750 1 700 

4.8.1 Befolkningsprognos 

Sandhult f.d kommundel beräknas inte öka mellan åren 2020 och 2024. 

4.9 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Erikslundskolan, 
Campinggatan 1, 506 40 
Borås 

F-9 skola F-6 1 par, 7-9 
3 par. Grundsärskola 
åk 1-9 ca 60 elever. 
Fritidshem. 

440 440 440 440 440 860 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Erikslundskolan 
Solgården, 
Campinggatan, 501 13 
Borås 

Fritidshem och 
grundsärskolan åk 1-3. 

50 50 50 50 50 0 

Sjöboskolan, 
Nolhagagatan 7 506 43 
Borås 

F-6 skola 3 par samt 
fritidshem. 

420 420 420 420 420 420 

Sjöbohallen, 
Nolhagagatan 7, 506 43 
Borås 

Idrottshall som nyttjas 
av Sjöboskolan och 
FOF. 

      

Erikslundskolan, 
Campinggatan, Borås 

Slöjdsalen togs i bruk 
av Erikslundskolan 
under terminen 
HT2020. 

      

Antal platser i området  910 910 910 910 910 1 280 

4.9.1 Befolkningsprognos 

Sjöbo f.d kommundel beräknas öka med 176 elever i åldern 6-15 år mellan 2020 och 2024. Ingen 
planerad ombyggnation finns under planeringsperioden 2021-2024. Nästa planerade om- och 
tillbyggnation är Erikslundsskolan 2025. 

4.10 Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Ekarängskolan, 
Hansinggatan 121 507 53 
Borås 

F-6 skola, 2 par samt 
fritidshem. 

320 320 320 320 320 320 

NY SKOLA 2 (Trandared, 
Sörmarken, Svensgärde) 
Centrum) 

Skolorna i innerstaden 
är trånga och för att 
tillgodose ökade 
elevströmmar i området 
enligt 
befolkningsprognos i 
Borås Stad behövs en 
ny skola på 
Trandred/Sörmarken/S
vensgärde. 

     650 

Trandaredskolan modul, 
Trandaredsgatan 36 507 
61 Borås 

4 klassrum till 
Trandaredskolan. 

100 100 100 100 0 0 

Trandaredskolan, 
Trandaredgatan 36 507 
61 Borås 

F-6 skola 3 par samt 
fritidshem. 
Skolan innehar även ett 
folkbibliotek. 

420 420 420 420 520 520 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Trandaredskolan, 
Trandaredsgatan 36 507 
61 Borås 

Kök och matsal.       

Antal platser i området  840 840 840 840 840 1 490 

4.10.1 Befolkningsprognos 

Trandared f.d kommundel beräknas öka med 192 elever i åldern 6-15 år mellan 2020 och 2024. Ingen 
planerad utbyggnation finns i området under planeringsperioden 2021-2024. 

4.11 Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

I Ur och skur Kråkans 
fritidshem, Södra 
Granbäcksvägen 9 504 
95 Borås 
(Björkehovstugan) 

Fritidshem och förskola 
som är integrerade. 
Barn i åldrarna 1-12 år. 

20 20 20 20 20 20 

Kinnarummaskolan, 
Skolgränd 5 515 92 
Kinnarumma 

F-6 skola 1 par samt 
fritidshem. 

170 170 170 170 170 170 

Svaneholmskolan, 
Skolgatan 3 515 61 
Svaneholm 

F-6 skola (B-form) samt 
fritidshem. 

180 180 180 180 180 180 

Viskaforsskolan, 
Varbergsvägen 79 515 34 
Viskafors 

F-9 skola samt 
fritidshem. F-6 2 par, 7-
9 3-4 par. 

580 580 580 580 580 580 

Viskaforshallen, 
Pumpkällevägen 10, 515 
34 Viskafors 

Idrottshall till 
Viskaforsskolan. Delas 
50% med FOF. 

      

Antal platser i området  950 950 950 950 950 950 

4.11.1 Befolkningsprognos 

Viskafors f.d kommundel beräknas inte öka mellan 2020 och 2024. Ingen planerad ombyggnation finns 
i området under planeringsperioden 2021-2024. 

5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 
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5.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Bodaskolan, 
Milstensgatan 
25, 507 42 Borås 
Lokal anpassad för 
förskoleklass och 
fritidshem. 

Behov av byggnation 0 0 0  

Bodaskolan A-
resurs, 
Milstensgatan 1 alt. 
Smörhulegatan 
2 507 42 Borås 
Lokal anpassad för 
elever i behov av 
undervisning med 
särskilt stöd. 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0  

Bodavallen NYTT 
AkKTIVITETSHUS, 
Sjumilagatan 
6 50742 Borås 
Idrottshall samt 
lokaler för skola F-
klass och fritidshem. 

Behov av byggnation 
Passagekortssystem  

  0  

Fjärdingskolan, 
Åsvägen, 507 41 
Borås 
Grundskola F-6 och 
Grundsärskola 1-6. 
Fritidshem. 
Hemkunskap. 
Matsal. 

Behov av byggnation 
Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Myråsskolan, 
Kyrkvägen 
49 507 33 Brämhult 
Grundskola F-6 

Behov av byggnation 
Passagekortssystem  

0 0 256 0 

Myråsskolan 
modul, Kyrkvägen 
49 507 33 Brämhult 
Fritidshem 

Avetablering     

Bodaskolan, 
Milstensgatan, 
Borås 
Grundskola, matsal 

Renovering / 
Upprustning 

    

Summa  0 0 256 0 
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Bodaskolan, Milstensgatan 25, 507 42 Borås 

Förändrat behov och orsak 

På grund av ökade elevströmmar i området så är skolan nu en 2 parallell skola i åk F-6. Åk F och 
fritidshemmet behöver permanenta lokaler att vara i. Förslagsvis i det planerade Allaktivitetshuset på 
Bodavallen. Behovet är två klassrum, med grupprum samt fritidshemvist. Även ytterligare en idrottshall 
är skolan i stort behov av. 

Inflyttning/Utflyttning 

2025 

Bodaskolan A-resurs, Milstensgatan 1 alt. Smörhulegatan 2 507 42 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Behov av att sätta upp väggar för att dela upp större rum till mindre. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Bodavallen NYTT AkKTIVITETSHUS, Sjumilagatan 6 50742 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Skolan är i behov av lokaler till åk F samt fritidshemmet, idag hyrs modul i närheten av skolan. 
Idrottshallen på Bodaskolan fyller inte behovet som uppstått av ökade antalet klasser och elever på 
skolan samt ökning av timplanen i idrottsämnet. 2 klassrum, 2 grupprum samt fritidshemvist med 
kapprum är behovet samt en ny idrottshall. 

Inflyttning/Utflyttning 

2023-06 

Fjärdingskolan, Åsvägen, 507 41 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Utökad matsal för att alla elever ska kunna äta i matsalen. Alla elever får inte plats att schemaläggas i 
matsalen. Finns en extra sal som skulle kunna anpassas i anslutning och bli utöka matsal.  
Hemkunskapen har inte tillgängliga kök för särskolans elever. 2 av 4 kök behöver 
tillgänglighetsanpassas.  
  
Ljudabsorbenter behövs i flera klassrum. 
 
Skolsköterskemottagning saknar sekretessklassade dörrar. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-12 
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Myråsskolan, Kyrkvägen 49 507 33 Brämhult 

Förändrat behov och orsak 

Utveckling, utökning av antalet platser från 3 parallell till 4 parallell (28 klasser samt fritidshem). 
Elevflödena i området ökar. Fastigheten är i dåligt skick och inte ändmålsenliga enligt skolan 
styrdokument. 

Inflyttning/Utflyttning 

2022-06 

Myråsskolan modul, Kyrkvägen 49 507 33 Brämhult 

Förändrat behov och orsak 

Vid ombyggnation ska modulen avetableras. 

Bodaskolan, Milstensgatan, Borås 

Förändrat behov och orsak 

Matsalen behöver anpassas då elevströmmar ökat på skolan. Grind vid diskinlämning, ta bort vägg till 
ett personalutrymme och förråd som kan göra att matsalen utökas, fler tvättställ utanför matsalen. 
Dörrar intill matsalen behöver utöka till dubbeldörrar. Utöka till en serveringsdisk till,. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

5.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Bergdalskolan, 
Gustav 
Adolfssongatan 
81 504 57 Borås 
Grundskola F-6 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0  

Björkhöjdskolan, 
Klinikvägen 48 C 
504 57 Borås 
Grundskola F-9 inkl 
fritidshem. CFL 
- mottagningsenhet. 

Planerad byggnation 150 150 150  

Engelbrektskolan, 
Engelbrektsgatan 
14, 506 36 Borås 
Grundskola F-9 

Behov av byggnation 
Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0  
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Engelbrektskolan 
modul, 
Engelbrektsgatan 
14  506 36 Borås 
2 klassrum varav ett 
med kök, grupprum, 
kapprum, toaletter. 

Behov av byggnation 0 0 0  

Engelbrektskolan 
MATSALS MODUL; 
Engelbrektsgatan 
14, 506 36 Borås 
Matsal 

Behov av byggnation     

GRF kontor, 
Olovholmsgatan 
32 506 34 Borås 
Kontor 

     

Summa  150 150 150  

Bergdalskolan, Gustav Adolfssongatan 81 504 57 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Matsalen; en vägg bör sättas upp för att dela av matsalen efter verksamhetens behov av ljudmiljön och 
mindre intryck för elever. 
 
Omklädningsrum idrott; väggar som insynsskydd. 
 
Elevhälsan (skolsköterskemottagning och kurator) saknar sekretessklassade dörrar. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Björkhöjdskolan, Klinikvägen 48 C 504 57 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Skolan ska anpassas till en F-6 inkl fritidshem (2 par), 7-9 (4 par) samt CFL. Skolan ska kunna ta emot 
elever med olika typer av hörselproblematik. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Engelbrektskolan, Engelbrektsgatan 14, 506 36 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Ökade elevströmmar i centrum. Skolans lokaler är inte ändamålsenliga till skolans styrdokument. Större 
kök och matsal, större elevutrymmen, fler specialsalar, grupprum saknas, entré och kapprum är för små. 
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Inflyttning/Utflyttning 

2027 

Engelbrektskolan modul, Engelbrektsgatan 14  506 36 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Ökade elevströmmar och skolans utformning gör att skolan behöver byggas om och utökas samt 
anpassas till skolans styrdokument. Verksamheten i modulen ska efter ombyggnation få plats i 
skolfastigheten. Bygglov bör förlängas till ombyggnation är klar. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Engelbrektskolan MATSALS MODUL; Engelbrektsgatan 14, 506 36 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Matsalen är trång för skolan verksamhet. Lunchschemat har inte möjlighet att följa Livsmedelsverkets 
rekommendationer för tid för elevernas skollunch. Förslagsvis sätts en angörande modul som 
kompletterande matsal och dockar an till befintlig. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

GRF kontor, Olovholmsgatan 32 506 34 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Utökning av medarbetare. Behöver fler kontor. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

5.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Aplaredskolan, 
Boråsvägen 
22 516 50 Aplared 
Grundskola F-6 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0  
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Dalsjöskolan 4-9, 
Dalsjövägen 
16, 516 34 
Dalsjöfors 
Grundskola 4-9. 
Specialsalar Kontor 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Dannikeskolan, 
Stomsvägen 
1, 516 94 Dannike 
Grundskola F-6 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Rångedalaskolan, 
Gretlandavägen 
10, 516 93 
Rångedala 
F-6 grundskola och 
en 
förskoleavdelning. 

Passagekortssystem  0 0 0  

Rångedalahallen, 
Gretlandavägen 
10 516 93 
Rångedala 
Idrottshall, fullstor. 

Avetablering     

Tummarpskolan, 
Boråsvägen 
54, 516 31 
Dalsjöfors 
Grundskola 

Behov av byggnation 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Summa  0 0 0  

Aplaredskolan, Boråsvägen 22 516 50 Aplared 

Förändrat behov och orsak 

Förskolan går in i skolans personalurtymmen och skapar en avdelning till. Skolan får elevutrymme i en 
modul som dockas på skolan. I samband med detta behövs en upprustning av skolgårdens 
lekutrustning. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Dalsjöskolan 4-9, Dalsjövägen 16, 516 34 Dalsjöfors 

Förändrat behov och orsak 

Anpassning av salar och administration pga ökade elevströmmar och därmed mer personal på 
Dalsjöskolan. Befintlig administrationslokal är fullt utnyttjad vilket gör att modullösning kan bli aktuell. 
  
Då omorganisation av skolenheter i Dalsjöområdet sker i samband med ombyggnation av 
Tummarpskolan, krävs en översyn och anpassningar av tex specialsalar på Dalsjöskolan. 
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Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Dannikeskolan, Stomsvägen 1, 516 94 Dannike 

Förändrat behov och orsak 

Skolsköterskemottagningen har behov av rinnande vatten i mottagningsrummet. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Rångedalaskolan, Gretlandavägen 10, 516 93 Rångedala 

Förändrat behov och orsak 

Skolsköterskemottagningen har behov av rinnande vatten i mottagningsrummet. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Rångedalahallen, Gretlandavägen 10 516 93 Rångedala 

Förändrat behov och orsak 

Skolan behöver inte nyttja hallen mer ca 10 timmar i veckan. Skolans elevantal har minskat från Ht19. 
Ej mellanstadie. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Tummarpskolan, Boråsvägen 54, 516 31 Dalsjöfors 

Förändrat behov och orsak 

Skolan består av tre byggnader. En äldre skolbyggnad från 40-talet, ett gammalt polishus och en villa. 
Lokalerna är undermåliga, idrottshall, kök och andra skol- och fritidsverksamhetslokaler är inte 
anpassade till skolans styrdokument. Skolan saknar hiss och är inte tillgänglighetsanpassad. Ökade 
elevströmmar har gjort att skolan behöver utökas och byggas om. Matsal, kök och idrottshall är 
undermåliga och lokalmässigt är ytan för liten för eleverna som går på skolan idag. En skola med 4 
paralleller för åk F-6 är behovet med specialsalar, kök, idrottshall och skolgård. 

Inflyttning/Utflyttning 

2026 
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5.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Asklandaskolan, 
Askvägen 
14 513 32 Fristad 
Grundskola F-6 

Behov av byggnation 0 0 0  

Asklandahallen, 
Askvägen 
14 513 32 Fristad 
Idrottshall 

Renovering / 
Upprustning 

    

Bredaredskolan, 
Råryd 1 504 96 
Bredared 
Grundskola F-6 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Fristadskolan, 
Skolvägen 6 513 34 
Hemkunskapssalar 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0  

Fristadhallen, Stora 
Vägen 2, 513 34 
Fristad 
Idrottshall 

Behov av byggnation     

Gula skolan, 
Skolvägen 2 513 34 
Fristad 
Fritidshemslokal, 
hemvist samt mindre 
rum för lek och 
lärande som passar 
till fritidshemmets 
styrdokument. 
Administrativa 
lokaler. 

Behov av byggnation 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Gula skolan, 
Skolvägen 2 513 34 
Fristad 
Vägar, 
avlämningplatser, 
parkeringar 

Renovering / 
Upprustning 

    

Sparsörskolorna, 
Slättängskolan, 
Rosenvägen 
6 513 50 Sparsör 
Matsal 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Summa  0 0 0  
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Asklandaskolan, Askvägen 14 513 32 Fristad 

Förändrat behov och orsak 

Ökande elevströmmar i Fristad-området. En utökning till 3 parallell F-6. Bygga till 7 klassrum, 
grupprum, fritidshemvister, arb.rum, utökning av matsal samt specialsalar. Även köket behöver utökas 
då det är väldigt litet. 

Inflyttning/Utflyttning 

2027 

Asklandahallen, Askvägen 14 513 32 Fristad 

Förändrat behov och orsak 

Idrottshall och omklädning, lärarytor är i behov av renovering. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-12 

Bredaredskolan, Råryd 1 504 96 Bredared 

Förändrat behov och orsak 

Fastigheten i dåligt skick, värme o ventilation. Skolan behöver utrustas med passagesystem då skola och 
förskola ligger i samma lokaler (förskolan har redan i sina delar). 
 
Skolsköterskemottagningen saknar medicinskt kylskåp. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-12 

Fristadskolan, Skolvägen 6 513 34 

Förändrat behov och orsak 

Renovering av två stycken hemkunskapssalar. Salarna renoverades inte i samband med övriga skolans 
ombyggnation. 

Inflyttning/Utflyttning 

2022-06 

Fristadhallen, Stora Vägen 2, 513 34 Fristad 

Förändrat behov och orsak 

Utökade elevströmmar på både Gula skolan F-6 samt Fristadskolan 7-9 plus utökad timplan i idrott och 
hälsa har gjort att Fristadhallen inte räcker till schemamässigt. Musiksal saknas på skolorna. GRF i 
behov av en ytterligare idrottshall med musiksal. 
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Inflyttning/Utflyttning 

2021-12 

Gula skolan, Skolvägen 2 513 34 Fristad 

Förändrat behov och orsak 

#Ombyggnation av gymnastiksal till fritidshemsavdelning. Skolan är i behov av de två klassrum som 
idag används till fritidshem. Behov av ny idrottshall (Fristadhallen 2) då skolans gymnastiksal är inte 
ändamålsenlig enligt skolans styrdokument. 
#Administrativa ytor behöver utökas tex konferens, kontor och elevhälsans lokaler behöver utökas. 

Inflyttning/Utflyttning 

2025 

Gula skolan, Skolvägen 2 513 34 Fristad 

Förändrat behov och orsak 

Trafiksituationen kring skolan är mycket otrygg och farlig för skolans elever. En ny planering av 
trafikflöden och avlämningsplatser/parkeringar finns det ett stort behov av. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Sparsörskolorna, Slättängskolan, Rosenvägen 6 513 50 Sparsör 

Förändrat behov och orsak 

Skolan är i behov av en större matsal (Slättängskolan) då elevantalet ökat på skolan och matsalen är 
trång. 

Inflyttning/Utflyttning 

2023-06 

5.5 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Daltorpskolan F-6 
(Kronängskolan 2), 
Gässlösavägen 
52 504 41 Borås 
Modulskola 
Grundskola  F-6 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 0 -350  
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

NY SKOLA, 
GÄSSLÖSA 
F-9 grundskola med 
fritidshem. 
Grundsärskola 1-9. 
Särskild 
undervisningsgrupp 
- kommunikationskla
ss. 

Behov av byggnation 0 0 900  

Svedjeskolan, 
Svedjegatan 
3, 504 45 Borås 
Grundskola 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Summa  0 0 550  

Daltorpskolan F-6 (Kronängskolan 2), Gässlösavägen 52 504 41 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Skolgården bör kompletteras med konstgräs på viss del samt ett bollplank. 
 
En grind och skylt behövs då bilar kör in på skolgården. 
 
Avetablering önskas i samband med att ny skola på Gässlösa står klar. 

Inflyttning/Utflyttning 

2023-06 

NY SKOLA, GÄSSLÖSA 

Förändrat behov och orsak 

Daltorpskolan åk F-6 samt fritidshemmet har sin verksamhet i modulskolan K2.  
Kommunikationsklass lokaler hyrs in från PEAB på Åkermansväg.  
Grundsärskolan i Borås är i behov av utökat antal platser.  
 
Dessa tre verksamheter samt behov av fler elevplatser i staden och området Göta/Gässlösa utgör ett 
behov av byggnation av ny skola. Skolan ska byggas för tre paralleller i åk F-6 och fyra paralleller i åk 7-
9 med grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper (en flexibel byggnad som kan tillgodose Borås 
stads behov), ca 900 elever. 

Inflyttning/Utflyttning 

2023-06 
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Svedjeskolan, Svedjegatan 3, 504 45 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Skolsköterskans lokaler som inte är ändamålsenliga och godkända för MI i skolan. Mottagningen är för 
liten, det finns inget vatten, luften är dålig och det luktar mögel. 
Det går inte att utföra neurologstatus, kontroll av synen måste göras med öppen dörr, sekretessen kan 
ej hållas, hygienkraven kan ej hållas då det inte finns vatten på rummet. 
Ofta sitter det 5-6 personer där inne då skolsköterskan har besök. 
 
Trafikmiljön utanför skolan, belysning och skydd på trottoaren att bilar ej kan parkera där. 
 
Kökets utrustning behöver utökas då elevströmmar ökar på skolan. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-12 

5.6 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Byttorpsskolan, 
Vindelgatan 
4 504 65 Borås 
Grundskola F-6 inkl. 
folkbibliotek 

Planerad byggnation 
Passagekortssystem  

0 207 0 0 

Skola i 
Norrbyområdet för 
behov av utökade 
elevplatser i 
området 
Grundskola F-6 

Behov av byggnation     

Särlaskolan, 
Särlagata 1 504 39 
Borås 
Grundskola 

Behov av byggnation 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Särlaskolan modul, 
Särlagatan 1  504 
39 Borås 
Klassrum, fritidshem. 

Behov av byggnation 0 0 0  

Summa  0 207 0 0 

Byttorpsskolan, Vindelgatan 4 504 65 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Skolan ska utökas till 3 paralleller, 21 klasser samt fritidshem. Specialsalar, tillagningskök, adm.ytor, 
idrottshall, skolgård. 
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Inflyttning/Utflyttning 

2022-06 

Skola i Norrbyområdet för behov av utökade elevplatser i området 

Förändrat behov och orsak 

Åk F-6 samt fritidshemmet på Särlaskolan är trångbodda och lokalerna är inte ändamålsenliga för de 
yngre årskurserna samt fritidshemmet. Ökade elevströmmar i området gör att det finns behov av en 
skola i Norrbyområdet. Särlaskolan omvandlas till en renodlad 7-9-skola. 

Inflyttning/Utflyttning 

2024-06 

Särlaskolan, Särlagata 1 504 39 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Särlaskolan är i behov av renovering och ombyggnation. Skolan ska bli en 7-9 skola (7 par, 21 klasser). 
Åk F-6 behöver flytta till ny skola i området. Särlaskolans lokaler bör anpassas till skolans styrdokument 
i åk 7-9. 

Inflyttning/Utflyttning 

2024-06 

Särlaskolan modul, Särlagatan 1  504 39 Borås 

Förändrat behov och orsak 

F-klass samt fritidshemmet har behov av lokaler som inte kan tillgodoses på Särlaskolan. 
Vid flytt av åk F-6  så är syftet att modulen ska stå kvar för Särlaskolans 7-9 ombyggnation (evakuering 
av elever). 

5.7 Odefinierat område 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Idrottshallar 
 

     

Kommunikationskl
asser Regementet, 
Åkermans väg 
6 504 31 Borås 
Grundskola F-9, 
elever med 
språkstörning 

Avetablering 0 0 -40 0 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Skolhälsovården, 
Grundskolor i 
Borås Stad 
Skolsköterskemottag
ning 

Renovering / 
Upprustning 

    

Summa  0 0 -40 0 

Idrottshallar 

Förändrat behov och orsak 

Förändrad kursplan i Idrott och hälsa innebär att flera skolor har svårt att få tiderna i idrottshallen att 
räcka till. De planerade idrottshallar som finns behöver byggas inom rimlig tid för att tillgodose detta. 

Kommunikationsklasser Regementet, Åkermans väg 6 504 31 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Verksamheten väntar på att integreras i den nya skolan på Gässlösa. 

Inflyttning/Utflyttning 

2023-06 

Skolhälsovården, Grundskolor i Borås Stad 

Förändrat behov och orsak 

Behov att möjliggöra ändamålsenliga lokaler för skolhälsovård, EMI. 

5.8 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Sandgärdskolan, 
Skolvägen 
14 518 30 Sandared 
7-9 grundskola 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Sandaredskolan, 
Skolvägen 
19 518 30 Sandared 
Matsal, kök, 
klassrum, 
förskoleklass/fritidsh
em, konferensrum 

Behov av byggnation 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Sandaredskolan 
modul, Skolvägen 
19 518 30 Sandared 
Klassrum, grupprum, 
kapprum, toaletter 

Avetablering 0 0 0  

Sandaredshallen, 
Alingsåsvägen, 
518 30 Sandared 
Idrottshall 

     

Sandhultskolan, 
Bredaredsvägen 
10 504 78 Sandhult 
Grundskola 

Passagekortssystem  0 0 0  

Sandaredskolan, 
Skolvägen 
19 518 30 Sandared 
Grundskola 

Renovering / 
Upprustning 

    

Summa  0 0 0 0 

Sandgärdskolan, Skolvägen 14 518 30 Sandared 

Förändrat behov och orsak 

Skolan är i behov av renovering och ombyggnad för att passa skolans styrdokument och 
arbetsmiljökrav. En anpassning av Sandaredskolan i samverkan med Sandgärdskolan för att få 
skolområdets behov och funktioner att passa verksamheten i åk  F-9. 

Inflyttning/Utflyttning 

2025 

Sandaredskolan, Skolvägen 19 518 30 Sandared 

Förändrat behov och orsak 

Skolan är i behov av att utöka sin matsal och kök samt ombyggnation av förskoleklass och 
fritidshemslokaler. En flytt av Hemkunskapssal till Sandgärdskolan kan bidra till utökning av kök och 
matsal. En modul står på skolan och rymmer 2 klasser som behöver byggas in i skolfastigheten. 
Konferensrum och personalutrymmen saknas på skolan. Kökspersonalens utrymmen är för trånga och 
inte anpassade till god arbetsmiljö. 
 
Skolsköterskemottagning saknar sekretessklassade dörrar. 

Inflyttning/Utflyttning 

2025 
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Sandaredskolan modul, Skolvägen 19 518 30 Sandared 

Förändrat behov och orsak 

Ombyggnation av skolan för att få in de två klasser som är i modulen. Uppmärksamma modulens 
bygglov då den inte går att avetablera innan ombyggnatoion av skolan. 

Inflyttning/Utflyttning 

2025 

Sandaredshallen, Alingsåsvägen, 518 30 Sandared 

Förändrat behov och orsak 

Idrottsundervisningen har utökat sin timplan och fler lärare är i behov av omklädningsrum. Det behövs 
ett omklädningsrum för kvinnor att byta om i. Förslag är att göra om ett förråd i hallen till omklädning 
Damer. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

Sandhultskolan, Bredaredsvägen 10 504 78 Sandhult 

Förändrat behov och orsak 

Skolsköterskemottagning saknar sekretessklassade dörrar. 

Sandaredskolan, Skolvägen 19 518 30 Sandared 

Förändrat behov och orsak 

Skolan behöver anpassas med kontrastmarkeringar och annat för att uppfylla tillgänglighet för 
synskadad elev. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

5.9 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Erikslundskolan, 
Campinggatan 
1, 506 40 Borås 
Grundskola F-9 samt 
grundsärskola 1-9, 
fritidshem. 

Behov av byggnation 
Passagekortssystem  

0 0 0  
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Sjöboskolan, 
Nolhagagatan 
7 506 43 Borås 
Grundskola 

Behov av byggnation 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Sjöbohallen, 
Nolhagagatan 
7, 506 43 Borås 
Idrottshall 

     

Erikslundskolan, 
Campinggatan, 
Borås 
Slöjdsal, Trä och 
metall 

Renovering / 
Upprustning 

    

Summa  0 0 0  

Erikslundskolan, Campinggatan 1, 506 40 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Skolan är i behov av renovering och utökning. Elevflödena ökar. Tillgängligheten på skolan är 
begränsad (enheten innefattar även grundsärskola). Fastigheten är i dåligt skick och lokalerna är 
undermåliga samt är inte anpassade till skolans struktur, organisation och styrdokument. 

Inflyttning/Utflyttning 

2026 

Sjöboskolan, Nolhagagatan 7 506 43 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Utbyggnation av skolan vid utökade elevströmmar området (Tosseryd). 

Inflyttning/Utflyttning 

2027 

Sjöbohallen, Nolhagagatan 7, 506 43 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Behov av att byta lås då obehöriga tar sig in i lokalen med nycklar. Gäller både utomhus och 
inomhusdörrar. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 
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Erikslundskolan, Campinggatan, Borås 

Förändrat behov och orsak 

Slöjdsalen som skolan fick tillbaka efter att Engelska skolan hyrt den är i mycket dåligt skick. Behöver 
en enklare upprustning. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

5.10 Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

NY SKOLA 2 
(Trandared, 
Sörmarken, 
Svensgärde) 
Centrum) 
F-6 grundskola med 
fritidshem. Flexibel 
och möjlighet till 
omställning av 
årskurser. 

Behov av byggnation     

Trandaredskolan 
modul, 
Trandaredsgatan 
36 507 61 Borås 
Klassrum, grupprum. 

Avetablering 0 0 0  

Trandaredskolan, 
Trandaredgatan 
36 507 61 Borås 
Grundskola F-6 inkl. 
folkbibliotek 

Behov av byggnation 
Passagekortssystem  

0 0 0  

Trandaredskolan, 
Trandaredsgatan 
36 507 61 Borås 
Kök och matsal 

Planerad byggnation 
Passagekortssystem  

    

Summa  0 0 0  

NY SKOLA 2 (Trandared, Sörmarken, Svensgärde) Centrum) 

Förändrat behov och orsak 

Ökade elevflöden i staden. Behov av en flexibel skola med möjlighet till omställning av årskurser. 

Inflyttning/Utflyttning 

2026 
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Trandaredskolan modul, Trandaredsgatan 36 507 61 Borås 

Förändrat behov och orsak 

De elevplatserna som finns i de fyra klassrummen ska efter ombyggnation kunna flytta in i permaneneta 
skolanlokaler. 

Inflyttning/Utflyttning 

2025 

Trandaredskolan, Trandaredgatan 36 507 61 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Skolan har behov av ombyggnation för att få större klassrum då utformningen inte stödjer skolans nya 
styrdokument och klassrummen inte kan ta tillräckligt många elever i en klass. Flera klassrum är idag 
utformade som grupprum, små och inte ändamålsenliga Även de elevplatser som idag finns i moduler 
behöver byggas in i permanenta skollokaler. Idrottshallen behöver utökas. 

Inflyttning/Utflyttning 

2025 

Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36 507 61 Borås 

Förändrat behov och orsak 

Skolan är i behov av en ombyggnation av kök och matsal. Kök och matsal är inte ändamålsenliga enligt 
krav på god arbetsmiljö för kostpersonal samt att elevantalet har ökat på skolan vilket medför krav på 
annan utrustning i köket. Matsal, kapprum, toaletter, förråd är i behov av renovering för att kunna 
fungera enligt verksamhetens behov. Skolan lagar även mat till Ekarängskolan och några förskolor. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-12 

5.11 Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Kinnarummaskolan
, Skolgränd 
5 515 92 
Kinnarumma 
Grundskola F-6, 
skolsköterskemottag
ning 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0  
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Svaneholmskolan, 
Skolgatan 3 515 61 
Svaneholm 
Grundskola, 
skolsköterskemottag
ning 

Passagekortssystem  0 0 0  

Summa  0 0 0  

Kinnarummaskolan, Skolgränd 5 515 92 Kinnarumma 

Förändrat behov och orsak 

Skolsköterskemottagning har krav på dörr och rum som är ljudklassat utifrån sekretess. Vattenkran är 
ett behov i lokalen som saknas. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-12 

Svaneholmskolan, Skolgatan 3 515 61 Svaneholm 

Förändrat behov och orsak 

Skolsköterskemottagning har krav på dörr och rum som är ljudklassat utifrån sekretess. Vattenkran är 
ett behov i lokalen som saknas. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

6 Sammanfattning av behov 

Pågående byggnationer 

 Björkhöjdskolan 

 Byttorpskolan 

 Trandaredskolans kök och matsal 

 Fristadhallen 2 

 Myråsskolan 

Planerade byggnationer 

 Ny skola Gässlösa 

 Erikslundskolan 

 Särlaskolan 

 Modul matsal på Engelbrektskolan 
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Behov av byggnation 

 Asklandskolan 

 Gula Skolan 

 Sandgärdskolan och Sandaredskolan 

 Ny skola på Trandared 

 Trandaredskolan 

 Boda Allaktivitetshus 

 Engelbrektskolan 

 Tummarpskolan 

Renovering och upprustning 

 Dalsjöskolan; administrativa lokaler samt klassrum 

 Fjärdingskolan; matsal 

 Bodaskolan; matsal 

 Svedjeskolan; skolsköterskemottagning 

 Fristadskolan; hemkunskapssalar 

 A-resurs tillhörande Bodaskolan 

 Bergdalskolan; elevhälsa, matsal, omklädningsrum 

 Sandaredshallen; omklädningsrum till lärare 

 Daltorpskolan K2; utemiljö 

Avetableringar 

 Modul på Myråsskolan 

 Åkermans väg 

7 Passerkortssystem 

Grundskolorna Borås Stad är i behov av passerkortssystem. Skolorna behöver kunna kontrollera 
skolans dörrar ur ett säkerhetsperspektiv. En prioriteringslista ska förslagsvis göras med CKS på 
ordning av utbyggnad av passerkortsanläggningar på våra grundskolor i Borås Stad. Prioriterat är 
högstadieskolor samt skolor i utsatta områden. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har som standard att utrusta nya objekt och ombyggnationsobjekt med 
passerkortsanläggning, detta sker med handledning av CKS. Det innebär ett yttre skal, på ytterdörrar, 
samt vissa dörrar inomhus som används av någon speciell profession eller ska nyttjas vid tex uthyrning. 
Övriga dörrar i skolorna har vanliga nycklar på insidan. Skolan har på detta sätt kontroll på sina 
ytterdörrar, de kan kontrollera när det ska låsas samt att alla dörrar kan låsas samtidigt. Alla 
skolidrottshallar har även behov av detta system då det blir enkelt och säkert att hyra ut till föreningar 
och medborgare. 

  

Följande skolor är utrustade med passagesystem. Passagesystemet kan  antingen vara av äldre funktion 
med lokal manövrering på skolan och vissa system styrs av CKS och Borås Stads tjänstekort: 

 Asklandaskolan 

 Erikslundsskolan 

 Gånghesterskolan 

 Bergdalskolan 
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 Ekarängskolan 

 Hestra Midgårdskolan 

 Björkhöjdskolan 

 Myråsskolan 

 Sjömarkenskolan 

 Bodaskolan 

 Sjöboskolan 

 Kerstingårdskolan 

 Sandgärdskolan 

 Sandaredskolan 

 Fristadskolan 

 Kristinebergskolan 

 Byttorpskolan 
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Anslagsframställan Myråsskolan, Kyrkvägen 49, Myrås 

1:163 m.fl.        

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Myråsskolan, 

Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl.        

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om utökat behov av elevplatser. Projektet finns 

med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en projektbudget om 230 000 

tkr. Myråsskolans fastighet är i stort behov av renovering samt kräver en utökad 

skolkapacitet på grund av ökande elevströmmar i området. Myråsskolan har 

moduler på skolgården eftersom all skol- och fritidsverksamhet inte får plats i 

skolan. Matsal och kök har för liten kapacitet och är undermåliga. Skolans 

lokaler är undermåliga för undervisning enligt styrdokumenten.  

Förstudien har studerat möjligheterna att anpassa Myråsskolan från en 3-

parallell F-6 skola till en 4-parallell F-6 där fritidshem och skolan samutnyttjar 

lokaler för att få optimalt utnyttjande av lokalerna. Nytt tillagningskök i 

tillbyggnaden i söder och en ny fullstor idrottshall kommer uppföras i västra 

delen av tomten. Den fria utelekytan är cirka 20m2/barn. Totalt kommer 

skolan rymma cirka 756 elever, räknat med 27 elever per klass samt cirka 100 

personal. Idag går det cirka 500 elever på skolan.  

Bygglovet för paviljongerna som idag används av skolan går ut 2022-08-26 och 

är inte möjligt att förlänga. Efter om- och tillbyggnad finns ej längre behov av 

de paviljonger som skolan använder för sin verksamhet idag. 

Om- och tillbyggnationen kommer ske i etapper, då förskoleklass och årskurs 1 

samt fritids kommer att vara kvar på skolan under tiden entreprenaden pågår. 

Preliminär byggstart februari 2021 med preliminär inflyttning juni 2023.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om utökat behov av elevplatser.  

Ett förstudiekonto öppnades 2017-06-15 hos Lokalförsörjningsförvaltningen.  
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Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2018-11-20 och 

tillstyrktes av Grundskolenämnden 2019-01-19, samt beslutades i 

Kommunstyrelsen 2019-01-21.  

Detaljplanen antogs 2020-01-30, detta beslut blev överklagat. Mark och 

miljödomstolen meddelade 2020-11-03 att avslå överklagandena. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en 

projektbudget om 230 000 tkr. 

Myråsskolans fastighet är i stort behov av renovering samt kräver en utökad 

skolkapacitet på grund av ökande elevströmmar i området. Myråsskolan har 

moduler på skolgården eftersom all skol- och fritidsverksamhet inte får plats i 

skolan. Matsal och kök har för liten kapacitet och är undermåliga. Skolans 

lokaler är undermåliga för undervisning enligt styrdokumenten. Det saknas 

utrymme för olika typer av undervisning i skolverksamheten och i 

fritidshemmet samt att personalutrymmen inte är tillräckliga.  

Förstudien har studerat möjligheterna att anpassa Myråsskolan från en 3-

parallell F-6 skola till en 4-parallell F-6 där fritidshem och skolan samutnyttjar 

lokaler för att få optimalt utnyttjande av lokalerna.  

Nytt tillagningskök i tillbyggnaden i söder och en ny fullstor idrottshall kommer 

uppföras i västra delen av tomten.  

Den fria utelekytan är cirka 20m2/barn. Totalt kommer skolan rymma cirka 

756 elever, räknat med 27 elever per klass samt cirka 100 personal. Idag går det 

cirka 500 elever på skolan.  

Total tillbyggd del är 6233m2 BTA. Total befintlig yta som berörs av 

ombyggnad är 5665m2. Total BTA efter ombyggnad 11898m2. Total BRA efter 

ombyggnad 10892m2. Idrottshallens BTA är 1728m2 och BRA är 1650m2. 

Behovet av ytterligare elevplatser i grundskolan i Borås är stort. En om- och 

tillbyggnation skulle bidra till att ta hand om en del av detta behov. Bygglovet 

för paviljongerna som idag används av skolan går ut 2022-08-26 och är inte 

möjligt att förlänga. Efter om- och tillbyggnad finns ej längre behov av de 

paviljonger som skolan använder för sin verksamhet idag. 

Om- och tillbyggnationen kommer ske i etapper, då förskoleklass och årskurs 1 

samt fritids kommer att vara kvar på skolan under tiden entreprenaden pågår. 

Tidplan 

Preliminär byggstart februari 2021 med preliminär inflyttning juni 2023. 

I etapp 1 kommer idrottshallen och tillbyggnaden utmed Kyrkvägen att byggas, 

samt Hus 2 renoveras. 

I etapp 2 kommer huvudbyggnaden att renoveras och byggas till. 
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Ekonomi 

Grundskolenämndens/Fritid- och folkhälsonämndens NYA HYRA  

 År 2023 Förklaring 

Ny schablonhyra Grundskolenämnden 11 546 849 kr 
Avser hyra för skolan och halva 
idrottshallen, 10 067m2 

Ny schablonhyra Fritids- och 
folkhälsonämnden 1 139 325 kr 

Avser hyra för halva 
idrottshallen, 825 m2 

   

   

Total hyra för Myråsskolan 12 686 174 kr  

Hyresförändring för Grundskolenämnden 

            År 2023  

Ny schablonhyra Grundskolenämnden 11 546 849 kr  

Befintlig schablonhyra - 3 948 505 kr  

Avgående hyra - 225 242 kr  

   

Hyresförändring GRN 7 373 102 kr  

 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan Myråsskolan, LFN. 

                                

Samverkan 

Ärendet har samverkats. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

2. Fritid- och folkhälsonämnden. 

3. Kommunstyrelsen. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Datum 

2021-01-26 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00133 3.5.4.0 
 

  

 

Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning 

om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta   

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner vidtagen åtgärd samt godkänner 

förvaltningschefens följdbeslut som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om 

partiell fjärrundervisning. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera 

beslutanderätten. Beslutet gäller till och med 2021-02-12. 

Grundskolenämnden godkänner vidtagen åtgärd samt godkänner 

förvaltningschefens följdbeslut som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om 

fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala grundskolor. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. Beslutet 

gäller till och med 2021-01-22.      

Sammanfattning  

Ordförande har 2021-01-20 fattat följande beslut: Grundskolenämnden fattar 

beslut om partiell fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads 

kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, 

Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, 

Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och med 2021-01-25 i enlighet med 

förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring 210108) om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Eleverna i 

grundskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas 

inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-02-12. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om partiell fjärrundervisning i 

högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt. 

Ordförande har 2021-01-08 fattat följande beslut: Grundskolenämnden fattar 

beslut om fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala 

grundskolor (Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, 

Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, 

Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och med 2021-01-12 i enlighet med 

förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring 210108) om utbildning i 
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vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Eleverna i 

grundskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas 

inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-01-22. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om fjärrundervisning i högstadieskolorna. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna beslutanderätt.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har 2021-01-20 fattat följande beslut: 

Grundskolenämnden fattar beslut om partiell fjärrundervisning för elever i 

årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, 

Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-

9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och 

med 2021-01-25 i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta. Eleverna i grundskolans kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-02-12. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om partiell fjärrundervisning i 

högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt. 

 

Ordförande har 2021-01-08 fattat följande beslut: Grundskolenämnden fattar 

beslut om fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala 

grundskolor (Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, 

Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, 

Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och med 2021-01-12 i enlighet med 

förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring 210108) om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Eleverna i 

grundskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas 

inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-01-22. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om fjärrundervisning i högstadieskolorna. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna beslutanderätt. 

Bakgrund 

2021-01-07 skriver Smittskydd/Västra Götaland till samtliga kommuner inom 

regionen. I brevet rekommenderar Smittskydd att högstadieskolor bedriver 

undervisning på distans under de två första veckorna efter jullovet, för att 

minska kontakter och resande och därmed minska risken för smittspridning. 
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Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de kommunala 

grundskolorna från och med 2021-01-12. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-01-22. 

 

2021-01-18 anger Smittskydd/Västra Götaland att man inte längre 

rekommenderar en generell distansundervisning för högstadiet efter den 24 

januari, utan uppmanar istället skolornas huvudmän att vidta åtgärder för att 

glesa ut närvaron i lokalerna till exempel genom partiell undervisning på distans 

för att minska risken för smittspridning. Med anledning av ovanstående 

behöver Grundskolenämnden fatta beslut om partiell fjärrundervisning för 

Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de kommunala grundskolorna från och med 

2021-01-25. Eleverna i grundskolans kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. Beslutet fattas i enlighet med 

förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring 210108) om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om partiell fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-02-12. 

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut 2021-01-08. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Ordförandebeslut i enlighet med förordning om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om partiell fjärrundervisning för elever i 

årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, 

Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-

9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och 

med 2021-01-25 i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta. Eleverna i grundskolans kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-02-12. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om partiell fjärrundervisning i 

högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.          

Ärendet i sin helhet 

2021-01-18 anger Smittskydd/Västra Götaland att man inte längre 

rekommenderar en generell distansundervisning för högstadiet efter den 24 

januari, utan uppmanar istället skolornas huvudmän att vidta åtgärder för att 

glesa ut närvaron i lokalerna till exempel genom partiell undervisning på distans 

för att minska risken för smittspridning. 

Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

partiell fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de kommunala 

grundskolorna från och med 2021-01-25. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om partiell fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-02-12. 
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Samverkan 

Information lämnas till FSG 2021-01-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Hayne Hedin 
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Dnr GRN 2021-01-08 
 

  

 

Ordförandebeslut i enlighet med förordning om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i 

Borås Stads kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-9, 

Daltorpskolan 7-9, Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-9, Fristadskolan, 

Sandgärdskolan, Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och med 2021-01-12 

i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring 210108) om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

Eleverna i grundskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper 

omfattas inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-01-22. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om fjärrundervisning i högstadieskolorna. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna beslutanderätt. 

          

Ärendet i sin helhet 

2021-01-07 skriver Smittskydd/Västra Götaland till samtliga kommuner inom 

regionen. I brevet rekommenderar Smittskydd att högstadieskolor bedriver 

undervisning på distans under de två första veckorna efter jullovet, för att 

minska kontakter och resande och därmed minska risken för smittspridning. 

Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de kommunala 

grundskolorna från och med 2021-01-12. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-01-22. 
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Samverkan 

Information lämnas till FSG 2021-01-08. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Ändring Grundskolenämndens sammanträdesdagar 

2021 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa ändring i beslut om sammanträdesdagar 2021 för 

Grundskolenämnden enligt upprättat förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden föreslås besluta om ändring i sammanträdesdagar 2021 

enligt följande: 

Grundskolenämnden håller sina sammanträden under följande dagar 2021: 

tisdagar: 26/1, 23/3, 25/5, 15/6, 28/9, 23/11, 14/12 samt  

onsdagar: 24 februari, 28 april, 25 augusti samt 27 oktober.  

Ordinarie sammanträde börjar kl. 18.00. Nämnden har förmöten vid samtliga 

tillfällen som börjar kl. 17.00.    

Bakgrund 

Nämnden har under oktober 2020 fastställt sammanträdesdagar för 2021. 

Sammanträdesdagar på tisdagar i februari, april, augusti samt oktober krockar 

med partigruppmöten inför sammanträden i Kommunfullmäktige. Med 

anledning av detta ändras sammanträdesdagar 2021. Sammanträdesdagar på 

tisdagar: 23/2, 27/4, 24/8 samt 26/10 stryks och ersätts med: onsdagar 24 

februari, 28 april, 25 augusti samt 27 oktober.              

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2021. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Bjud in polisen till nämnden 
 

Under en längre tid har ett antal grova vålds- och tillgreppsbrott/rån inträffat i Borås 

stadsdelar och i centrumkärnan. Med anledning av detta har Borås stad under hösten bildat 

en styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av samtliga kommunalråd samt 

gruppledare från Vänsterpartiet. Styrgruppen ska vara uppdaterad om den organiserade 

brottsligheten och dess effekter genom kontinuerliga möten med polis, CKS och relevanta 

aktörer. 

Syftet med styrgruppen är att verka och ge uttryck för en gemensam viljeinriktning mot den 

organiserade brottsligheten och tillsammans med Borås Stads nämnder, förvaltningar och 

bolag skapa förutsättningar för det förebyggande arbetet mot alla former av organiserad 

brottslighet i Borås. 

Styrgruppen har identifierat fyra områden i det förebyggande arbetet mot organiserad 

brottslighet i Borås stad: 

1. Trygghetsskapande arbete 

2. Förebygga och förhindra finansiering 

3. Förebygga och förhindra Borås stad som möjliggörare 

4. Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta. 

Med utgångspunkt i det fjärde arbetsområdet, så kan vi notera att grundskolan är en viktig 

aktör i det förebyggande arbetet mot organiserad brottslighet. Det har tyvärr konstaterats 

att allt yngre fångas upp av kriminella gäng och rekryteras som langare och kurirer. Skolan 

får aldrig bli en arena och möjliggörare för kriminell verksamhet och rekrytering. 

Grundskolenämnden behöver, i denna kommunövergripande kraftsamling mot den 

organiserad brottslighet, ta initiativet och bli en mer aktiv drivande part i detta viktiga arbete 

som ligger framför oss.  

Den samverkan som idag finns mellan grundskolan och polisen är ett oerhört viktigt arbete 

och behöver ständigt utvecklas och förbättras. Det är angeläget att hela nämnden har en 

god kunskap om hur detta arbete går och framledes kommer att behöva utvecklas. Goda 

kunskaper borgar för framtida goda beslut. 
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Sverigedemokraterna föreslår med anledning av ovan, 

 

Att Representant från polisen bjuds in till ett nämndemöte, där hela nämnden blir 

informerad om det arbete som just nu pågår gällande samverkan mellan polis 

och skola, samt hur detta arbete kan förbättras. 

Att Förvaltningen redogör för vilka insatser som finns idag, riktat mot barn och 

unga i riskzon, inom grundskolans verksamhet, samt även vilka 

förvaltningsövergripande insatser som genomförs. I samband med detta bör 

representant från Individ- och familjeomsorgsförvaltningens 

verksamhetsområde Barn och unga inbjudas. 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Anders Alftberg (SD)    Martin Sörbom (SD) 

Ledamot     Ersättare 
  



Till Grundskolenämndens möte 2021-01-26: 

Initiativärende: Nämnden bör följa upp effekterna 

av fjärrundervisning 
 

Med anledning av den pågående coronapandemin bör nämnden följa upp effekterna av att 

studier bedrivs med fjärr- och distansundervisning. Det är viktigt att nämnden har kännedom 

om hur trångboddhet påverkar distansundervisningen för de elever som bor i utsatta områden. 

Det är allmänt känt att elever som bor i utsatta områden oftast bor trångt och detta bör 

rimligtvis ha en inverkan på deras studiero och därmed studieresultat. 

 

Skolan ska erbjuda en jämlik undervisning för alla elever oavsett bakgrund. Och nämnden är 

väl medveten om att skolan är en viktig aktör för elevers framtida livsvillkor i fråga om 

etablering på arbetsmarknad, möjligheten till en egen bostad och god hälsa. Men det är också 

viktigt att belysa att alla elever inte har samma förutsättningar vid distansundervisning på 

grund av socioekonomiska skillnader. Därför är det viktigt att kartlägga dessa elevers 

förutsättningar och följa upp deras studiesituation. 

 

Nämnden har tidigare uppmärksammat de utmaningar som elever från utsatta områden 

upplever och bostadssegregationen är en faktor som har negativ inverkan på studierna. 

Därmed är det angeläget för nämnden att ta den här frågan på allvar och följa upp effekterna 

av fjärr- och distansundervisning för elever som bor i trångbodda hushåll. 

 

Med anledning av detta föreslår vi Grundskolenämnden besluta: 

 

Att grundskolenämnden följer upp effekterna av distans- och fjärrundervisning för elever som 

bor i trångboddhet  

 

 

För Vänsterpartiet i Grundskolenämnden 

Stefan Lindborg och Maryam Osman 
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Anmälningsärenden per januari 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2020-12-14—2021-01-22 

Avstängningar elever perioden 2020-12-14—2021-01-22 

Elevernas frånvaro per december 2020 

Beslut i Kammarrätten mål 1397-20: Tilläggsbelopp enligt skollagen, frågan om 

prövningstillstånd, Internationella Engelska Skolan, dnr 2019-00157 

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2021-00002                

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per januari 2021 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut per januari 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

. Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2020-12-14—

2021-01-22 

Laglighetsprövningar skolplacering 2020-12-14—2021-01-22 

2. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2020-00015 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-12-14— 

2021-01-22 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

2020-12-14—2021-01-22 

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2020-

12-12—2021-01-26 dnr 2020-00134 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2020-12-14—

2021-01-26 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2020-12-14—

2021-01-22 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen 2020-12-12— 

2021-01-22 

 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts december 2020 Dnr 2020-00021                 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per januari 2021. 
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Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


