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Årsredovisning 2020 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna årsredovisning för 2020 för Grundskolenämnden.         

Ärendet i sin helhet 

2020 är det fjärde året som grundskoleverksamheten i Borås Stad är samlad 

under en facknämnd. 2020 har varit ett unikt år där pandemin covid-19 har 

inneburit omfattande ingrepp i samhället, i människors liv, och för nämndens 

verksamhetsområden. Grundskoleförvaltningen inrättade därför tidigt en 

krisledningsorganisation som löpt parallellt med den ordinarie under hela året. 

En konkret effekt av pandemin har varit den tidvis höga frånvaron för såväl 

elever som personal, som mest 32 procent av eleverna, samt 21 procent av 

personalen. Det som inneburit störst påfrestningar är emellertid osäkerheten. 

Skolan är särskilt beroende av stabilitet, förutsägbarhet och långsiktig planering. 

Under året har skolan dels fått hantera många nya och ibland otydliga direktiv 

från olika myndigheter och instanser samt anpassa och vidarebefordra denna 

information till medarbetare, elever och vårdnadshavare (om ett 

kunskapsområde som skolan av naturliga skäl inte är experter på), vilket har 

försvårat det långsiktiga arbetet. Dels har skolan och all dess personal fått 

hantera och bemöta oron hos elever, vårdnadshavare och kolleger - utöver den 

osäkerhet som man har upplevt på ett privat och personligt plan. 

Sammantaget har verksamheten och alla medarbetare befunnit sig under stort 

tryck men har trots det utfört ett mycket gott arbete. Att grundskolans elever i 

år nio, under ovannämnda omständigheter, nådde en gymnasiebehörighet på 

rekordhöga 84,0 procent (79,8 procent 2019) är en anmärkningsvärd prestation 

och flyttar Borås Stads grundskolor till den absoluta toppen bland jämförbara 

kommuner. 

Det ekonomiska resultatet är - 0,365 mkr. Beaktande merkostnaden för årets 

julklapp, är resultat ett mindre överskott motsvarande 0,7 mkr. Detta är ett 

resultat med mycket hög precision. 

Omdisponering av budgetutrymme för investeringar begärs i samband med 

årsredovisning. 4 000 tkr begärs att flyttas över till 2021 för nya 

Björkhöjdskolan. Detta utifrån diskussioner med LFF om vem som skall 

investera i ombyggnation då det är en inhyrd fastighet. 
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Grundskolenämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan 

till Kommunstyrelsen om ersättning motsvarande 1,1 mkr för ökade kostnader 

utifrån beslut i KS om ökat värde av julklapp.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Årsredovisning 2020 GRN.                             

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

2020 är det fjärde året som grundskoleverksamheten i Borås Stad är samlad under en facknämnd. 2020 
har varit ett unikt år där pandemin covid-19 har inneburit omfattande ingrepp i samhället, i människors 
liv, och för nämndens verksamhetsområden. Grundskoleförvaltningen inrättade därför tidigt en 
krisledningsorganisation som löpt parallellt med den ordinarie under hela året. 

En konkret effekt av pandemin har varit den tidvis höga frånvaron för såväl elever som personal, som 
mest 32 procent av eleverna, samt 21 procent av personalen. Det som inneburit störst påfrestningar är 
emellertid osäkerheten. Skolan är särskilt beroende av stabilitet, förutsägbarhet och långsiktig planering. 
Under året har skolan dels fått hantera många nya och ibland otydliga direktiv från olika myndigheter 
och instanser samt anpassa och vidarebefordra denna information till medarbetare, elever och 
vårdnadshavare (om ett kunskapsområde som skolan av naturliga skäl inte är experter på), vilket har 
försvårat det långsiktiga arbetet. Dels har skolan och all dess personal fått hantera och bemöta oron hos 
elever, vårdnadshavare och kolleger - utöver den osäkerhet som man har upplevt på ett privat och 
personligt plan. 

Sammantaget har verksamheten och alla medarbetare befunnit sig under stort tryck men har trots det 
utfört ett mycket gott arbete. Att grundskolans elever i år nio, under ovannämnda omständigheter, 
nådde en gymnasiebehörighet på rekordhöga 84,0 procent (79,8 procent 2019) är en anmärkningsvärd 
prestation och flyttar Borås Stads grundskolor till den absoluta toppen bland jämförbara kommuner. 

Det ekonomiska resultatet är - 0,365 mkr. Beaktande merkostnaden för årets julklapp, är resultat ett 
mindre överskott motsvarande 0,7 mkr. Detta är ett resultat med mycket hög precision. 

Omdisponering av budgetutrymme för investeringar begärs i samband med årsredovisning. 4 000 tkr 
begärs att flyttas över till 2021 för nya Björkhöjdskolan. Detta utifrån diskussioner med LFF om vem 
som skall investera i ombyggnation då det är en inhyrd fastighet. 

Grundskolenämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan till Kommunstyrelsen 
om ersättning motsvarande 1,1 mkr för ökade kostnader utifrån beslut i KS om ökat värde av 
julklapp. 

2 Viktiga händelser under året 

Som beskrivits i inledningen finns egentligen endast en (1) viktig händelse under året: coronaepidemin, 
som haft en genomgripande påverkan på nämndens verksamheter. 

Utöver de tre övergripande och långsiktiga fokusområden beslutade nämnden om en utvecklingsplan 
som har varit vägledande under 2020. Utvecklingsplanen har utvärderats vid upprätande av 
årsredovisning i kap 4.4 Verksamheten 2020. 

De tre fokusområden är fortsatt; 

 Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 

 Relationer och processledning 

 Bilden av skolan   

Skolvalet har genomförts på ett professionellt och genomarbetat sätt, där syskonförtur har tillämpats 
för andra året. 

En fortsatt utökning av det riktade statsbidrag "Likvärdighetsbidrag" har beslutats av staten.  Samtidigt 
avslutas riktade bidrag för Lågstadiesatsning samt Fritidshem. Nämnden är i hög grad beroende av 
dessa statsbidrag vilket skapar en osäkerhet rörande de långsiktiga förutsättningarna. 

Det inre arbetet med en övergripande verksamhetsplan, arbete med lokala verksamhetsplaner, 
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ledarskapsfrågor, etc. förstärker förvaltningens förmåga att genomföra sitt uppdrag. 

Nedanstående ombyggnadsprojekt pågår under 2020: 

 Byttorpskolans om- och tillbyggnad pågår. Planerat är att skolan skall vara klar inför 
Höstterminen 2022. 

 Myråsskolan har påbörjat sin evakuering då utrymme ej fanns att låta befintliga 4 förskoleklasser 
få klassrum under HT 2020.  

 Daltorpskolan F-6 har fått ett investeringsbeslut och förhoppning finns att ny skola skall stå 
klar 2023. 

 Fortsatt utveckling har skett av lokalerna på samariten fd Björkhöjdsgymnasiet och beslut har 
fattats att starta en ny skolenhet Björkhöjdskolan 7-9. Björkhöjdskolan kommer under läsåret 
HT-20 / VT-21 vara en F-2 skola för att sedan fortsätta växa med en årskull per år. 

 Svedjeskolan har fått en modul för att möjliggöra en förändring från F-3 skola till F-6 skola. 
Under HT-2020 stannade åk 3 kvar som nya åk 4 

Det är emellertid fortsatt brist på lokaler vilket resulterat i etablering av ett antal uppställda moduler t ex 
på Särlaskolan och Gula skolan, samt genom övertag av lokaler från förskoleförvaltningen. 

  

  

3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

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

80 80 90 84 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 222 220 222 223 

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

87,3 87,2 100 89,1 

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

Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84% av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Måluppfyllelsen för 2020 har inte nåtts. Dock innebär årets resultat en ökning på 4 
procentenheter från föregående år. 
 
En förklaring till förbättringen från 2019 är att förvaltningen efter sitt bildande 2017 har gemensamma 
processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och 
utvecklingsplaner nått en stabil nivå där rytm, rutin och förhållningssätt som stabiliserats. Detta arbetet 
måste systematiskt integreras i det dagliga arbetet för att möjliggöra att högre nivå av måluppfyllelse 
uppnås kommande läsår. 
 
Segregationen i staden leder till stora variationer i de olika skolornas resultat, där bland annat elevernas 
språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. 
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Elevers frånvaro är en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
 
Inom ram för arbetet med Kvalitetsrapport Undervisning och resultat, som är ett ärende i 
Grundskolenämndens möte i oktober, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, svenska som 
andraspråk, matematik samt riktade insatser till skolenheter med vissa behov. 
 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 

Målvärdet för elevernas meritvärde har uppnåtts. Utfallet är 223 i jämförelse med målvärdet 222. 
Måluppfyllelsen har överträffats. Utfallet är 3 poäng högre jämfört med 2019. Orsaker till förbättring 
bedöms vara det långsiktiga kvalitetsarbete som tagit fram sedan förvaltningens bildande.  

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

Målvärdet är inte uppnått. Resultatet för upplevd trygghet har dock ökat med cirka 2 procentenheter 
från 87,17 2019 till 89,2 2020. De främsta orsakerna till detta anses fortfarande vara brister i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, 
konflikt och mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för 
att goda relationer, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. 
Kontinuiteten har brustit något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och 
oroligheter. Sjukfrånvaro hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet 
påverkas negativt. I relation till detta, samt sett till de historiska utfallen som varit oförändrade under 
2017/2018 och 2018/2019, ses även den lilla förbättringen på två procentenheter som en positiv 
utveckling för förvaltningen.   

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Grundskolenämnden ska utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning 
finns för att stödja de elever som 
identifieras som särskilt begåvade 
barn enligt Skolverkets definition. 

 Genomfört Riktlinjer för särskilt begåvade elever framtogs 
under 2020. Arbetet leddes av 
verksamhetsutvecklare för centrala elevhälsan 
tillsammans med förskoleförvaltningen, 
skolpsykologer GRF samt specialpedagoger 
GRF. Planen ska samverkas och beslutas i 
februari 2021.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Grundskolenämnden uppdras att 
utreda konsekvenserna av det 
uteblivna statsbidraget 
fritidshemssatsningen. 

 Genomfört Statsbidraget för fritidshem har funnits sedan 
2018 med syfte at hjälpa fritidshem att öka 
personaltätheten. Denna utökning av personal 
kunde ske med lärare med inriktning mot 
fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare eller 
andra lärare med pedagogisk 
högskolekompetens. Statsbidraget har betalats 
ut till Grundskolenämnden till och med 2019. 
Inför budgetåret 2020 upphörde statsbidraget. 
2018 erhöll Grundskolenämnden 6 600 000 kr, 
ca 13 årsarbetare. 
2019 erhöll Grundskolenämnden 4 600 000 kr, 
ca 9 årsarbetare. 
Under 2019 fanns en total personalkostnad för 
fritidshem på 110 385 000 kr (inkl statsbidrag). 
Det gör att statsbidraget finansierar ca 4 % av 
fritidshemsverksamheten 
I mars 2019 fanns 218 årsarbetare varav 9 
finansierades av statsbidrag. Antalet elever i 
fritidshem i mars 2019 var 4 252 elever dvs. en 
genomsnittlig personaltäthet på 19,5 elever per 
årsarbetare. 
Och i februari 2020 fanns 212 årsarbetare i 
Fritidshemmen. Antalet elever i fritidshem i 
februari 2020 var 4 316 elever d.v.s. en 
genomsnittlig personaltäthet på 20,4 elever per 
årsarbetare. 
Kvaliteten i fritidshemmen påverkas negativt när 
9-13 årsarbetare försvinner. Dock innebär en 
relativt låg tilldelning till grundskolan att rektor 
tvingas omprioritera, och att fritidshemmets 
budget då kompenserar för skolverksamheten - i 
större omfattning än statsbidraget. 

3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen får i uppdrag att 
ta fram gemensamma riktlinjer för 
hur man hanterar källsortering och 
avfallshantering på grundskolor i 
Borås Stad. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår genom att se över och anpassa 
rutiner till varje enhets unika förutsättningar 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen ges i uppdrag 
att ta fram en analys av vad som 
krävs för att möta behovet av fler 
platser inom ramen för kommunens 
Särskilda undervisningsgrupper. 

 Genomfört En arbetsgrupp utredde under 2019 
förutsättningarna för att möta ett eventuellt 
behov av fler platser i kommungemensamma 
särskilda undervisningsgrupper (KSU). 
 
Arbetsgruppen bedömde att det inte fanns skäl 
att utöka antalet platser i de befintliga KSU men 
att antagningskriterierna till dessa grupper 
behövde förtydligas. En särskild arbetsgrupp 
bildades vt 2020 som i januari 2021 tog fram 
förslag till nya antagningskriterier. 
 
Att det stöd som ges inom skolorna är tillräckligt 
och adekvat i förhållande till elevernas behov är 
av yttersta vikt för elevernas välmående och 
kunskapsutveckling. Arbetsgruppen vill därför 
understryka vikten av att samtliga skolor i Borås 
systematiskt arbetar med att tillgängliggöra 
undervisningen i så stor utsträckning som möjligt 
för samtliga elever. 
 
Målsättningen bör vara ett likvärdigt och flexibelt 
skolsystem som kan möta en bred variation av 
behov. Genom att stärka perspektivet om 
tillgängliga lärmiljöer kan elevers behov 
tillgodoses på ett bättre sätt i deras ordinarie 
skola så att skolsituationen blir fungerande. När 
centrala elevhälsan läser igenom ansökningar till 
KSU ser man ofta att hemskolan inte har arbetat 
igenom särskild stödprocessen tillräckligt. Elever 
i behov av särskilt stöd får oftast det, men inte 
alltid omgående och inte heller i den form eller i 
den omfattning som krävs. Antagningsgruppen 
kan också se fall där hemskolan arbetar med 
rätt insatser men inte under tillräckligt lång tid för 
att kunna utvärdera insatserna. 

Presidiet uppdras ta initiativ till 
utökad kontakt mellan 
Grundskolenämnden och Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och 
tillhörande förvaltningar. Resultatet 
av dessa försök ska 
återrapporteras till nämnden. 

 Genomfört Respektive nämnders presidium har träffats 
under våren 2020. Därefter har tjänstemän 
samarbetat nära kring ett gemensamt 
frånvaroteam, kring situation på 
Särlaskolan/Norrby, etc. Arbetet fortlöper bra, 
och ytterligare möten mellan presidierna 
planerades hållas under hösten 2020. Dock fick 
höstens möte ställas in p g a coronapandemin.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen uppdras att ta fram 
en plan för elevassistenters 
kompetensutveckling och 
återrapportera densamma till 
nämnden. 

 Genomfört En partssammansatt arbetsgrupp arbetade 
under hösten 2019 med att ta fram en 
kompetensutvecklingsplan för elevassistenter. 
Kompetensutveckling av elevassistenterna 
skulle ske på individ-, grupp- och 
organisationsnivå, och utgå från följande 
arbetsområden:  

 Att möta elever med autism och ADHD 

 Lågaffektivt bemötande 

 Arbete med digitala verktyg 

 Rastaktiviteter 

 Tillsyn vid övergångssituationer 

Kompetensutvecklingsplanen färdigställdes och 
samverkades på FSG (beslut 200505) och gäller 
from 200810. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en plan för implementering av 
digitala nationella prov. 

 Delvis 
genomfört 

Grundskoleförvaltningen följer utvecklingen inom 
området och Skolverkets planer och direktiv. Det 
finns en utsedd tjänsteman som är ansvarig för 
frågan. Flera skolor genomför redan delar av de 
nationella proven digitalt. Det finns i grunden en 
bra digital miljö i våra skolor för att kunna 
genomföra nationella prov digitalt. Arbetet har 
påverkats av pandemin. En fullständig plan för 
införandet är inte ännu framtagen. Först under 
läsåret 22/23 kommer digitala nationella prov att 
genomföras skarpt enligt Skolverkets tidsplan. 

Förvaltningschefen uppdras ta fram 
en åtgärdsplan för hur 
Kommunfullmäktiges mål för 
andelen som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram ska 
kunna nås. Planen bör framförallt 
vara inriktad på de enheter som 
inte redan i dagsläget når upp till 
målet och innehålla en tidplan med 
såväl etapp- som slutmål. Även en 
analys av varför dessa enheter inte 
redan i dagsläget klarar sitt 
kunskapsuppdrag bör ingå. 

 Genomfört Ärendet är färdigberett, behandlades under en 
nämnddag i oktober och återrapporterades på 
Grundskolenämndens sammanträde i 
november. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen uppdras ta fram 
en fördjupad analys av 
likvärdighetsproblemen i Borås 
Stads fritidshemsverksamhet och 
en plan för att förbättra 
fritidshemmens likvärdighet. 

 Genomfört Det råder relativt stor ojämlikhet mellan 
förvaltningens fritidshem. Personaltätheten 
skiljer sig vid mätning Februari 2020 mellan 
enheterna, från 11 elever per vuxen[1] till 32,7 
elever per vuxen. 
[1] Eftersom det är en stor variation av titlar, 
befattningar och examen inom fritidshem 
används termen vuxna i texten. 
 
I mars 2020 fanns totalt 191,8 årsarbetare inom 
fritidshemsverksamheten i 
Grundskoleförvaltningen. Av dessa var totalt 70 
stycken tillsvidareanställda. De 
tillsvidareanställda har antingen en 
fritidspedagogsutbildning eller en examen för 
Grundlärare med inriktning mot fritidshem och 
därmed behörighet inom fritidshem. 
Det innebär att behörighetsgrad på 
fritidshemmen var ca 36 % vilket bedöms som 
låg. 
Vid analys av kostnader per elev inom 
fritidshemmet framkommer att 
Grundskoleförvaltningen har en relativt låg 
kostnad per elev jämförbart med kommuner 
inom Sjuhäradsbygden och fyra kommuner som 
befolkningsmässigt är mest lika Borås Stad. 
Vid analys av Personaltäthet och ekonomisk 
avvikelse använder flera av skolenheterna 
fritidshemmets budget för att kompensera för låg 
tilldelning till grundskolan. 
Förbättringsåtgärder: 
- Valideringsutbildning för obehöriga 
tillsvidareanställda: Pågår. 
- Introduktionsutbildning för obehöriga på 
fritidshemmet: Pågår 
- Upphandling av administrativt program för 
ökad kvalitet och frigörande av 
personalresurs: Pågår. 
Mer går att läsa i rapporten "Likvärdighet i 
fritidshem" daterad 2020-04-27 

Förvaltningschefen uppdras 
granska skolskjutskostnaderna med 
avseende på kostnadsutveckling 
samt individuella tillstånd i 
jämförelse med andra kommuner. 
Granskningen ska kunna ligga till 
grund för en skrivning till 
Kommunstyrelsen med begäran om 
att beslut om rätt till skolskjuts ska 
flyttas från Tekniska nämnden till 
Grundskolenämnden. 

 Genomfört Rapport presenterades för Grundskolenämnden 
i september samt en förtydligande rapportering 
på nämndens sammanträde i december 

Förvaltningschefen ges i uppdrag 
att ta fram avidentifierad statistik 
kring skäl för elevers olovliga 
frånvaro. Det är viktigt att nivån där 
olovlig frånvaro anses vara 
alarmerande inte sätts så högt att 
åtgärder sätts in relativt sent. 

 Genomfört Ett system för inrapportering av frånvaroorsaker 
har tagits fram. Frånvaro för perioderna Aug-Okt 
samt Jan-Mars mäts och rektorer redovisar i 
Nov och April. Förvaltningen analyserar 
resultatet och presenterar för nämnden i Dec 
och Maj. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Att samtliga elever i grundskolan 
ska erbjudas fluorsköljning. 

 Genomfört Kontakter har tagits med tandvårdschefen för att 
få in mer information. Den återkoppling som 
givits är att det inte är lämpligt att skolorna själva 
har hand om fluorsköljningen då det är många 
ansvarsfrågor obesvarade. För att få en bättre 
överblick kring elevernas tandstatus så förordas 
fluorlackning där behöriga tandsköterskor 
kommer ut till skolorna för att genomföra denna. 

Att ett projekt med resor till 
Auschwitz för elever i årskurs 9, 
liknande det som genomfördes 
under 2019, också genomförs 
under 2020. 

 Ej genomfört Grundskolenämnden har vid sammanträde i 
augusti 2020 tagit beslut om att ställa in 
värdegrundsresan under hösten 2020. 
Pandemin är orsaken. Högstadieenheterna har 
istället erbjudits stöd för genomförande av andra 
aktiviteter med motsvarande syften som 
värdegrundsresan. 

Att uppdra åt förvaltningen att 
utreda om relevanta 
personalgrupper inom nämndens 
verksamhet ska erbjudas utbildning 
om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur 
dessa tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar. 

 Genomfört Utbildningsinsatser inom NPF för relevanta 
personalgrupper pågår och kommer att 
systemsättas i ett årshjul där insatser är 
återkommande under läsåret. Under året 2020 
har elevassistenter fått utbildning kring elever 
med NPF. Ett digitalt utbildningspaket kommer 
att framtas under 2021. Detta program kommer 
att innehålla digitala föreläsningar samt 
tillhörande arbetsmaterial som utgår från 
SPSM:s rekommendationer och råd. 

Att antal och andel anställda med 
allmän visstidsanställning 
rapporteras till nämnden i 
delårsrapporterna för T1 och T2 
samt i årsredovisningen. 

 Genomfört December 2020 hade Grundskoleförvaltningen 
2100 tillsvidareanställda och 740 
visstidsanställda. Andelen visstidsanställda är 
26% av totalt antal anställda. 
 
Antal personer med Allmän visstidsanställning 
var 125 personer i April 2020 och 96 personer 
September 2020.  I December 2020 hade 123 
personer allmän visstidsanställning. 
 
Majoriteten av allmän visstidsanställningarna i 
december består av Elevassistenter 44 st, 
Lärarassistenter 18 st samt Lärare mellanstadiet 
10 st. 

Förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till nämnden med 
besked om hur en ökning av fler 
profiler på vissa skolor det kan 
göras. Om det är görligt är 
riktmärket att starta någon eller 
några sådana inriktningar 
höstterminen 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Diskussion pågår med rektorer (som ytterst 
beslutar om skolenhetens arbete och 
organisation och dess prioriterade 
utvecklingsområden) huruvida eventuella profiler 
är till gagn för skolans elever. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att ser 
över möjligheten att knyta ihop ett 
nära samarbete med externa 
läsambassadörer, som bibliotek, 
författare, pensionärsföreningar och 
frivilligorganisationer för att på olika 
sätt uppmuntra och stärka barnen i 
sin läsning. 

 Genomfört En utredning har genomförts i syfte att påvisa 
vilka förutsättningar som finns gällande att knyta 
externa läsambassadörer till skolorna. 
Rektorerna har fått svara på en enkät för att ge 
sin syn på uppdragets intentioner. I samarbete 
med Fritid- och folkhälsförvaltningen har 
frivilligorganisationer bjudits in till samrådsmöten 
för att beskriva uppdraget och utröna 
organisationernas intresse och möjligheter att 
delta. Några organisationer har visat intresse, 
men förvaltningen lyfter fram följande slutsatser 
som påverkar förslaget om att inte genomföra 
införandet av Läsambassadörer:  

 Utifrån rådande pandemi är det 
olämpligt att genomföra ett pilotprojekt 
under våren 2021. 

 De organisationer som visat sitt intresse 
bedöms inte ha de förutsättningar som 
krävs, i form av personella resurser och 
engagemang, för att kunna genomföra 
ett pilotprojekt. 

 Införandet av Lexplore ökar 
förvaltningens kunskap om elevernas 
läsförmåga och vilka åtgärder som ger 
effekt. 

Rektorer lyfter fram önskan om att få möjlighet 
att anställa pensionerade lärare som 
Läsambassadörer utifrån att de är kunniga, 
erfarna och engagerade samt väl insatta i 
skolans organisation. Det borgar för att insatsen 
stimulerar elevernas läsutveckling med god 
effekt. 

Förvaltningen och nämnden får i 
uppdrag att föra dialog med de 
fackliga organisationerna hur man 
kan stimulera en utveckling där de 
mest erfarna personella resurserna 
skall användas där utmaningarna 
när som allra störst. Det kräver att 
fördjupat resonemang om 
karriärvägar, fortbildning och andra 
anställningsvillkor samt hur vi också 
kan uppmuntra till en sådan 
utveckling. 

 Genomfört Resursfördelningen av förstelärare har gjorts 
om. Det finns nu totalt 136 tjänster varav 30 
tjänster med 10000 kr i lönetillägg rekryteras till 
de åtta mest utsatta skolorna. Övriga 106 
tjänster fördelas i viss mån om. Rekryterings- 
och omplaceringsarbete genomförs under 
hösten 2020 och träder i kraft från 1/1 2021. 

Förvaltningen får i uppdrag att inom 
ramen för skolvalet utreda vilka 
åtgärder som kan vidtas för att 
verka för att skolsegregationen 
bryts. 

 Genomfört Nämnden beslutar om en fördjupad utredning 
innefattande en utvecklingsdag för nämnden. 
Återrapportering under Q1 2021. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att göra 
minst ett digitalt läromedel 
tillgängligt för de lärare och rektorer 
som vill ha det till HT2020. 
Läromedlet skall ha möjlighet att 
leverera detaljerad data om 
elevernas status och progression i 
lärandet. Syftet är att vi skall lära 
oss mer om digitaliseringens 
möjligheter och utmaningar. 

 Genomfört Lexplore har införts under hösten 2020 i 
samtliga skolenheter som har elever i årskurs 1-
6. Det är ett digitalt verktyg för att få kontroll på 
elevers läsförmåga. Verktyget innehåller även 
stöd och material för träning, samt funktioner för 
sammanställning av elevresultat på olika nivåer. 
Implementering sker enligt särskild plan under 
läsåret 20/21. 

Förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa att personalen i skolan 
får en fortbildningsinsats inom 
HBTQIA 

 Genomfört Det är inplanerat att alla enheter har utbildning 
inom HBTQIA på APT i oktober. 

Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med representanter ur 
nämnden studera och utvärdera 
den hjärnsmarta skolan i Skurup. 
Förvaltningen skall återkomma till 
nämnden med en rapport och en 
bedömning om det är värt att prova 
i Borås. 

 Ej genomfört Med hänvisning till pandemin utgår uppdraget. 

Förvaltningen får i uppdrag att i 
dialog med skolorna i högre grad 
planera verksamheten på ett sätt 
som naturligt stimulerar rörelse i 
skolarbetet. 

 Genomfört Det finns en framtagen genomförandeplan som 
används. 

Borås stad skall delta i 
Toleransprojektet. Förvaltningen får 
i uppdrag att initiera ett sådant 
arbete. 

 Genomfört Under läsåret 20/21 deltar tre medarbetare i 
utbildning vid Göteborgs universitet. Den ökade 
kompetensen ska nyttjas på skol- och 
förvaltningsnivå. 
 
 

Förvaltningen får i uppdrag att se 
över vilka kvalitetshöjande åtgärder 
som är nödvändiga att vidta på 
fritids. 

 Genomfört Rektorernas stora utmaning är hög 
personalomsättning och låg behörighet på 
fritidshemmet. 
Det finns olikheter gällande personalens villkor 
för planerings- och utvecklingstid, PUT. 
Det systematiska kvalitetsarbetet varierar i 
kvalitet, liksom rektors närvaro och ledning. 
Verksamheterna har olika förutsättningar 
gällande de lokalers lärmiljöer. 
Nödvändiga åtgärder över tid är: 
- Öka behörighetsgraden och minska 
personalrörligheten. 
- Kvalitetssäkra att planerings- och 
utvecklingstiden, PUT garanteras 
- Skapa ändamålsenliga årshjul för 
fritidshemmets kvalitetsarbete 
- Vid nybyggnationer beakta lärmiljöerna för 
fritidshemmet. 
Mer går att läsa i rapporten "Kvalitetshöjande 
åtgärder för fritidshem" daterad 2020-04-27. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att 
prova ett mentorssystem för elever 
på någon skola i Borås. Mentorerna 
skall hjälpa och bistå eleverna med 
praktiska frågor kring skolans 
verksamhet och på det sättet 
avlasta både lärare och rektorer 
samt vara ett bra stöd för eleverna. 
De som tjänstgör som mentorer 
behöver inte vara pedagogisk 
personal. 

 Ej genomfört Uppdraget är inte påbörjat. Rektorerna beslutar 
om skolans inre organisation och ett 
mentorsystem likt uppdraget är utformat innebär 
en organisationsförändring och ekonomiskt en 
mer kostsam verksamhet för den rektor som i 
sådana fall ska pröva upplägget. 

Särskolan skall vara en naturligt 
integrerad verksamhet i en vanlig 
grundskola. 

 Genomfört Med ökat antal elever i Borås grundskola är 
prognosen att även elever i grundsärskolan 
ökar. Grundskoleförvaltningen har under 2019 
utrett om det finns behov att utöka antalet 
särskoleenheter i staden. Den arbetsgrupp som 
arbetade med frågan kom fram till följande 
slutsatser: Den prognostiserade ökning av 
antalet elever som skrivs in inom 
grundsärskolan kommer de tre närmaste åren 
att kunna omhändertas av våra två nuvarande 
särskoleenheter (Erikslund och Fjärding/Boda). 
Vi ser det som en ökande trend att elever som 
idag skrivs in i särskolan stannar kvar på sina 
hemskolor som individintegrerade under låg- 
och mellanstadiet. För närvarande har vi 30 
individintegrerade elever på våra grundskolor. 
En kapacitetsökning har skett på Erikslund 
grundsär, då förvaltningen i mars 2020 tog över 
de lokaler som förskolan hade på Solgården. 
Den planerade F-9 skola som kommer att finnas 
nybyggd på Gässlösa 2024 kommer att inrymma 
en särskoleenhet, liksom för den nya 
Erikslundskolan. 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utöva en tydligare styrning av 
matråden i syfte att utveckla dem 
och ge dem en ordentlig funktion. 

 Genomfört Uppdraget är genomfört. En tydlig ram för hur 
matråd skall genomföras är tillgänglig för 
rektorer och enhetschefer. Utvecklingen av 
matrådsarbetet kommer att följas upp under 
2021. 
 
 
 

Förvaltningen får i uppdrag att 
genomföra en analys av 
kostnadsutveckling av den införda 
distributionscentralen. 

 Genomfört Rapport har presenterats på nämnden i oktober. 
Införande av Distributionscentralen har medfört 
en kostnadsökning för Grundskoleförvaltningen 
som därmed tar ianspråk delar av den 
ramökning som tilldelas grundskolan. 
Jämförelse har gjorts med kringliggande 
kommuner (Bollebygd, Ulricehamn, Svenljunga, 
Tranemo) Och Borås stad har i snitt 10 % högre 
avtalspriser för Menigos avtal. 
Resultatet blir minskad personaltäthet samt att 
en minskning behöver göras med 
uppskattningsvis 1-2 kr per portion. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att 
bereda inrättandet av 
studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i dialog 
med presidiet ta fram ett alternativ 
som kan beslutas om i nämnden 

 Genomfört Nämnden beslöt uppdaterade riktlinjer på 
sammanträdet i juni 2020. 

Grundskoleförvaltningen uppdras, 
tillsammans med avdelningen lön 
och förhandling, utreda 
förutsättningarna och möjligheterna 
för särskilda lönesatsningar för 
lärare på små skolor på små orter 
för att stärka de mindre skolornas 
konkurrenskraft. 

 Genomfört Översyn av lärartäthet, måluppfyllelse och andel 
behöriga lärare visar att det 
inte ser sämre ut på småskolorna jämfört med 
övriga skolor. Det går inte att dra 
generella slutsatser om geografiska faktorer 
såsom skolornas placering inom 
tätort eller landsbygd påverkar lärartäthet, 
måluppfyllelse och andel behöriga 
lärare till små skolors nackdel. 
Arbetsgruppen som utrett frågan konstaterar att 
förvaltningen måste fortsätta arbeta aktivt för att 
attrahera och behålla lärare på alla våra skolor. 
Dialog har förts med avdelningen Lön-och 
förhandling som instämmer i ovan. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 30,8 25 22,9 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Målvärdet är inte uppnått. 
Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet. 2019 var det första året som årsstatistik för närproducerade livsmedel kunde 
tas fram. Tyvärr blev då utfallet 2019 i årsredovisningen felaktigt, 30,8% skall vara 23,5%.  

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 39,4 42,4 50 43 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målvärdet är inte uppnått. 
Kostverksamheten köper in ekologiska livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna 
har kraftigt ökat efter den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade 
livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansieringsmodellen för distributionscentralen. 
Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa 
produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på 
livsmedel har inneburit en ekonomisk utmaning för verksamheten under 2020 och kommer så även 
vara under 2021.    
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,3 6,1 5,5 7,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

50,5 56,3 50 57,5 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

35 38 43 34,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet är inte uppnått. Utfallet är 7,7% och målvärdet är 5,5%. Måluppfyllelsen är 60%. Stora delar 
av 2020 har präglats av Corona-pandemin vilket påverkat sjuktal negativt med ökad sjukfrånvaro men 
även sjukskrivning vid lindriga symtom samt två sjukdagar när man är symtomfri. Korttidsfrånvaron 
har därmed varit högre än vanligt. 
Under 2021 kommer förvaltningen fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt sätta in 
insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa 
upp upprepad korttidsfrånvaro. Enheterna arbetar med främjande och förebyggande åtgärder. Man 
arbetar aktivt med frisk och riskfaktorer. 
Kontinuerliga samtal genomförs med personal i förebyggande syfte för att ej hamna i sjukskrivning. 
Man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. 
Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i 
verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med 
förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. Under 2021 kommer 
förvaltningen fortsätta arbeta tillsammans med organisationshälsa för att få ner sjuktalen. Kost- och 
lokalvårdsverksamheten deltar i "hälsa i hållbart arbetsliv" som är en fortsättning på tidigare projekt i 
samma tema. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målet är inte uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet är 57,5 årsarbetare. 
Måluppfyllelsen är 85%. I den rådande pandemi har frånvaron ökat, vilket har bidragit till att fler 
timanställda krävts och påverkat siffrorna i negativ riktning. 
För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet 
medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till 
elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. Skolorna arbetar aktivt för att 
minimera antalet timanställda bland annat genom att höja grundbemanningen 
Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare. I normalfallet har 
förvaltningen en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i verksamheten vid frånvaro genom att 
använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det finns en balans i hur mycket den egna 
personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån att den ordinarie personalens 
arbetsmiljö måste få styra. 
Förvaltningen kommer fortsätta arbeta aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom 
att höja grundbemanningen. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Målvärdet är inte uppnått för 2020. Utfallet för 2020 är 34,7% och målvärdet är 50%. Årets resultat är 
en försämring från föregående år. Trolig anledning är att Sverige sedan mars 2020 varit i en pandemi 
där medborgare uppmanats från myndigheter att inte besöka träningsanläggningar. 
Förvaltningen uppmuntrar anställda att ta del av Borås Stads friskvårdsförmåner. Information om 
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förmånerna sker årligen på APT enligt rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förmånerna 
presenteras också vid introduktion av nyanställda medarbetare och i rekryteringssammanhang. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 135 833 165 428 138 426 143 768 5 342 

Avgifter och övriga 
intäkter 

153 768 158 664 169 513 176 993 7 480 

Summa intäkter 289 601 324 092 307 939 320 761 12 822 

Personal -1 117 952 -1 179 997 -1 250 825 -1 251 533 -708 

Lokaler -143 491 -151 707 -162 635 -166 535 -3 900 

Material och tjänster -427 716 -446 552 -397 930 -421 233 -23 303 

Kapitalkostnader -869 -875 -801 -1 176 -375 

Summa kostnader -1 690 028 -1 779 131 -1 812 191 -1 840 477 -28 286 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 -15 108 0 15 108 

Nettokostnad -1 400 427 -1 455 039 -1 519 360 -1 519 716 -356 

Kommunbidrag 1 407 800 1 463 325 1 519 360 1 519 360 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

7 373 8 286 0 -356 -356 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

7 373 8 286 0 -356 -356 

Ackumulerat resultat 15 159 24 559 24 559 24 203 -356 

Resultatanalys 

Resultatanalys 

Grundskolenämnden redovisar en budgetavvikelse på -356 tkr för 2020. Beslut fattades under 
November att öka värdet av julklapp till anställda. Viss andel av denna kostnad fanns ej prognosticerad 
och motsvarade totalt 2 000 tkr. 

Under året har resursfördelningsmodellen fortsatt använts fullt ut för skolornas finansiering. Genom 
denna får skolorna ersättning för aktuellt antal elever varje månad utifrån placerade elever. Detta har 
bidragit till en hög följsamhet av ekonomi under 2020. 

Grundskolenämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan till Kommunstyrelsen 
om ersättning motsvarande 1,1 mkr för ökade kostnader utifrån beslut i KS om ökat värde av 



Grundskolenämnden, Årsredovisning 2020 17(37) 

julklapp. 

Intäkter: 

Intäkterna slutade med en positiv avvikelse på 12,8 mkr. Främsta överskottet kommer av den utökning 
som är gjord inom statsbidrag för karriärtjänster (Förstelärare) samt att statsbidrag för lärarassistenter 
förblev obudgeteterat för 2020 då beslut och belopp blev fastställt under 2020. 

Kostnader: 

Likt tidigare år återfinns inte längre något totalt personalöverskott. Kostnaden för personal slutade på 
1 254 078 tkr vilket är 1 000 tkr över budgeterad nivå och motsvaras av den extra kostnaden för 
julklapp. Elevhälsans personalkostnad slutade med ett marginellt överskott om 800 tkr men detta 
överskott har använts till köp av externa psykologer och skolsköterskor under 2020. Kost och 
lokalvårds personalkostnad slutade med ett underskott motsvarande -3 400 tkr och uppstår utifrån 
införandet av varje-dag-städ. Utökningen genom de sk välfärdsmedlen 2020 återfinns budgeterade som 
en central förvaltningsövergripande personalkostnad. Denna förvaltningsövergripande post samt 
tillfälliga vakanser inom förvaltningsadministrationen täcker motsvarande underskott i verksamheten 
inkl Kost och lokal. 

Det återfinns även ett antal övriga kostnader som avviker från budget. 

Livsmedel slutade på 52 650 tkr vilket är 4 600 tkr över budget. Kostnadsökningen som startade i Maj 
2019 iochmed det nya livsmedelsavtalet har fortsatt att påverka utfallet. Analysen visar att kostnaden 
för den kick-back som betalas till Borås stad finns inbakad i priset därav en kraftig ökning av 
livsmedelspriser. Effekten av Corona har dämpat utfallet då färre portioner jämfört med planerat antal 
har lagats under 2020. Effekten under 2021 blir en minskning av personaltäthet samt att portionspriset 
skollunch måste sänkas med 1-2 kr för att kompensera de ökade livsmedelspriserna. Till införandet 
kopplas även en arbetsmiljöproblematik och diskussioner förs om att utöka leveranserna för 15 kök 
från 1 gång per vecka till 2 gånger per vecka för att återställa arbetsmiljön. 

  

 

  

Skolskjuts slutade på en 54 900 tkr vilket är 2 300 tkr över budget. Skolskjuts redovisas som enskilt 
verksamhetsområde under punkten 4.3.8. 

  

Hyreskostnad har till stor del följt plan under året men visar på en oroväckande kostnadsutveckling. 
Utfall 2019 var 151 000 tkr och utfall 2020 slutade på 166 000 tkr. Budgeterat för 2020 är 162 500 tkr. 
Detta ger att kostnadsutvecklingen fortsatt är mellan 6-10% årligen och beräknas vara på denna nivå till 
efter 2025. 
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Avvikelsen för 2020 på -3 500 tkr har uppstått efter halvårsskiftet och kommer av att nya hyreskontrakt 
tecknas under året. 

Nedan redovisas kostnaden i relation till antal elever. Under 2017 hade grundskolan en kostnad 
motsvarande 11 750 kr per elev. Analysen av 2020 visar att kostnaden per elev har ökat till 13 500 kr. 
Dvs den andel som grundskolan avsätter till lokalkostnad per elev har ökat med 15% vilket gör den 
75%-iga ramuppräkningen orimlig. 

Totalkostnaden för hyror har ökat från 133 000 tkr till 166 000 tkr mellan åren 2017 och 2020 dvs 25%. 
Att den totala ökningen är större jämfört med per elev är naturligt då varje elev kommer med en 
uppräkning av kommunbidrag där en viss andel går till att finansiera lokalkostnad. 

Men det oroväckande är att kostnaden per elev ökar mer än 1,7% ramuppräkning. Mellanskillnaden tas 
från personaltäthet i skolan till att betala en högre hyreskostnad. 

Målet bör vara att hyreskostnad per elev förblir oförändrat alternativ understiger procenttalet för 
ramuppräkningen. Varje år när kostnad per elev överstiger ramuppräkningen urholkas verksamheten 
och en högra andel av kommunbidrag måste budgeteras som lokalkostnad. 

  

 

  

Nedan redovisas en prognos till 2027 där röd linje motsvarar årlig uppräkning och blå linje tar hänsyn 
till ny- och ombyggnation. En översyn av grundhyra görs inför 2021 och kostnaden ökade med 
4 000 tkr över prognosen som arbetades igenom 2019. 
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Tilläggsbelopp har ökat under året. En analys visar att rektorer och skolor höjer kvalitén i 
ansökningarna vilket bidrar till en ökad kostnadsnivå. Skolor har under 2020 fått mindre avslag på deras 
ansökningar. Detta har bidragit till att den avsatta budgeten på 31 600 tkr har överskridits med 
1 800 tkr. 

Köpta platser har varit på en stabil nivå och legat under budget under 2020. Utfall slutade på 
163 000 tkr vilket är 2 100 tkr under budgeterad nivå. Prognosen var ett mindre underskott för 2020 
efter 1:a halvåret men andelen specialskolor har fortsatt minskat samt att det finns en Corona-effekt 
även på fristående skolors fritidshem. 

  

  

  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 209 510 4 795 3 662 -1 133 

Kostnader -23 689 -22 685 -30 803 -30 296 507 

Resultat -23 480 -22 175 -26 008 -26 634 -626 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 960 -2 339 -2 408 -2 039 369 

Resultat -1 960 -2 339 -2 408 -2 039 369 

Förskoleklass      

Intäkter 2 825 6 562 9 159 8 668 -491 

Kostnader -55 585 -61 805 -76 692 -62 221 14 471 

Resultat -52 760 -55 243 -67 533 -53 553 13 980 

Särskola      

Intäkter 3 001 3 046 2 734 3 085 351 

Kostnader -43 372 -47 437 -47 773 -52 485 -4 712 

Resultat -40 371 -44 391 -45 039 -49 400 -4 361 

Grundskola      

Intäkter 132 543 157 144 142 903 151 874 8 971 

Kostnader -1 127 114 -1 183 643 -1 188 281 -1 216 769 -28 488 

Resultat -994 571 -1 026 499 -1 045 378 -1 064 895 -19 517 

Fritidshem      

Intäkter 46 001 45 936 41 874 40 892 -982 

Kostnader -146 984 -149 762 -159 079 -156 615 2 464 

Resultat -100 983 -103 826 -117 205 -115 723 1 482 

Korttidstillsyn LSS      

Intäkter 1 845 1 391 1 106 1 764 658 

Kostnader -2 014 -1 899 -1 106 -1 298 -192 

Resultat -169 -508 0 466 466 

Skolskjutsar      

Intäkter 0 0 0 206 206 

Kostnader -50 778 -58 661 -55 000 -57 228 -2 228 

Resultat -50 778 -58 661 -55 000 -57 022 -2 022 

Kost och lokalvård      

Intäkter 103 177 109 503 105 368 110 610 5 242 

Kostnader -237 531 -250 900 -251 049 -261 526 -10 477 

Resultat -134 354 -141 397 -145 681 -150 916 -5 235 
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Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -15 108 0 15 108 

Resultat 0 0 -15 108 0 15 108 

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Totalt      

Intäkter 289 601 324 092 307 939 320 761 12 822 

Kostnader -1 689 027 -1 779 131 -1 827 299 -1 840 477 -13 178 

Resultat -1 399 426 -1 455 039 -1 519 360 -1 519 716 -356 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Budgetavvikelse: 

Central administration redovisar ett underskott motsvarande -0,6 mkr. 

Utifrån redovisning i 4.2 budgetavvikelse avviker intäkt med -1,1 mkr. Denna avvikelse kommer av att 
beloppet har fakturerats internt inom förvaltningen från Bemanningsenheten till 
förvaltningsövergripande verksamhet grundskola. Budgeten för denna fakturering är felregistrerad som 
en förväntad intäkt från annan förvaltning. 

En mer korrekt avvikelse för Central administration är därför +0,5 mkr och kommer av tillfälliga 
vakanser under 2020 samt sjukskrivningar som inte ersatts av tillfälligt anställda. 

  



Grundskolenämnden, Årsredovisning 2020 22(37) 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Budgetavvikelse: 

Nämndens kostnader har genererat ett överskott under 2020 motsvarande 0,4 mkr. Detta är kopplat till 
situationen runt Corona som har medfört mindre politisk verksamhet, t ex planeringsdagar. 

  

  

  

4.3.3 Förskoleklass 

Budgetavvikelse: 

Verksamheten har haft en ram på 67 mkr för 2020. Budgetavvikelsen uppgår till 14 mkr och består 
främst av personalkostnad. Avvikelsen behöver sättas i relation till Fritidshemmets och grundskolans 
avvikelse inom personalkostnad på respektive skola för att vara underlag till analys. 

Verksamhet: 

Undervisningen i förskoleklass har bedrivits med fokus på elevernas språkutveckling, matematiska 
kunskaper och sociala förmågor. En utmaning många skolor vittnar om är att möta alla elevers 
individuella behov. 

Personalen i förskoleklass har deltagit i nätverksmöten, som huvudmannen ordnat, för att öka 
kompetensen, sprida goda exempel och bekräfta det fina arbete som görs. Även under 2020 har vikt 
lagts vid skolornas arbete med Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial Hitta språket och Hitta 
matematiken. Detta tillsammans med andra inslag som rastverksamhet och IKT. 

Kompetensutvecklingen har i huvudsak bedrivits i den egna skolan utifrån skolans framtagna 
utvecklingsplan. Utvecklingsplanen är en del av skolans verksamhetsplan, som beskriver skolans arbete, 
där förskoleklassens verksamhet är en del. 

En utredning har genomförts gällande tjänster i förskoleklass som legat till grund för beslut att 
tjänsterna i förskoleklass fortsatt ska vara semestertjänster. 

Utblick 2021: 

Antalet elever i förskoleklass bedöms minska med 25 elever kommande år enligt stadsledningskontorets 
befolkningsprognos. Dock kvarstår den viktiga strategiska frågan om lokalbeståndets utveckling, vilken 
även påverkas av det aktiva skolvalet. Inte sällan finns det en överkapacitet av platser i vissa områden 
och en platsbrist i andra. Balansen är svår att finna fullt ut. 

Ett samverkansprojekt pågår med Förskoleförvaltningen. Syftet med projektet är att nyttja den kunskap 
som skolorna erhåller när elevernas kunskaper i svenska och matematik kartläggs utifrån Skolverkets 
kartläggningsmaterial. Tanken är att synliggöra framgångsfaktorer och utveckla undervisningen i 
förskolan i syfte att förbättra förutsättningarna för barnen inför deras start i förskoleklass. Projektet 
genomförs i Viskafors- respektive Bodaområdet. En utvärdering är inplanerad och resultatet kommer 
ligga till grund för beslut om och hur arbetet ska fortgå och spridas till fler områden i 
Grundskoleförvaltningen. 

Planer finns att iscensätta ett utvecklingsarbete med rektorerna i att leda förskoleklass. Detta i syfte att 
uppmärksamma verksamhetens unika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
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4.3.4 Särskola 

Verksamhet: 

Grundsärskolan har sedan 2011 tydligare haft fokus på kunskapsuppdraget, från att tidigare haft ett 
större omsorgsfokus. Ett arbete med att revidera och justera indikatorer som mäter elevernas och 
verksamhetens utveckling har påbörjats. Vidare finns det behov av fortsatt arbete för att utveckla 
bedömarkompetensen bland lärarna: Att bredda och fördjupa kompetensen gällande 
bedömningsmaterial samt formativ bedömning genom kollegialt lärande på såväl enhets- som 
huvudmannanivå. Detta har även uppmärksammats vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
årskurs 7-9 på grundsärskolan Erikslund 2020-02-28 till 2020-02-29, vilket har föranlett 
kompetenshöjande insatser och kollegialt lärande kring bedömarkompetens och utveckling av 
undervisningen i syfte att utmana varje elev utifrån sina förutsättningar. Skolinspektionens synpunkter 
har använts som underlag att utgå ifrån i utvecklingsarbetet för samtlig grundsärskoleverksamhet i 
Borås Stad. 

Totalt är det 134 elever som är formellt inskrivna i särskolan. Dessutom finns åtta elever i våra två 
grundsärskolor som är s k "omvänt integrerade". Dessa elever är ännu inte utredda men har så 
uppenbara och komplexa behov att en direkt placering i grundsärskola har bedömts vara nödvändigt i 
väntan på utredningen. Fördelningen av eleverna inom grundsär är som följer: 

 30 elever är individintegrerade i grundskolor, varav sex går i åk 9.  

 66 elever är inskrivna på Erikslund grundsär, varav fyra går i åk 9 

 46 elever är inskrivna på Fjärdingskolan grundsär. Ingen elev är placerad i åk 9. 

Radetiketter 
Grundsärskole
elever Ämnen 

Grundsärskole
elever 
Ämnesområden 

Individintegrera
de 
särskoleelever i 
grundskola 

Omvänt 
integrerade 
grundskoleeleve
r i 
grundsärskola 

Tota
lt 

Bergdalskolan   2  2 

Engelbrektskolan   2  2 

Dalsjöskolan   1  1 

Fristadskolan   1  1 

Gula Skolan   1  1 

Daltorpskolan   1  1 

Bodaskolan   8  8 

Fjärding Sär 12 30  4 46 

Myråsskolan   1  1 

Byttorpskolan   1  1 

Hestra 
Midgårdskolan 

  1  1 

Särlaskolan   2  2 

Sandgärdskolan   1  1 

Sjömarkenskolan   1  1 

Sandhultskolan   1  1 

Erikslundskolan   2  2 

Erikslund Sär 39 23  4 66 

Trandaredskolan   1  1 
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Radetiketter 
Grundsärskole
elever Ämnen 

Grundsärskole
elever 
Ämnesområden 

Individintegrera
de 
särskoleelever i 
grundskola 

Omvänt 
integrerade 
grundskoleeleve
r i 
grundsärskola 

Tota
lt 

Kinnarummaskolan   1  1 

Viskaforsskolan   2  2 

Totalsumma 51 53 30 8 142 

Under läsåret 19-20 var det sammanlagt 127 elever inskrivna i grundsärskolan, enligt fördelningen: 

 59 på Erikslund grundsär 

 42 på Fjärding grundsär 

 26 individintegrerade 

Det innebär en ökning om 18 elever, inklusive åtta omvänt integrerade, från lå 19-20 till lå 20.21. 

Vi ser en tendens att fler elever med mycket komplexa svårigheter som inte är utredda, flyttar in från 
utlandet och ibland även från andra kommuner. Dessa elever återfinns i gruppen "omvänt integrerade". 

Arbete har gjorts för att säkerställa att individintegrerade elever får undervisning utifrån 
grundsärskolans läroplan. Centrala elevhälsan anställde i mars 2020 två verksamhetsutvecklare med 
uppdrag att bl a följa upp de individintegrerade elevernas utveckling. Handledning av grundskolelärare 
och skolledningar har gjorts och behöver det fortsättas med under 2021. Från och med 1 juli 2021 ska 
nya kurs- och ämnesplaner börja gälla i grund- och grundsärskola. En implementeringsplan på 
huvudmanna- och enhetsnivå håller på att tas fram av matrisansvarig i samråd med berörda rektorer, 
centrala elevhälsan och Kvalitet och Utveckling. 

I takt med att dessa individintegrerade elever ökar behöver det även säkerställas att framtida lokaler 
också är utformade och tillgängliga för grundsärskolans elever. 

Andel trygga elever mäts inom verksamheten och det finns en hög korrelation mellan trygghet och 
upplevd delaktighet inom grundsärskolan. 2020 års skolklimatundersökning visar att de allra flesta 
elever i grundsärskolan, 92,8 procent av dem som har kunnat besvara enkäten, upplever att de lär sig 
mycket och 94,6 procent att deras lärare bryr sig om dem. Det visar att personalen i grundsärskolan 
bygger trygga och goda relationer till sina elever. Mer struktur och tydliga rutiner för nya lärare och 
övrig pedagogisk personal, särskilt elevassistenter, där rörligheten är relativt hög, förväntas kunna bidra 
till en ännu högre upplevd trygghet bland eleverna. 

Ytterligare ett viktigt resultat i 2020 års systematiska kvalitetsarbete har varit att grundsärskolan i 
fortsättningen kommer att definiera vilka anpassningar som är kritiska för gymnasiesärskolan att ta 
hänsyn till, för att elevens förutsättningar till lärande och en självständig vardag ska tillgodoses i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Kompetensförsörjning: 

Det är fortsatt svårt att rekrytera behörig personal till grundsärskolan. Behörighetskraven höga i form 
av vidareutbildning till speciallärare. Anställda pedagoger utbildar sig kontinuerligt till speciallärare 
under pågående anställning och med förmånliga villkor. 

Budgetavvikelse: 

Avvikelse -4,3 mkr 

Särskolan har under 2020 fortsatt att öka verksamhetens utifrån behovet. Volymökningen har hanterats 
dels på våra 2 grundsärskoleenheter men det finns även ett ökat antal individintegrerade elever på våra 
grundskolor som läser enligt särskolans läroplan. 
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Den avvikelse som har uppstått kommer av att förvaltningen avsatt uppskattningsvis 4 mkr för lite till 
särskolans verksamhetsområde. De två grundsärskolorna Erikslund och Fjärding har mindre 
ekonomiska avvikelser då de får finansiering för varje elev. Avvikelse på -4,3 mkr återfinns centralt i 
resursfördelningsmodellen inom verksamhetsområde särskola. 

4.3.5 Grundskola 

Budgetavvikelse: 

Verksamheten har haft en budgetram under 2020 på 1 045 369 tkr. Budgetavvikelsen uppgår till -19 
600 tkr vilket motsvarar 1,8 % i omsättning. 

Intäkterna överstiger budgeterad nivå med 8 900 tkr och består till största del av statsbidrag. Statsbidrag 
för lärarassistenter var ej budgeterat för 2020 samt den utökning inom karriärtjänster (Förstelärare) 
tillkom utöver budgeterad nivå. 

Kostnaderna överstiger även dessa budgeterad nivå med 28 500 tkr och består till största del av 
Personal, Material och tjänster. 

Skillnaden mellan intäkterna som överstiger budget med 8 900 tkr och kostnader som även de 
överstiger budget med 28 500 kr blir avvikelsen för verksamhetsområde grundskola på -19 600 tkr 

Inom personalkostnad finns både godkända och icke godkända avvikelser. Det finns ökade 
personalkostnader kopplat till att tilläggsbeloppen har ökat. Det gör att skolan har en ekonomi i balans 
trots en kraftig negativ personalkostnadsavvikelse då de samtidigt har fått ersättning genom 
tilläggsbelopp. Men det finns även skolor som inte har klarat det anpassningskrav som har funnits på 
grundskolan och går ur 2020 med ett negativt resultat kopplat till personalkostnad. 

Inom material finns kostnadsavvikelser inom inventarieinköp, läromedel och engångsartiklar. Dessa 
måste ses i sin helhet på respektive skola i deras totala ekonomi för sina verksamhetsområden. 

Inom tjänster syns en ökad kostnad förknippad med lokaler, IT samt köp av tjänster ( kostnader för det 
administrativa nätet samt licenser). 

Analys av verksamheten: 

84 % av eleverna i årskurs 9 nådde gymnasiebehörighet, vilket innebär att målvärdet inte är uppnått. 
Dock innebär årets resultat en ökning med 4 procentenheter från föregående år. I årskurs 6 är 
gymnasiebehörigheten för alla elever 76,8 procent, vilket är en försämring jämfört med 2019. I årskurs 
3 ges skriftliga omdömen och där är det 84 % av eleverna som når målen i svenska, vilket är en 
sänkning jämfört med 2019. I matematik är det 87,4 % som når målen, vilket är en förbättring jämfört 
med 2019. 

Segregationen i staden leder till stora variationer i de olika skolornas resultat, där bland annat elevernas 
språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. 
Elevers frånvaro har identifierats som en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
Därav har förvaltningen initierat ett samverkansprojekt med IFO i syfte att stödja skolorna i arbetet 
med att främja elevernas närvaro. 

Verksamheten inom grundskolan har ytterligare stabiliserats under 2020. Arbetsmetoder och 
styrsystemet har satt sig ännu mer sedan starten 2017. Omsättningen av skolledare är låg, vilket leder till 
förbättrad kontinuitet. Bedömningen är även att läget inom personalgrupperna har stabiliserats, till 
exempel vad gäller lärares byten till andra huvudmän. Det är fler behöriga lärare som söker lediga 
tjänster. 

Elevhälsans bemanning har fortsatt förbättrats under 2020, vilket innebär att skolornas förutsättningar 
för att bedriva god undervisning förbättras. Elevhälsan har nyckelroller i en skolenhet och har stor 
betydelse för kvaliteten i verksamheten. 
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Antalet elever fortsätter att öka. Ökningen 2020 var 132 stycken. Det är mycket trångt i många skolor, 
speciellt i tätorten. Det får till följd att många elever inte får den skola man önskar i skolvalet, vid 
skolbyten inom kommunen eller vid nyinflyttning. Ganska många elever måste placeras relativt långt 
från sina bostadsområden. Detta leder till missnöje hos elever och vårdnadshavare. En annan 
konsekvens är att fler skolskjutsar måste ordnas och kostnaderna för dessa ökar kraftigt. 

Lokalförsörjning för grundskolan är en mycket viktig strategisk fråga och det pågår fortsatt ett intensivt 
samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen för att lösa behoven. Inflyttning har skett i nya 
Sjömarkenskolan och beslut har fattats att påbörja renovering av Myråsskolan samt att påbörja 
planeringen inför den nya skolan på Gässlösa. 

Utblick 2021 

Läsåret 2021-22 startar Björkhöjdskolan 7-9. Det planeras för fyra klasser i åk 7, där en av klasserna tar 
emot elever med hörselnedsättning. 

Under 2020 påbörjades arbetet med att screena elever i grundskolans tidigare år avseende  läsförmåga. 
Läsförmågan mäts med hjälp av en ögonscanner som mäter läshastighet och därefter tillhörande frågor 
kring läsförståelse. Huvudmannen får genom Lexplore möjlighet att jämföra elevernas läsförmåga med 
andra kommuner och resultatet är ett underlag för fortsatt skolutveckling på skol- och 
huvudmannanivå. Arbetet fortsätter under 2021. 

Förvaltningen har startat upp en dialog med stadens högstadierektorer kring elever som har en 
utmanande skolsocial problematik. Det arbetet fortsätter under 2021. 

4.3.6 Fritidshem 

Budgetavvikelse: 

Fritidshemmens ram för 2020 har varit 117 205 tkr. Och det finns en positiv avvikelsen på 1 482 tkr. 

Intäkter i form av avgifter från vårdnadshavare har dock varit lägre under 2020 jämfört med planerat. 
Dels finns det en effekt av Corona genom att färre barn än planerat har varit inskrivna på fritids. 

Samtidigt har även mindre ersättning betalts ut till fristående skolors fritidshem. 

  

Analys av verksamheten: 

I förvaltningens Kvalitetsrapport för fritidshem 2020 framkommer att de allra flesta eleverna trivs, 
känner sig trygga och har förtroende för personalen. Generellt är kvalitén i fritidshemmet god i sin 
helhet men vissa utvecklingsområden har identifierats främst kopplat till verksamhetens uppdrag enligt 
läroplan men också uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. För att öka kvalité behöver 
fritidshemmen fortsätta att utveckla områden inom schemaläggning, planeringstid, den fysiska miljöns 
utformning och lokaler, elevgruppens sammansättning och storlek, stöd och resurser för elever med 
särskilda behov och de olika yrkesgruppernas uppgifter och uppdrag. 

Behörighetsgraden gällande fritidspedagoger är fortsatt låg. Förvaltningen har fritidshem från inga 
legitimerade fritidspedagoger till i stort sett 100 %. Under 2020 har ett valideringsprogram påbörjats för 
att ökan andlen behörig personal. 

  

Utblick 2021: 

Utifrån Kvalitetsrapporten 2020 och verksamhetschefernas månadsuppföljningar med rektorer behöver 
följande områden utvecklas under 2021 och över tid. 

  

 Följa upp och stödja rektors arbete med att systematisk utveckla fritidshemmets verksamhet. 
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Blanda annat genom att följa upp hur rektor organiserar verksamheten utifrån läroplanen samt 
hur fritidshemmet bidrar till att komplettera förskoleklass och skola i genomförandet och 
uppfyllandet av läroplanens mål. 

 Fortsätta implementera riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid. 

 Upphandla ett gemensamt digitalt närvarosystem för kommunikation, schemaläggning, 
pedagogisk planering och bemanning. 

 Erbjuda riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal. 
o Utbildningar av obehörig personal i fritidshem. 
o Nätverksträffar för fritidshemspersonal. 

  

4.3.7 Korttidstillsyn LSS 

Analys av verksamheten: 

Grundskolenämnden bedriver Korttidstillsyn (KTS) på uppdrag av Sociala Omsorgsförvaltningen 
(SOF), som avser fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten bedrivs på fyra 
geografiska platser. Denna verksamhet ska vara kostnadsneutral. Ambitionsnivån avseende kvalitet 
bygger på överenskommelse mellan nämnderna. 

KTS-verksamheten har under året arbetat för att skapa ökad struktur. Det har gett eleverna en större 
trygghet genom att de är mer förberedda på vad som förväntas av dem och vad som kommer att ske på 
KTS varje dag. KTS samarbetar nu mer tillsammans med fritids för 4-6. Vårdnadshavare har uppgett 
att de är trygga med verksamheten. 

I och med rådande budgetläge i GRF, har KTS-verksamheten inte haft möjlighet att rekrytera på det 
sätt som man hade önskat. Detta då man förväntar sig en viss övertalighet av elevassistenter i 
kommunen. 

För att öka kvaliteten i verksamheten kommer man inom KTS att ha följande utvecklingsområden 
under 2021: 

 Att fortsätta att utveckla samverkan mellan grundsär och gymnasiesär. 

 Att rekrytera personal med rätt kompetens. 

Budgetavvikelse: 

Verksamheten ska inte inneha någon nettokostnad då den helt utförs på uppdrag av Sociala 
omsorgsnämnden. Viss diskussion finns angående vem som bestämmer priset för tjänsten vilket 
avspeglar sig för 2020 med en positiv avvikelse om 466 tkr. 

4.3.8 Skolskjutsar 
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Budgetavvikelse: 

Budgetram för 2020 skolskjuts var  55 000 tkr. Utfallet för 2020 slutade på visar på 57 200 tkr dvs en 
avvikelse motsvarande -2 000 tkr. 

Antalet elever med skolskjuts ökar. Vid utgången av 2020 finns 4832 elever som har ansökt och fått 
beviljat skolskjuts 835 av dessa har inte plockat ut ett busskort eller börjat beställa taxi. Anledningen är 
delvis att eleven är på fritids och inte kan utnyttja sin berättigade skolskjuts. En annan anledning är 
även effekten av Corona då flera vårdnadshavare aktivt försöker minska smittorisken genom att inte 
utsätta eleven för onödig smittorisk. Detta gar att Grundskoleförvaltningen har 3 997 elever som åker 
skolskjuts. Detta är en ökning utifrån antalet under VT 2020. 

Dessa 3 997 elever fördelar sig utifrån transportmedel; 

1 646 elever har busskort för tätort 

636 elever har ett busskort för kommunen 

1 221 elever åker upphandlad buss-trafik 

373 elever åker Taxi 

121 elever åker upphandlad skolskjuts till särskola 

Under 2020 har en kostnadsdrivande orsak varit evakuering av Myråsskolan till Gässlösa/Kronäng 1. 
Denna evakuering fortsätter samt utökas under 2021. Förvaltningen ser även en ökad kostnad för 
taxiresor exempelvis har taxi till SU-grupp i Borgstena en kostnad på närmare 2 000 tkr för sex elever. 

Total kostnad för taxi-resor har under 2020 varit 19 500 tkr. Det finns även en generell kraftig ökning 
av taxi-resor. Denna ökning kommer delvis av växelvis boende men även att elever inte väljer/får plats 
på närmsta skola. 

4.3.9 Kost och lokalvård 

Budgetavvikelse: 

Kost- och lokalvårdsverksamheten bedriver sin verksamhet på uppdrag av grundskolenämndens 
kärnverksamheter samt åt förskoleförvaltningen. 
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Avvikelsen för Kost och lokalvård slutade på - 6900 tkr. Kostnaderna översteg budgeterad nivå med 
10 500 tkr varav hälften fakturerades till förskoleförvaltningen. 

Denna kostnadsavvikelse kommer dels av personalkostnad (-3 400 tkr) utifrån införandet av varje-dag-
städ i skolornas undervisningssalar. Under 2019 fanns vakansutrymme att tillgå vilket gjorde att en full 
kostnadsbudget inte upprättades för 2020. Efter utgången av 2020 kan man nu se att dessa vakanser 
inte fullt ut kunde täcka kostnaden för varje-dag-städ och budget 2021 har till viss del omfördelats från 
elevpeng till kost och lokalvård för att hantera varje-dag-städ. 

Den andra delen i avvikelse kommer av livsmedel. Kostnadsökningen som startade i Maj 2019 i och 
med det nya livsmedelsavtalet har fortsatt att påverka utfallet. Analysen visar att kostnaden för den 
kick-back som betalas till Borås stad finns inbakad i priset därav en kraftig ökning av livsmedelspriser. 
Effekten av Corona har dämpat utfallet då färre portioner jämfört med planerat antal har lagats under 
2020. Effekten under 2021 blir en minskning av personaltäthet samt att portionspriset skollunch måste 
sänkas med 1-2 kr för att kompensera de ökade livsmedelspriserna. Till införandet kopplas även en 
arbetsmiljöproblematik och diskussioner förs om att utöka leveranserna för 15 kök från 1 gång per 
vecka till 2 gånger per vecka för att återställa arbetsmiljön. 

Analys av verksamheten 

Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet. 2020 års utfall av närproducerade livsmedel var 22,9%. 

Andelen ekologiska livsmedel under 2020 var 43%. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat efter den 1 maj 
2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas 
till finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på livsmedel har inneburit en ekonomisk utmaning för 
verksamheten under 2020 och kommer så även vara under 2021. 

Kostverksamheten har vid rekryteringar under 2020 märkt av en ökning av antalet sökande till 
kocktjänster, troligen kopplat till sämre tider för restauranger under pandemin. 

Kostverksamheten har under 2020 arbetat aktivt med ytterligare förfining av matsedeln. 

Det innefattar bland annat: 

 I princip alla lunchrecept är klimatsmarta (0,7 koldioxidekvivalenter) 

 Alla recept provlagade av våra egna kök 

 Större variation på maträtter 

 Ökad säsongsanpassning 

 1 soppdag/vecka 

 Ännu fler rätter lagade från grunden 

4.4 Verksamheten 2020 

Grundskolenämnden har under 2020 fortsatt arbeta utifrån de tre fokusområden som togs fram under 
2018; Systematiskt kvalitetsarbete, Relationer och Processledning samt Bilden av skolan. Dessa 
fokusområden skall vara synliga genom hela verksamheten och vara varaktiga över tid. 

Till dessa fokusområden identifierades fem stycken prioriterade utvecklingsområden som blev 
stommen i nämndens utvecklingsplan för 2020. Dessa fem områden är; 

 Rektor/enhetschefers förutsättningar och förmåga 

 IT och digitalisering 

 Samverkan 

 Social hållbarhet 
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En utvärdering av dessa fem områden och dess identifierade åtgärder redovisas nedan. 

  

Utvärdering av Utvecklingsplan 2020   

  

1. Rektor/enhetschefers förutsättningar 

Aktivitet Lönesättning och lönemall: 

HR avdelningen har skapat struktur för lönesättning via en mall och nedan rutin har implementerats: 
• Rektor/enhetschef lämnar ett löneförslag till HR avdelningen 
• HR specialisten undersöker hur lönestrukturen ser ut för yrkestiteln avseende utbildning och 
erfarenhet 
• HR avdelningen tar fram ett justerat löneförslag baserat på löneförslag och lönestruktur 
• HR konsulterar Förhandlingsavdelningen innan lön meddelas till rektor 
Mallen utvecklas och förbättras hela tiden och leder till att vi har en snabb och rättssäker hantering av 
lönesättning. 

  

Aktivitet Tilläggsbelopp  

För att underlätta rektorernas arbete med tilläggsbelopp har Centrala elevhälsan vidtagit följande 
åtgärder: 

 Framtagit tydliga rutiner vid ansökan 

 Alla ansökningar sker digitalt i Prorenata med beskrivande mallar 

 Framtagandet av stödmaterial och checklista för ansökningar 

 För att göra en likvärdig bedömning är en lathund vid bedömningarna framtagen Denna 
lathund revideras årligen för att anpassas utifrån uppkomna frågeställningar vid bedömningen 
av inkomna ansökningar 

 Vid återkoppling av ansökningarna ges en utförlig förklaring kring det fattade beslutet. Detta 
innebär att det blir lättare för rektorerna att förstå bedömningen och därigenom kunna arbeta 
vidare med eleven eller en eventuell överprövning 

 Alla rektorer bjuds in till en personlig återgivning av beslutet för att ges möjlighet till 
frågeställningar och dialog. Detta är ett frivilligt möte och rektorerna har också möjlighet att ta 
med sig personal från övriga elevhälsan vid mötet 

 Verksamhetscheferna för respektive skolområde bjuds in för att delta vid sambedömningen av 
inkomna ansökningar för att på så vis få en bättre insyn i ansökningarna och innehållet i dessa. 
Därigenom ges VC en större möjlighet att stötta berörda rektorer med tilläggsbeloppen på ett 
bättre sätt. 

 All elevhälsopersonal får en utbildning och föreläsning kring rutiner, stödmaterial och 
checklista. Detta för att förtydliga att rektor inte står ensam i frågan samt öka kunskapen kring 
ansökningsförfarandet för elevhälsans personal 

 Vi sambedömningen förs anteckningar över skolornas ansökningar, dokumentation samt 
kvalitén på inkomna handlingar för att kunna ge personlig stöttning, återkoppling och 
utbildning till berörda personer inom elevhälsan 

  

  

Aktivitet System för kollegialt lärande  

Begreppet, formen och systematiken kring ”Kollegialt lärande” har förtydligats i samband med möten i 
verksamhetsledningen. Kollegialt lärande har påbörjats kring olika dilemman och temaområden. 

Aktivitet Uppföljningsmöte 
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Uppföljningsmöten mellan verksamhetschef och rektor har utvecklats. Uppföljning av arbetsskador 
och tillbud har systemsatts i samband med resultatuppföljningsmöten, i enlighet med riktlinjer för 
Skyddskommittéarbetet. 

Prognosarbetet utifrån satta målvärden är nu mer systemsatt, bland annat för att öka rektors 
prognossäkerhet för ökad måluppfyllelse. 

  

2.  IT och digitalisering 

  

Aktivitet Systemförvaltning PM3 

Implementationen av PM3 är till största delen utför. 2 Förvaltningsobjekt har identifierats och dessa 
båda har fått utsedda förvaltningsledare. Allt fler rutiner dokumenteras och presenteras i 
förvaltningsplanen. 

Aktivitet IT-strategi   

Arbetet med IT-strategi är påbörjad men har till viss del satts till paus genom situationen av Corona. 
Flera parallella projekt har även startats upp som måste prioriteras te x upphandling av ny läroplattform 
samt möjligheter på kort och lång sikt hålla distansundervisning (Kort sikt utifrån Corona och Lång sikt 
inom CFL för att anpassa behov gentemot tillgänglig resurs). Utgången av dessa projekt kommer 
påverka IT-strategin. 

  

Business Intelligence - BI 

Grundskoleförvaltningen har deltagit aktivt i införande av Microsoft Power BI i staden. En 
projektgrupp har även startas för att koppla ihop förvaltningsspecifika system såsom IST med Power 
BI. Förvaltningen har även påbörjat samt infört fler beslutssystem för att fördjupa sin kunskap inom 
ytterligare områden; Lexplore för lässcreening, Tjänsteplaneringsverktyg för resursoptimering samt 
lönestrukturverktyg för lönekartläggning. 

Dokumenthantering 

Projekt är uppstartat utifrån översyn av dokumenthantering. Till viss del har arbetet satts till paus 
genom situationen men Corona men även utifrån utredning av lagen om Tillgänglig kommunikation. 
Dokumenthantering utgår även ifrån deler som utreds inom IT-strategi te x möjligheter inom IT för 
pedagogisk personal och administrativ personal att kunna samarbeta. 

Fortsatt arbete kommer att göras inom IT-strategi samt Dokumenthantering 

  

3. Samverkan 

Samverkan med andra förvaltningar och myndigheter är viktigt för Grundskolenämnden. Det sätt på 
vilket dessa aktörer arbetar har indirekt påverkan på hur Grundskolenämnden når sina mål. 

Samverkan måste ha en tydlig struktur. 

 Syfte, omfattning och mål 

 Ansvar och gränser 

 Tidplan 

 Uppdrag från FC till ansvarig tjänsteperson 

 Projektledande tjänsteperson 

För att klara av grunduppdraget har GRF under 2020 förstärkt samverkan med IFO. Arbetet med 
nedanstående punkter är påbörjat och fortgår under 2021: 
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 Kartlägga nuläge av samverkan på enhetsnivå 

 Kartlägga de faktiska behoven av samverkan på enhetsnivå 

 Etablera kontakter mellan förvaltningarna på enhetsnivå. 

 Kontakta ny FC/VC på IFO för att rama in och projektsätta samverkan. 

4. Social hållbarhet 

Aktivitet Skolnärvaro 

Gemensam handlingsplan för GRF och GVUV för hantering av frånvaro har fastställts. Gemensamma 
rutiner och riktlinjer nom GRF för hantering av har reviderats och fastställts. 

För att öka krismedveten och kompetens bland rektorer har en utredning som visar 
frånvaroproblematik kopplat till måluppfyllelse gjorts. Av utredningen framgår statistik per skola, 
koppling till kön, invandring mm. Rektorerna har getts två dagars utbildning kring frånvaro. Ett 
utbildningsmaterial i form av en film med diskussionsfrågor har spritt till skolorna för att utbilda 
personalen inom GRF och IFO. 

Aktivitet Närvaroteam 

Ett gemensamt verksamhetsutvecklarteam för GRF och IFO har anställts från november. Teamet 
arbetar nu med att sätta sig in i och analysera frånvarostatistik. För närvarande genomförs 
djupintervjuer med rektorer och personal från tre enheter på IFO. 

Då en förutsättning för att kunna säkerställa statistik och uppföljning av frånvaro är ordning och reda i 
de skoladministrativa systemen har skoladministratörernas förmåga kartlagts. En gemensam tjänst för 
systemstöd mellan Elevhälsan och Ekonomi som har hand om systemen har skapats. 

  

Utvecklingsplan 2021 

Utifrån nämndens planeringsdagar, synteskonferens, kvalitetsrapporter har nya prioriterade 
utvecklingsområden för 2021 tagits fram, samt i något fall en förlängning av befintliga. 

Dessa är; 

 Rektors/enhetschefers förutsättningar 

 IT och  Digitalisering 

 Samverkan inkl med IFO 

 Social hållbarhet, Elevers skolnärvaro 

 Matematik 

Dessa prioriterade utvecklingsområden har fastställts och kommer beskrivs närmare i utvecklingsplan 
för 2021. 

  

  

  

  

  

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsperspektivet har arbetats in i verksamhetsplanering och budgetarbete. Skolorna (inomhus 
o utomhus) tillgänglighetsanpassas vid om-byggnationer. Så att alla elever och personal kan fungera i 
skolverksamheten. Arbete med mänskliga rättigheter, likabehandling och barnkonventionen ingår på 
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flera olika sätt i verksamheternas uppdrag i dag. Skolor arbetar tex. med likabehandling i undervisning 
utifrån nationell lagstiftning med en tydlig struktur och formar själva samarbetet med olika 
organisationer och personer. Arbete med barnkonventionen blir allt mer synligt, dels har medarbetare 
deltagit på Borås stads grundutbildning i Barnkonventionen. Perspektivet finns även med i 
Förvaltningschefens beslut där en värdering av respektive beslut görs utifrån barnkonvention. 

Skolors och idrottshallar, omklädningsrum, toaletter och duschmöjligheter inventeras av 
Lokalförsörjningsförvaltningen. I lokalernas utformning vid nybyggnation och vid renovering tas 
hänsyn till elevers integritet, trygghet, säkerhet och välbefinnande. Med utgångspunkt från det 
personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar förvaltningen 
med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att kunna ge 
medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete får också 
medarbetarna introduktion till HBTQIA frågor och normkritik. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Pandemin har tagit tid och kraft från det ordinarie arbetet i Grundskoleförvaltningen. En krisledning 
med funktionerna beslutsfattning, analys/beredning, kommunikation och sekretariat har organiserats. 
Stort fokus har lagts på att informera, vägleda och stödja rektorer/enhetschefer samt att informera 
vårdnadshavare. Periodvis, särskilt under mars-maj samt november-december, har det varit stort tryck 
på information/kommunikation, omvärldsbevakning, planering och beredning av ärenden samt 
administration. Vissa uppdrag och processer har behövt skjutas fram eller ställas in. Kärnverksamheten 
har i stort kunnat bedrivas enligt ordinarie plan. Det var onormalt hög frånvaro hos elever och personal 
under andra halvan av mars och första halvan av april. Det har funnits stor oro hos en del personal, 
vårdnadshavare och elever. Ett fåtal vårdnadshavare håller sina barn hemma utan giltiga orsaker. 
Kunskapsutvecklingen har påverkats på negativt sätt för elever med hög frånvaro, men i stort kan det 
inte konstateras stor negativ påverkan på elevernas resultat. 

Utifrån statsbidraget som utbetalades till Borås Stad har Grundskoleförvaltningen kompenserats med 
800 tkr kopplat till Kost och lokalvårds upprad inom hälso och sjukvård. 

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Extratimanställda lokalvårdare som stod stand-by att gå in på 
äldreboenden vid sjukluckor 

454 

Inköp av rengöringsmaterial, torkhandukar, handsprit. Icke 
upphandlad leverantör fickanvändas när brist uppstod. 
Kostnaden består av prisskillnad samt överkonsumtion 

643 

Inköp av utrustning för digitala möten bl a omställning till 
digitala nämndmöten 

81 

Summa 1 178 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Skola 

6.1.1 Grundskola 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
grundskola 

11 786 12 172 12 374 12 346 

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

1 572 1 703 1 643 1 694 

Kostnad för 
kommunal 
grundskola, kr/elev 

92 628 91 752 93 830 95 102 

Antal elever per 
lärare, totalt i 
kommunen 
(heltidstjänst) 

11,2 11,3 11,5 12,05 

Antal elever per 
pedagogisk 
personal 

9,1 8,8 9,1 8,9 

Antal Borås-elever 
med skolskjuts 

3 900 4 300 4 100 4 832 

6.1.2 Förskoleklass 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
förskoleklass 

1 387 1 405 1 428 1 431 

varav elever i 
förskoleklass i 
fristående skola 

71 76 76 76 

Kostnad 
förskoleklass 
hemkommun, 
kr/elev 

45 824 46 554 50 499 46 120 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever per 
lärare 
(heltidstjänst) 

16,2 16,4 16,2 16,3 

6.1.3 Obligatorisk särskola 

6.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
särskola 

105 107 106 134 

Kostnad särskola, 
kr/elev 

401 305 434 308 440 422 411 500 

6.1.4 Fritidshem 

6.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
fritidshem 

4 854 4 925 4 900 4 538 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

311 292 309 285 

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

87 88  80 

Kostnad fritidshem, 
kr/inskrivet barn 

26 073 26 530 29 409 31 800 

Antal inskrivna 
elever per 
årsarbetare 

21,8 21  22,1 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

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

8 000 1 213 6 787 

Trandaredkök omb. 500 16 484 

Sjömarkenomb/tillb,inventarierF-6 21 klassrum 
+ specialsalar 

6 000 4 326 1 674 

DaltorpskolanF-6flytt till Kronäng 2 modul 0 144 -144 

Daltorp7-9 No-salar 0 634 -634 

Sandhult Kök 0  0 

Summa 14 500 6 333 8 167 

Analys 

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

GRN hade äskat om 8 000 tkr i budget 2021. Beslutad budget för 2021 är 4 000 tkr. Omdisponering 
begärs därav av 2020 års budget med 4 000 tkr. Diskussioner pågår mellan LFF och GRF om 
investeringar i byggnation på björkhöjdskolan samt vem som skall finansiera dessa investeringar då det 
är en inhyrd fastighet. 

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

Sjömarkenskolan: Om- och nybyggnation till 3 parallell F-6. Påbörjat projekt under 2019 som 
fortsätter under våren 2020. Upphandling överklagades under hösten 2019 därav görs inköpen under 
2020. 

Daltorp F-6 samt Daltorp 7-9: F-6 verksamheten har flyttat ur sina lokaler för att bereda plats för mer 
kapacitet 7-9 

Sandhult kök: Ett vattenbad har köpts in som kommer att bokföras om till driftinventarie och är 
löpande underhåll. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Björkhöjdskolanomb,in
ventarier F-9 2 parallell 
F-6 skola och 4 
parallell 7-9 skola 

8 000 8 000 1 213 6 787 4 000 9 213 2 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

Summa 8 000 8 000 1 213 6 787 4 000 9 213  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

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

  

Investering 2020 uppgår till 1 213 tkr. 

Beslutad budget för 2021 är 4 000 tkr. 

Omdisponering begärs av 4 000 tkr från 2020 till 2021. Delvis utifrån diskussioner med LFF om vem 
som skall investera i vad på nya björkhöjdskolan då det är en inhyrd fastighet. 
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Miljörapport tertial 3 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna upprättad miljörapport tertial 3 2020 samt översända densamma till 

Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog under våren 2018 Borås Stads Miljömål 2018-2021. 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av 

hur arbetet med miljömålen fortlöper. De åtgärder och aktiviteter som nämnder 

och bolag tar fram ska presenteras i kommunens digitala verktyg för 

målstyrning. Två gånger per år, vid tertialuppföljningen 2 och årsredovisning, 

ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och följas upp.  

Indikatorerna som följs upp vid årsredovisningen: 

• Andel anställda som genomgått en miljöutbildning, som 

inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete. Utfall 2020: 32 

procent. 

• Andel förtroendevalda (ledamöter och ersättare) som genomgått 

en miljöutbildning, som inkluderar utbildning om Borås Stads 

miljöarbete. Utfall 2020: 23 procent.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog under våren 2018 Borås Stads Miljömål 2018-2021. 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av 

hur arbetet med miljömålen fortlöper. De åtgärder och aktiviteter som nämnder 

och bolag tar fram ska presenteras i kommunens digitala verktyg för 

målstyrning. Två gånger per år, vid tertialuppföljningen 2 och årsredovisning, 

ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och följas upp.  

Indikatorerna som följs upp vid årsredovisningen: 

 Andel anställda som genomgått en miljöutbildning, som inkluderar 

utbildning om Borås Stads miljöarbete. Utfall 2020: 32 procent. 

 Andel förtroendevalda (ledamöter och ersättare) som genomgått en 

miljöutbildning, som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

Utfall 2020: 23 procent. 
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Nämndens bedömning 

Förvaltningen har stora personalgrupper som behöver utbildas. Plan finns på 

att utbilda pedagoger inom ett skolområde per år. Personal vid skolorna inom 

området 3 har genomgått utbildningen 2019. Skolorna inom området 2 har 

pausat miljöutbildningar 2020 pga. pandemin men fortsätter 2021, om 

förutsättningar finns när pandemin är över. Skolorna inom området 4 planerar 

genomföra utbildningen 2022 och skolorna inom området 1 planerar dessa 

under 2023. Nämnden bedömer att senast 2023 kommer all pedagogisk 

personal inom förvaltningen genomgå miljöutbildningen.  

Miljöförvaltningen och Navet genomför miljöutbildningar. Miljöförvaltningen 

håller på att ta fram en miljöutbildning på distans, det vill säga en utbildning 

som kommer att göras individuellt framför en dator. Den nya varianten av 

miljöutbildning på distans och självstudier (utbildning avslutas med en test) 

skapar nya möjligheter att fler i organisationen kan genomföra en 

miljöutbildning och ta till sig grundläggande information.  

Personal inom central administration samt Kost och Lokalvård har genomgått 

miljöutbildningen. Miljöutbildning för förtroendevalda fortsätter 2021. 

Nyanställda utbildas inom ett år.  

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport tertial 3 2020 för Grundskolenämnden. 

                              

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden: miljo@boras.se.  

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Inledning 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

20% 20% 32% 

Kommentar Det är 32 procent av anställda (766 av 2400) som har genomgått miljöutbildningen. 
Förvaltningen har stora personalgrupper som behöver utbildas. Plan finns på att utbilda pedagoger inom 
ett skolområde per år. Personal vid skolorna inom området 3 har genomgått utbildningen 2019.  
Skolorna inom området 2 har pausat miljöutbildningar 2020 pga. pandemin, men fortsätter 2021 men 
fortsätter 2021, om förutsättningar finns när pandemin är över. Skolorna inom området 4 planerar 
genomföra utbildningen 2022 och skolorna inom området 1 planerar dessa under 2023. Nämnden 
bedömer att senast 2023 kommer all pedagogisk personal inom förvaltningen genomgå miljöutbildningen. 

Miljöförvaltningen och Navet genomför miljöutbildningar. 
Alla anställda inom central administration på förvaltningen samt anställda inom Kost och Lokalvård har 
genomgått miljöutbildningen. Nya anställda utbildas inom ett år. 
Miljöförvaltningen håller på att ta fram en miljöutbildning på distans. Den nya varianten av miljöutbildning 
på distans och självstudier skapar nya möjligheter att fler i organisationen kan genomföra en 
miljöutbildning och ta till sig grundläggande information. 
 

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

14% 14% 23% 

Kommentar Det är 23 procent (5 av 22) av Grundskolenämndens politiker som har genomgått 
miljöutbildningen. 
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Uppföljning Intern kontroll 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänner upprättad uppföljning över intern kontroll 2020 och översänder 

densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs 

• Säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. 

Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2020 utifrån den 

plan som antogs av Grundskolenämnden för 2020 och redovisar iakttagelser 

och slutsatser i medföljande uppföljningsrapport. Granskningen har 

genomförts enligt plan.                

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontroll 2020 (Grundskolenämnden)                     

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Per Carlsson (S) 
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1 Inledning 

Varje nämnd ska inom sitt område ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, samt 

de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att följa upp att det 

interna kontrollsystemet fungerar. 

Intern kontroll avser samtliga rutiner och processer för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, korrekt och för att säkra kommunens 

tillgångar och förhindra förluster. Intern kontroll är till för att skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern kontroll är inte 

endast ett medel för att motverka omedvetna fel eller felaktigt handlade, utan fyller även en förebyggande och normbildande funktion. Den interna 

kontrollen är även ett ledningsverktyg för både den politiska och den professionella ledningen och är en integrerad del i organisationens styrsystem. 

Det är inte möjligt att granska alla rutiner och system utan vissa kontrollmoment väljs årligen ut till en intern kontrollplan. 

Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2020 utifrån den plan som antogs av Grundskolenämnden för 2020 och redovisar iakttagelser 

och slutsatser i denna uppföljningsrapport. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Budgetprocess Uppföljning av plan för budgetarbetet och 
nämndutbildning 
 
Kontroll av följsamhet av planeringen för 
Grundskolenämndens budgetprocess 

Budgetprocessen har genomförts enligt plan. 
Nämnddagar har genomförts under 2020 där såväl 
RFM:s konstruktion samt effekter på nästkommande 
års budget, såväl i siffror som för verksamheterna har 
belysts. 

 

Budgetföljsamhet Reguljära budgetuppföljningar 
 
Månatlig uppföljning med rektorer och enhetschefer 

Reguljära budgetuppföljningar har utförts under året. 
Rektor och enhetschef har löpande träffat sin ekonom 
för budgetuppföljning. Bortsett från vissa undantag 
håller generellt sett enheterna sina budgetramar. 
Enheter med befarad underskott tar fram en 
handlingsplan för ekonomi i balans. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

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

Kontroll har gjorts genom en enkät till 
skoladministratörer att enheterna arbetar i enlighet 
med dokumenthanteringsplanen. 20 stycken stickprov 
har genomförts. Resultatet visar att en klar majoritet 
arbetar i enlighet med rutinerna för 
dokumenthantering. Dock fanns det de som saknar 
kunskap om planen i sin helhet. Under 2021 planeras 
riktade utbildningsinsatser till de skoladministratörer 
som bedöms vara i behov av ytterligare utbildning i 
dokumenthantering. 

 

Samarbete Avstämning av läget för samarbete med Individ och 
familjeomsorgsnämnden 
 
Kvalitativ bedömning med intervjuer 

Nämndens presidium har haft ett fysiskt möte. Ett 
annat möte ställdes in mht Coronapandemien. Utifrån 
uppföljningen bedöms läget vara positivt för ett ökat 
samarbete mellan de båda nämnderna. 

Under 2021 kommer presidiernas 
samverkansmöten att fortsätta. 

Samverkansmötena mellan 
presidierna i Grundskolenämnden och 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
syftar till att öka samarbetet mellan de 
båda nämnderna i arbetet med en god 
hälsa bland elever. 

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

Fritidshemmen i Borås stad har generellt låg 
legitimationsnivå. I genomsnitt är behörighetsgraden 
35 %, vilket är i nivå som de senaste åren. 
Planerade utvecklingsinsatser framöver: 
• Följa upp och stödja rektors arbete med att 
systematisk utveckla fritidshemmets verksamhet. 
Blanda annat genom att följa upp hur rektor 
organiserar verksamheten utifrån läroplanen samt hur 
fritidshemmet bidrar till att komplettera förskoleklass 
och skola i genomförandet och uppfyllandet av 
läroplanens mål. 
• Fortsätta implementera Riktlinjer för pedagogisk 
utvecklingstid. 
• Upphandla ett gemensamt digitalt närvarosystem för 
kommunikation, schemaläggning, pedagogisk 
planering och bemanning. 
• Erbjuda riktade kompetensutvecklingsinsatser för 
personal i form av: 
Utbildningar av obehörig personal i fritidshem. 
Nätverksträffar för fritidshemspersonal. 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Personalomsättning Kontroll av den totala personalomsättningen för 
förvaltningen 
 
Kontroll av personalstatistik 

Grundskoleförvaltningen (Rapport ur Heroma, mäts på 
en 12-månadersperiod) 
Januari 2020 - 8,7 % 
Februari 2020 - 8,6 % 
Mars 2020 – 8,4 % 
April 2020 – 8,2 % 
Maj 2020 – 8,0% 
Juni 2020 – 8,2 % 
Juli 2020- 8,4 % 
Augusti 2020- 7,6% 
September 2020 – 7,7 % 
Oktober 2020 – 7.6 % 
November 2020 – 7,5 % 
December 2020 -7,0 % = Helår 2020. 
 
Under 2020 har personalomsättningen stadigt minskat 
från 8,7 % i januari ned till 7,0 % i december vilket 
betyder en minskning på 1,7 %. Minskningen tyder på 
en ökad stabilitet i personalgrupperna och 
rekryteringsläget bedöms som stabilare. I juni och juli 
syns en marginell ökning men i augusti sker en 
nedgång i personalomsättningen tillbaka till den lägre 
nivån på 7.5 % och året avslutas på . Trenden är 
fortsatt stabil och går i positiv riktning sedan maj 
månad 2020. Under perioden tom december 2020 har 
59 grundskollärare avslutat sin anställning, samtidigt 
rekryterade förvaltningen 111 nya grundskollärare 
genom extern rekrytering. I gruppen förskollärare 
avslutade 16 anställda sin anställning samtidigt som 
21 nya rekryterades vilket ger en ökning med 4 
förskollärare under perioden. I gruppen 
fritidspedagoger avslutade 20 anställda sin anställning 
samtidigt som 23 nya rekryterades. I grupperna 
kurator, kock, psykolog, ptp- psykolog och 
skolsköterska har förvaltningen rekryterat fler än vad 
som slutat. Bland gruppen övriga lärare var det fler 
som rekryterades än som avslutade sin anställning i 
förvaltningen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontroll av tjänster som är tillsatta med obehöriga 
anställda 
 
Kontroll av personalstatistik 

Som obehörig kan man inte få en tillsvidareanställning 
på en tjänst där behörighet krävs. 201204 har vi 1565 
anställda på titlar där behörighet krävs för att bli 
tillsvidareanställd. Av de är 474  visstidsanställda dvs 
30% är obehöriga. 
Det som sticker ut mest är det låga antalet behöriga 
lärare i fritidshem där 73 av 207 är tillsvidareanställda 
vilket innebär att 65% är obehöriga. 

 

Kontroll av antalet behöriga lärare 
 
Kontroll av personalstatistik 

Andelen behöriga lärare i grundskola är 76,7 %, vilket 
är på samma nivå som under senare tid. Andelen 
behöriga lärare i fritidshem är 35 %, vilket även det är 
på samma nivå. Det är brist på legitimerade lärare, 
såväl på nationell nivå som lokalt i sjuhäradsområdet. 

Under 2021 kommer förvaltningen 
att följa upp och stödja rektors 
arbete med att systematisk 
utveckla fritidshemmets 
verksamhet. 

Blanda annat kommer detta att göras 
genom att följa upp hur rektor 
organiserar verksamheten utifrån 
läroplanen samt hur fritidshemmet 
bidrar till att komplettera förskoleklass 
och skola i genomförandet och 
uppfyllandet av läroplanens mål. 

Under 2021 kommer förvaltningen 
att fortsätta implementera Riktlinjer 
för pedagogisk utvecklingstid. 

 

Under 2021 kommer förvaltningen 
att upphandla ett gemensamt 
digitalt närvarosystem för 
kommunikation, schemaläggning, 
pedagogisk planering och 
bemanning. 

 

Under 2021 kommer förvaltningen 
att erbjuda riktade 
kompetensutvecklingsinsatser för 
personal. 

Detta kommer att ske i form av 
utbildningar av obehörig personal i 
fritidshem och Nätverksträffar för 
fritidshemspersonal 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Arbetsmiljö Kontroll av att alla rektorer genomgått 
rektorsutbildningen efter föreskriven tid och Borås 
Stads internutbildningar för chefer 
 
Enkätfråga i samband med arbetsmiljöenkät för chefer 

Rektorsutbildning/internutbildningar pågår enligt plan. 
Ny rutin för introduktion av chefer på 
Grundskoleförvaltningen from 1 augusti-19. Gällande 
Borås Stads internutbildningar för chefer finns det i 
dagsläget ingen samlad information. Uppdraget ligger 
hos kompetensstrateg på Stadsledningskansliet. 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Lokalsituationen I den årliga lokalplanen, beskriva hur 
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer 
föreslås ta hand om i befintliga eller nya skolenheter 
 
Kontroll av elevantal och prognoser framåt 

Vad visar kontrollen av elevantalet visar att det är 
13824 elever i som går i Grundskolan 2020. 
Prognosen framöver fram till 2024 visar en ökning av 
973 nya elever. Avstämning av lokalbehov har gjorts 
mellan GRF Grundskoleförvaltningen och LFF 
Lokalförsörjningsförvaltningen 7:e April. Planering 
finns för om- och tillbyggnation av skolor samt 
planering pågår för 2 nya skolor. 

 

Fysisk skolmiljö Kontroll av att lokaler är anpassade för elevers 
skolgång 
 
Genomföra 10 stickprover för kontroll av skolornas 
skyddsrondsprotokoll. 
 
Kontroll av lokalernas ändamålsenlighet och 
förutsättningar för att bedriva utbildning enligt skollag 
och läroplan, genom bedömning av lokalernas 
utformning, standard och elevvolymer 

Uppföljning av 10 stickprov har genomförts. Kontrollen 
visar att skolorna håller en hög kvalitet men vissa 
brister lyfts som mindre verksamhetsanpassningar. 
Respektive rektor beskriver behov av förändringar i 
respektive lokal som mindre 
verksamhetsanpassningar i den årliga lokalplanen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Elevhälsa Kontroll av hur många elever som mår psykiskt dåligt 
 
Statistik från hälsosamtal i ProReNata 

Skolsköterskorna arbetar efter ett lagstadgat BAS 
program. I detta Bas program ingår hälsosamtal i 
förskoleklass, åk 2, åk 4 samt åk 7. Dessa samtal 
utgår från givna frågeställningar och dokumenteras i 
ProReNata. Vid hälsosamtalen under läsåret 19/20 i 
årskurs 4 och årskurs 7 framkom följande resultat 
utifrån psykiskt dåligt mående: 
Två frågor i hälsosamtalet berör direkt elevernas 
mående: 
1. Hur mår du? 
2. Om du tänker på hur du har det? 
I årskurs 4 genomfördes 1165 hälsosamtal (av 1179 
elever) och där svarade 98,1% av eleverna Bra eller 
Mycket bra på dessa båda frågor. 
I årskurs 7 genomfördes 1070 hälsosamtal (av 1105 
elever) och där svarade 97,1% av eleverna Bra eller 
Mycket bra på dessa båda frågor. Det är ett positivt 
resultat på frågeställningarna som rör psykisk ohälsa 
på Hälsosamtalen som genomförs i åk 4 och åk 7. 
Dock är det tillräckligt många elever som inte mår 
psykiskt bra. 

Under 2021 kommer arbetet att 
fortgå med att utveckla arbetet mot 
psykisk ohälsa bland elever. 

 

Särskilt stöd Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd genom att 
mäta antalet åtgärdsprogram med utvärderingar per år 
 
Mäta antalet åtgärdsprogram med utvärderingar per år 
i ProReNata 

Under höstterminen 2020 upprättades 1745 (förra 
perioden 1174), från 1-177 stycken för varje 
skola,”Beslut om åtgärdsprogram/särskilt stöd”. 
Utvärderades 767 (förra perioden 857), från 0-110 för 
varje skola, ”Utvärdering av åtgärdsprogram” 
Avslutades 34 åtgärdsprogram, från 0-20 för varje 
skola. 
Det upprättas fler åtgärdsprogram än tidigare år, vilket 
är positivt. Detta är också signaler på att skolorna blir 
bättre och bättre på att följa särskilt stödprocessen. 

Under 2021 kommer arbetet att 
fortgå med att utveckla arbetet med 
rätt insatser för elever i behov av 
särskilt stöd. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

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

Andelen nyanlända elever minskar. I slutet av andra 
halvåret 2020 var det i snitt 6,6 % nyanlända elever i 
de kommunala skolorna i Borås Stad. Under första 
halvåret 2020 var det 7,4 % i snitt och andra halvåret 
2019 var andelen 7,9 % i snitt. 
Andelen nyanlända elever per skolenhet i slutet av 
2020, %: 
Bergdalskolan – 7,4, Björkhöjdskolan – 13,3, 
Engelbrektskolan F-6 – 3,9, Engelbrektskolan 7-9 – 
5,1, Aplaredskolan – 8,3, Dannikeskolan – 7, 
Dalsjöskolan 4-6 – 2,1, Dalsjöskolan 7-9 – 3, 
Gånghesterskolan – 3,4, Kerstinsgårdskolan – 2,1, 
Målsrydskolan – 13,6, Rångedalaskolan - 2, 
Tummarpskolan – 1,6, Äsperedskolan – 1,8, 
Asklandaskolan - 0, Borgstenaskolan – 4,5, 
Bredaredskolan – 2,4, Fristadskolan – 1,6, Gula 
skolan – 2,7, Sparsörskolan – 0,7, Daltorpskolan F-6 – 
15,6, Daltorpskolan 7-9 – 9,1, Kristinebergskolan – 
5,5, Svedjeskolan – 11,4, Bodaskolan F-6 – 21,4, 
Bodaskolan 7-9 – 10,3, Fjärdingskolan – 16,8, 
Fjärdingskolan Sär – 17,4, Myråsskolan – 2,4, 
Byttorpskolan – 14,9, Hestra Midgårdskolan – 5,5, 
Särlaskolan F-6 – 24,8, Särlaskolan 7-9 – 22,5, 
Sandaredskolan – 1,3, Sandgärdskolan – 1,2, 
Sjömarkenskolan – 1,9, Sandhultskolan – 1,4, 
Erikslundskolan F-6 – 28,5, Erikslundskolan 7-9 – 
13,5, Erikslundskolan Sär – 11,7, Sjöboskolan – 11,8, 
Ekarängskolan – 7,5, Trandaredskolan - 2, 
Kinnarummaskolan - 1,1, Svaneholmskolan - 16, 
Viskaforsskolan F-6 – 8,5, Viskaforsskolan 7-9 – 8,8. 
 
Analys: Det är stor skillnad i andelen nyanlända elever 
i Borås Stads skolor. Den främsta anledningen till det 
är bostadssegregationen. En annan anledning till att 
det kan vara svårt att få skolplats i annan del av 
staden än där man bor, är att det är mycket trångt i 
många av kommunens grundskolor. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

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

Medvetenheten om betydelsen av en nyanserad bild 
av skolans arbete har ökat i förvaltningen. 
Förvaltningen ser aktiviteter och handlingar som visar 
detta. I förvaltningens utvecklingsplan för 2019 
poängteras vikten av att öka medvetenheten hos all 
personal i förvaltningen. Den strategiska 
kommunikationsplan samt de indikatorer kring bilden 
av skolan som har tagits fram har ytterligare förstärkt 
arbetet kring bilden av skolan.. 
 
Bilden av skolan lyfts för dialog vid varje 
uppföljningsmöte mellan rektor och verksamhetschef. 
Särskild hjälp/vägledning får skolorna av 
förvaltningens strategiska kommunikatör. Vår 
bedömning är att skolorna står väl rustade i att hantera 
faktorer som kan komma att påverka den positiva 
bilden av skolan. Frågan om bilden av skolan är en 
naturlig del av skolornas systematiska kvalitetsarbete. 
 
Strategisk kommunikatör går igenom förvaltningens 
strategiska kommunikationsplan med tillhörande 
indikatorer vid introduktion av nya rektorer. 
 
Årets skolklimatenkät visar att medelresultatet för detta 
område är lägre jämfört med andra områden, för såväl 
årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Ur ett 
rektorsperspektiv upplevs arbetet med bilden av 
skolan fortlöpa väl, emedan man kan utläsa att 
eleverna inte delar uppfattningen. 

 

Studiero Kontroll av hur elever upplever studiero 
 
Enkätfråga i skolklimatundersökningen 

Kontrollen består av fråga i skolklimatenkäten till 
elever i årskurs 4-6 och 7-9. I årskurs 4-6 är det 73 % 
av eleverna som upplever studiero och i årskurs 7-9 
63 % av eleverna. Resultatet förbättrades jämfört med 
2019, samtidigt som frågeställningen justerades något. 
Skolenheterna bedriver ett kontinuerligt och 
systematiskt arbete med trygghet och studiero. En 
faktor som påverkar svaren är varje elevs definition av 
när det är studiero i undervisningen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Säkerhet Kontroll av att anmälningar av kränkande behandlingar 
görs till huvudmannen 
 
Analys av antalet anmälningar om kränkande 
behandlingar till huvudmannens diarium 

Under 2020 kom det in 1927 anmälningar om 
kränkande behandling till huvudmannen. Det är i snitt 
41 anmälningar per skolenhet. Antalet anmälningar 
har successivt ökat de senaste åren, vilket beror på att 
processerna förbättrats och att kunskapen om kraven i 
de nationella styrdokumenten har ökat. Det finns 
fortfarande skillnader mellan skolenheterna, som bara 
kan förklaras av att det fortfarande finns variationer i 
synsätt och kunskap.  

Under 2021 kommer förvaltningen 
att införa ett digitalt stöd för att 
förenkla arbetet kring kränkande 
behandling. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

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

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad 
under de senaste åren samt en planerad 
kommande ökning finns det en risk med 
skollokalerna inte räcker till för att möta de behov 
av platser som finns för kommande antal elever. 
 
Riskbedömning 2020 

16 

Lokalplan 

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

 Avslutad Arbete med lokalplan är färdigställt och beslutas på 
nämnd i Januari 2021. 

Utökad dimension 

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

 Avslutad Avstämning av Lokalbehovsresursplan är gjord mellan 
LFF och GRF. I denna plan beskrivs framtida utökade 
behov av lokaler för grundskolan  

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

Andelen i personalen med rätt behörighet har 
minskat vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 
 
Riskbedömning 2020 

16 

Utbildning för att öka behörigheten och 
kompetensen 

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

 Avslutad Under 2020 har Grundskoleförvaltningen genomfört 
följanderiktade åtgärder till personal i fritidshem: 
•Nätverksträffar. 
•Introduktion för obehöriga lärare och lärare som behöver 
stöd i sitt uppdrag. 
• Föreläsning för all personal på skolor och fritidshem på 
temat rastaktiviteter. 
•Webbutbildningar via Skolverkets portal för personal. 
•Arbetsintegrerad lärarutbildning med inriktning mot 
fritidshem. 

Risk för en ökad segregation 

Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för 
konflikter. 
 
Riskbedömning 2020 

16 

Fritt och aktivt skolval 

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

 Avslutad Skolvalet inför läsåret 20/21 är genomfört. Det har varit tre 
placeringsomgångar. Den första i februari då beslut gick ut 
till alla som omfattades av skolvalet i förskoleklass, 
årskurs 4 och årskurs 7. Och sedan i mars respektive april 
för de som lämnade in önskemål om skolbyte efter första 
beslutet. Utvärdering är genomförd och redovisas för 
Grundskolenämnden i september 2020. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

Bilden av skolan/attraktivitet 

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

 Avslutad Medvetenheten om betydelsen av en nyanserad bild av 
skolans arbete har ökat i förvaltningen. Förvaltningen ser 
aktiviteter och handlingar som visar detta. I förvaltningens 
utvecklingsplan för 2019 poängteras vikten av att öka 
medvetenheten hos all personal i förvaltningen. Den 
strategiska kommunikationsplan samt de indikatorer kring 
bilden av skolan som har tagits fram har ytterligare 
förstärkt arbetet kring bilden av skolan.. 
 
Bilden av skolan lyfts för dialog vid varje uppföljningsmöte 
mellan rektor och verksamhetschef. Särskild 
hjälp/vägledning får skolorna av förvaltningens strategiska 
kommunikatör. Vår bedömning är att skolorna står väl 
rustade i att hantera faktorer som kan komma att påverka 
den positiva bilden av skolan. Frågan om bilden av skolan 
är en naturlig del av skolornas systematiska 
kvalitetsarbete. 
 
Strategisk kommunikatör går igenom förvaltningens 
strategiska kommunikationsplan med tillhörande 
indikatorer vid introduktion av nya rektorer. 
 
Årets skolklimatenkät visar att medelresultatet för detta 
område är lägre jämfört med andra områden, för såväl 
årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Ur ett rektorsperspektiv 
upplevs arbetet med bilden av skolan fortlöpa väl, emedan 
man kan utläsa att eleverna inte delar uppfattningen. 

Risk för psykisk ohälsa bland elever 

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt. 
 
Riskbedömning 2020 

16 

Utveckling av elevhälsoarbetet 

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

 Avslutad Det är ett positivt resultat på frågeställningarna som rör 
psykisk ohälsa på Hälsosamtalen som genomförs i åk 4 
och åk 7. Dock är det tillräckligt många elever som inte 
mår psykiskt bra. Här arbetar elevhälsans personal 
tillsammans med rektorerna och alla elevhälsopersonal på 
skolorna för att tidigt upptäcka elever som inte mår bra. 
Detta sker på olika sätt där Hälsosamtalet är ett sätt att 
upptäcka psykisk ohälsa. Skolorna arbetar också aktivt 
med att anmäla kränkningar till huvudmannen vilket också 
kan vara en del att upptäcka psykisk ohälsa. Vidare håller 
en arbetsgrupp inom elevhälsan tillsammans med några 
rektorer arbeta fram en process med tillhörande dokument 
i Särskilt stödprocessen som ska bidra till att fånga upp 
och upptäcka elevers mående på ett tidigt stadium. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

Risk för bristande samarbete med Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Bristande samarbete kan leda till att elever i 
socialt utsatta situationer inte får adekvat stöd. 
 
Riskbedömning 2020 

16 

Samverkansmöten mellan GRF och IFO 

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

 Avslutad Möte mellan presidier genomfört 200428. Beslöts att 
fördjupa samarbete med bl a tätare möten mellan 
presidierna. Vidare har samarbeten startats om ett 
Närvaroteam, samarbete kring situationen på 
Särlaskolan/Norrby, etc. Det inplanerade mötet den 2 
november 2020 ställdes in mht Coronapandemien. 
Möte mellan FC och VC på respektive nivå har 
intensifierats under hösten 2020, med totalt fem fysiska 
möten. 
 

Samarbete mellan skolor (rektorer och EHT) 
och IFO (socialsekreterare) 

Rutiner och organisation för samarbetet mellan 
rektorer/EHT och socialsekreterare ska förbättras. 

 Pågående 
med avvikelse 

Gemensamma fortbildningsinsatser är genomförda. 
Ramar och fokus för arbete skall förtydligas. 
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Redovisning av inkomna synpunkter 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna upprättad redovisning av inkomna synpunkter för perioden 1 januari 

till 31 december 2020 och översända densamma till Kommunstyrelsen.               

Ärendet i sin helhet 

Antalet inkomna synpunkter till Grundskoleförvaltningen under 2020 har 

kraftigt minskat jämfört med samma period föregående år, 15 inlämnade 

synpunkter under 2020 mot 58 motsvarande period 2019. Under det senaste 

halvåret 2020 har det endast inkommit 2 synpunkter. 

Den stora minskningen mot föregående år berör kost och 

lokalvårdsverksamheten som gått från 26 synpunkter 2019 till 1 2020. 

föregående år gällde majoriteten av synpunkterna kostfrågor medans 

synpunkten i år berörde information inom lokalvårdsverksamheten. 

En möjlig anledning till det minskade antalet inkomna synpunkter gällande 

kostfrågor kan bero på att kostverksamheten under andra halvåret 2019 och 

2020 aktivt arbetat med att ytterligare förfina matsedeln samt även arbetat med 

skolornas matråd. 

Majoriteten av synpunkterna riktad emot skolor berör frågor som kan kopplas 

till pandemin. 

En möjlig anledning till minskningen av inkomna synpunkter kan vara 

Grundskoleförvaltningens ökade arbete med kommunikation inom krisarbetet i 

och med pandemin. Under våren 2020 startades en central 

kommunikationsorganisation för att snabbt hantera det kraftigt ökade antalet 

inkomna frågor från både allmänheten och internt i förvaltningen. Denna 

kommunikation har skett via mejl och telefon vilket kan vara anledningen till att 

färre kommuninvånare känt ett behov av att lämna en synpunkt till 

förvaltningen via synpunktshanteringen.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 

(Grundskolenämnden)                  

Samverkan 

FSG. 



Borås Stad 
  Sida 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter till Grundskoleförvaltningen under 2020 har kraftigt minskat jämfört med 
samma period föregående år, 15 inlämnade synpunkter under 2020 mot 58 motsvarande period 2019. 
Under det senaste halvåret 2020 har det endast inkommit 2 synpunkter. 

Den stora minskningen mot föregående år berör kost och lokalvårdsverksamheten som gått från 26 
synpunkter 2019 till 1 2020. föregående år gällde majoriteten av synpunkterna kostfrågor medans 
synpunkten i år berörde information inom lokalvårdsverksamheten. 

En möjlig anledning till det minskade antalet inkomna synpunkter gällande kostfrågor kan bero på att 
kostverksamheten under andra halvåret 2019 och 2020 aktivt arbetat med att ytterligare förfina 
matsedeln samt även arbetat med skolornas matråd. 

Majoriteten av synpunkterna riktad emot skolor berör frågor som kan kopplas till pandemin. 

En möjlig anledning till minskningen av inkomna synpunkter kan vara Grundskoleförvaltningens ökade 
arbete med kommunikation inom krisarbetet i och med pandemin. Under våren 2020 startades en 
central kommunikationsorganisation för att snabbt hantera det kraftigt ökade antalet inkomna frågor 
från både allmänheten och internt i förvaltningen. Denna kommunikation har skett via mejl och telefon 
vilket kan vara anledningen till att färre kommuninvånare känt ett behov av att lämna en synpunkt till 
förvaltningen via synpunktshanteringen. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Kost och lokalvård 1 Klagomål - Information 

Olika skolenheter 11 Klagomål - Tjänst 

Förvaltningsledning 1 Klagomål - Tjänst 

Övrigt, inkorg 2 Förslag - Information 

Totalt för förvaltningen 15  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
dec 2020 

Fråga jan-
dec 2020 

Förslag jan-
dec 2020 

Klagomål 
jan-dec 2020 

Totalt jan-
dec 2020 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 1 0 3 4 

Information 0 0 1 2 3 

Tjänster 0 1 0 7 8 

Totalt 0 2 1 12 15 

4 Ständiga förbättringar 

Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbeta med att aktivt informera allmänheten om möjligheten att 
lämna in synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är bland annat att 
ärenden som tidigare gått så pass långt att en anmälan till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen 
har skett, istället ska komma huvudmannen till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna 
hanteras. 

Arbetet med att sprida informationen om möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra 
arbetet med hanteringen av inkomna synpunkter är ständigt pågående. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2020 

15 0 15 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut Förvaltningenanvänder sig regelbundet av rutinen i 
samband med synpunktshantering 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

1 
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Synpunkt gällande friskola 
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Datum 

2021-02-24 
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  

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

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. Beslutet 

gäller från och med 2021-02-23 till och med 2021-02-26. 

Grundskolenämnden upphäver Grundskolenämnden beslut om partiell 

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

under perioden 2021-02-23 till och med 2021-02-26. Under denna period 

omprövas beslutet. Förvaltningschefen gavs möjlighet att vidaredelegera 

beslutanderätten. Beslutet gäller till och med 2021-03-05.        

Sammanfattning  

Ordförande har 2021-02-22 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 2021-02-23 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 2021-02-26. 

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 2021-02-09 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 2021-02-22 i enlighet med 
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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 2021-03-05. 

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 

Bakgrund ordförandebeslut 2021-02-22: 

2021-01-21 kl. 19.38 nåddes Grundskoleförvaltningen av information från 

Smittskydd/Västra Götaland som rekommenderar undervisning på distans för 

högstadieskolor under vecka 8 för att 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 2021-02-23. 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 2021-02-26. 

Bakgrund ordförandebeslut 2021-02-09: 

Smittskydd/Västra Götaland rekommenderar fortsatt skolhuvudmän att vidta 

åtgärder för att glesa ut närvaron i högstadieskolors lokaler 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 2021-02-22. 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 2021-03-05. 
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Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut 2021-02-22 samt 2021-02-09. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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2021-02-22 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-02-22 
 

  

 

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 2021-02-23 

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 2021-02-26. 

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 

2021-01-21 kl. 19.38 nåddes Grundskoleförvaltningen av information från 

Smittskydd/Västra Götaland som rekommenderar undervisning på distans för 

högstadieskolor under vecka 8 för att 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 2021-02-23. 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 2021-02-26. 
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Samverkan 

Information lämnas till FSG. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 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 2021-02-22 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 2021-03-05. 

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 

Smittskydd/Västra Götaland rekommenderar fortsatt skolhuvudmän att vidta 

åtgärder för att glesa ut närvaron i högstadieskolors lokaler 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 2021-02-22. 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 2021-03-05. 
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Samverkan 

Information lämnas till FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Uppföljning av Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Grundskolenämndens beslut.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att sammanställa och 

följa upp Grundskolenämndens beslut som är fattade under mandatperioden. 

Uppföljningar görs vid varje tertial samt vid årets slut. Uppföljningar 

rapporterar vilka beslut är genomförda, pågående samt ej genomförda. 

Denna uppföljning gäller perioden 2020-01-01—2021-01-26.  

I sammanställningen ingår även pågående och ej genomförda beslut från 2019.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga med sammanställning av nämndens beslut. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-210126  GENOMFÖRT  

OBS! Delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas separat vid varje nämndmöte. Uppföljning av uppdrag från Kommunfullmäktige och nämnden görs i Stratsys och 

redovisas vid T1, T2 samt T3.  

Dnr Beslutsdatum/sammanträde Beslutstext Datum för genomförande/ 

Ansvarig  

Ej genomfört 

Pågående (planering pågår, 
delvis genomfört) 

Genomfört 
Beslut och redovisning till 
Grundskolenämnden, datum 

2018-00047 2019-01-29 
 

 

Budget 2019:2 
Tilläggsyrkande 13 

Presidiet uppdras ta initiativ till 
utökad kontakt mellan 
Grundskolenämnden och Individ- 
och familjeomsorgsnämnden 
och tillhörande förvaltningar. 
Resultatet av dessa försök ska 
återrapporteras till nämnden. 

 Genomfört. 

 2019-04-29 Rutin för källsortering 
grundskolor.  

Ta fram en rutin för källsortering.  Rutinen är framtagen. 
Rutinen anpassas till skolornas 
olika förutsättningar. 
 

2019-00142 2019-11-26 Svar på initiativärende: Frågor 
om elevers olovliga frånvaro.   

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna svaret och ge presidiet. 
i uppdrag att arbeta vidare med 
frågan. 

Genomfört. Statistik 
presenteras till nämnden i dec 
20 samt maj 21. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-210126  GENOMFÖRT  

2019-00163 2019-11-26 Initiativärende: Cykelfrämjande 
åtgärder. 

Ärendet hänskjuts till presidiet 
för fortsatt beredning. 

Pågående. 

2019-00167 2019-11-26 Initiativärende: Tillåt 
skolfotografering. 

Uppdra förvaltningschefen att 
upphäva beslutet om att inte 
tillåta skolfotografering i Borås 
grundskolor. 

Genomfört. 

2019-00011 2019-12-16 Tilläggsyrkanden, Uppdrag i 
Budget 2020:2, M och KD. 

Tilläggsyrkande 1. 

Förvaltningschefen uppdras ta 
fram en åtgärdsplan för hur 
Kommunfullmäktiges mål för 
andelen som är behöriga till 
något nationellt 
gymnasieprogram ska kunna nås. 
Planen bör framförallt vara 
inriktad på de enheter som inte 
redan i dagsläget når upp till 
målet och innehålla en tidplan 
med såväl etapp- som slutmål. 
Även en analys av varför dessa 
enheter inte redan i dagsläget 
klarar sitt kunskapsuppdrag bör 
ingå. 

Genomfört, nämnddag 201020 
samt 201124. 

  Tilläggsyrkande 2. Förvaltningschefen uppdras ta 
fram en fördjupad analys av 
likvärdighetsproblemen i Borås 
Stads fritidshemsverksamhet och 
en plan för att förbättra 
fritidshemmens likvärdighet. 

Genomfört 201020. 

  Tilläggsyrkande 3. Förvaltningschefen uppdras 
granska skolskjutskostnaderna 

Genomfört 201124. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-210126  GENOMFÖRT  

med avseende på 
kostnadsutveckling samt 
individuella tillstånd i jämförelse 
med andra kommuner. 
Granskningen ska kunna ligga till 
grund för en skrivning till 
Kommunstyrelsen med begäran 
om att beslut om rätt till 
skolskjuts ska flyttas från 
Tekniska nämnden till 
Grundskolenämnden. 

  Tilläggsyrkande 5. Förvaltningschefen ges i uppdrag 
att ta fram avidentifierad statistik 
kring skäl för elevers olovliga 
frånvaro. Det är viktigt att nivån 
där olovlig frånvaro anses vara 
alarmerande inte sätts så högt att 
åtgärder sätts in relativt sent. 

Genomfört. Statistik 
presenteras till nämnden i dec 
20 samt maj 21. 

  Tilläggsyrkande 3. Ett projekt med resor till 
Auschwitz för elever i årskurs 9, 
liknande det som genomfördes 
under 2019, också genomförs 
under 2020 

Projektets pausas ht 2020 pga. 
Pandemin, beslut 200824. 

  Tilläggsyrkande 4. Uppdra åt förvaltningen att 
utreda om relevanta 
personalgrupper inom nämndens 
verksamhet ska erbjudas 
utbildning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur 

Genomfört. Utbildning inom 
NPF för relevanta 
personalgrupper genomförs 
systematiskt i ett årshjul. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-210126  GENOMFÖRT  

dessa tar sig uttryck hos flickor 
och pojkar 

  Tilläggsyrkande 5. Antal och andel anställda med 
allmän visstidsanställning 
rapporteras till nämnden i 
delårsrapporterna för T1 och T2 
samt i årsredovisningen. 

Genomfört. 

2019-00011 2019-12-16 Tilläggsyrkanden, Uppdrag i 

Budget 2020:2, M och KD. 

 

Grundskolenämnden tillstyrker 
tilläggsyrkande att samtliga 
elever i grundskolan ska erbjudas 
fluorsköljning. 

Genomfört. Läs mer i 
Årsredovisning 2020. 

2019-00103 2019-12-16 Kvalitetsrapport fritidshem 2019. Godkänna Kvalitetsrapporten 
Fritidshem 2019 samt att uppdra 
åt förvaltningen att vid 
halvårsskiftet kortfattat 
rapportera om det finns 
formaliserade inflytandeforum på 
samtliga fritidshem. 

Genomfört 20200616. 

2018-00113 2019-12-16 Redovisning av 
Grundskolenämndens 
uppföljning av åtgärder utifrån 
uppdrag: Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP). 

Godkänna redovisning av 
åtgärder i Lupp (Lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken) samt 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Genomförda årliga 
uppföljningar.  
Slutlig rapport dec 2021. 

2018-00105 2019-12-16 Uppföljning av Handlingsplan för 
ett tillgängligt samhälle 2018-
2020. 

Godkänna uppföljning av 
Handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020 samt 
översända svaret till Sociala 
omsorgsnämnden. 

Genomfört 20200616. 



 

 5 

GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-210126  GENOMFÖRT  

2019-00011 2020-01-28 Budgetuppdrag i budget 2020:2 
Grundskolenämnden 

Fastställa uppdrag i budget 
2020:2. Uppdrag kompletterar 
budget 2020:2 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 1: 

Mitt-S vill att förvaltningen tar 
fram förslag på särskilda 
inriktning på några av de skolor 
som idag inte är fulla. Vi vill att 
det utformas inriktningar kopplat 
till elevens val och ett djupare 
samarbete med fritids på det 
valda området. Inriktningen kan 
vara miljö, odling, djur, 
vetenskap, idrott, dans, 
teknik/spel, konst eller något 
annat som bedöms ha en stor 
efterfrågan och där kompetens 
finns för att erbjuda. 
Förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till nämnden med 
besked om hur en ökning av fler 
profiler på vissa skolor det kan 
göras. Om det är görligt är 
riktmärket att starta någon eller 
några sådana inriktningar 
höstterminen 2021. Förslag på 
inriktning är språk och 
matematik. 

Pågående. Diskussion pågår 
med rektorer huruvida 
eventuella profiler är till gagn 
för skolans elever. 
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   Beslut uppdrag 2 

Förvaltningen får i uppdrag att 
ser över möjligheten att knyta 
ihop ett nära samarbete med 
externa läsambassadörer, som 
bibliotek, författare, 
pensionärsföreningar och 
frivilligorganisationer för att på 
olika sätt uppmuntra och stärka 
barnen i sin läsning. 

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 3 

Förvaltningen och nämnden får i 
uppdrag att föra dialog med de 
fackliga organisationerna hur 
man kan stimulera en utveckling 
där de mest erfarna personella 
resurserna skall användas där 
utmaningarna när som allra 
störst. Det kräver att fördjupat 
resonemang om karriärvägar, 
fortbildning och andra 
anställningsvillkor samt hur vi 
också kan uppmuntra till en 
sådan utveckling.   

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 4 

Förvaltningen får i uppdrag att 
inom ramen för skolvalet utreda 
vilka åtgärder som kan vidtas för 

Genomfört. En fördjupad 
utredning presenteras under 
första kvartal 2021. Beslut 
200929. 



 

 7 

GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-210126  GENOMFÖRT  

att verka för att 
skolsegregationen bryts. 

   Beslut uppdrag 5 

Förvaltningen får i uppdrag att 
göra minst ett digitalt läromedel 
tillgängligt för de lärare och 
rektorer som vill ha det till 
HT2020. Läromedlet skall ha 
möjlighet att leverera detaljerad 
data om elevernas status och 
progression i lärandet. Syftet är 
att vi skall lära oss mer om 
digitaliseringens möjligheter och 
utmaningar. 

Genomfört. Lexplore införs för 
kontroll av elevernas läsnivå, 
ska användas av alla F-6 skolor 
under läsåret 20/21. 

   Beslut uppdrag 6 

Förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa att personalen i skolan 
få en fortbildningsinsats inom 
HBTQIA. 

Genomfört. Alla enheter har 
utbildning under oktober. 

   Beslut uppdrag 7 

Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med representanter 
ur nämnden studera och 
utvärdera den hjärnsmarta 
skolan i Skurup. Förvaltningen 
skall återkomma till nämnden 
med en rapport och en 

Ej genomfört pga. pandemin, 
uppdraget utgår. 
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bedömning om det är värt att 
prova i Borås. 

   Beslut uppdrag 8 

Förvaltningen får i uppdrag att i 
dialog med skolorna i högre 
garad planera verksamheten på 
ett sätt som naturligt stimulerar 
rörelse i skolarbetet. 

Genomfört. 
Genomförandeplan används. 

   Beslut uppdrag 9 

Borås stad skall delta i 
Toleransprojektet.  

Förvaltningen får i uppdrag att 
initiera ett sådant arbete. 

Genomfört. Under läsåret 
20/21 deltar tre medarbetare i 
utbildningen vid Göteborgs 
Unicersitet. 

   Beslut uppdrag 10 

Förvaltningen får i uppdrag att se 
över vilka kvalitetshöjande 
åtgärder som är nödvändiga att 
vidta på fritidshem. 

Genomfört, läs mer i T2, 2020. 

   Beslut uppdrag 11 

Förvaltningen får i uppdrag att 
prova ett mentorssystem för 
elever på någon skola i Borås. 
Mentorerna skall hjälpa och bistå 
eleverna med praktiska frågor 
kring skolans verksamhet och på 
det sättet avlasta både lärare och 
rektorer samt vara ett bra stöd 

Ej genomfört. Uppdraget är 
inte påbörjat. Rektorerna 
beslutar om skolans inre 
organisation och ett 
mentorsystem likt uppdraget 
är utformat innebär en 
organisationsförändring och 
ekonomiskt en mer kostsam 
verksamhet för den rektor 
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för eleverna. De som tjänstgör 
som mentorer behöver inte vara 
pedagogisk personal. 

som i sådana fall ska pröva 
upplägget. 

   Beslut uppdrag 12 

Särskolan skall vara en naturligt 
integrerad verksamhet i en vanlig 
grundskola. 

Genomfört, läs mer i T2, 2020.  

   Beslut uppdrag 13 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utöva en tydligare styrning av 
matråden i syfte att utveckla den 
och ge dem en ordentlig 
funktion. 

Genomfört. Planerad start ht 
2020. 

2020-00012 2020-01-28 Initiativärende M och KD: 
Initiativärende rörande punkt 6 
på föredragningslistan 
budgetupplaga i budget 2020:2 
Grundskolenämnden. 

Tillstyrka initiativärendet. 
Grundskolenämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en analys av 
kostnadsutveckling av den 
införda distributionscentralen. 

Genomfört 201020.  

2020-00026 2020-02-25 Initiativärende V: Låt rektor själv 
fatta beslut om studiecoacher. 

Att remittera initiativärendet till 
förvaltningen för vidare 
beredning av inrättandet av 
studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i 
dialog med presidiet ta fram ett 
alternativ som kan beslutas om i 
nämnden. 

Genomfört 200616. 
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2020-00027 2020-02-25 Initiativärende M och KD: 
Studiecoacher, lärarassistenter 
på Bodaskolan. 

Att remittera initiativärendet till 
förvaltningen för vidare 
beredning av inrättandet av 
studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i 
dialog med presidiet ta fram ett 
alternativ som kan beslutas om i 
nämnden. 

Genomfört. 

2020-00032 2020-02-25 Initiativärende SD: Särskilda 
lönesatsningar för lärare på små 
orter. 

Grundskoleförvaltningen 
uppdras, tillsammans med 
avdelningen lön och förhandling, 
utreda förutsättningarna och 
möjligheterna för särskilda 
lönesatsningar för lärare på små 
skolor på små orter för att stärka 
de mindre skolornas 
konkurrenskraft. 

Genomfört 200824. 

2020-00003 2020-03-24 Kvalitetsrapport jämförelse av 
nationella resultat 2019. 

Godkänna rapporten och lägga 
den till handlingarna. 

Genomfört. 

2019-00006 2020-03-24 Rapport av projektet 
"Värdegrundsarbete - 
Auschwitzresor". 

Godkänna rapporten om 
projektet ”Värdegrundsarbete – 
Auschwitzresor”. 

Genomfört. 

2020-00023 2020-03-24 Bodaskolan i behov av utökade 
lokaler (moduler i anslutning till 
skolan). 

Grundskolenämnden framställer 
till Lokalförsörjningsnämnden 
behov av utökade lokaler i 
anslutning till Bodaskolan. 

Genomfört. 
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2020-00024 2020-03-24 Grundskoleförvaltningen i behov 
av utökade lokaler i anslutning 
till Olovsholmsgatan 32. 

Grundskolenämnden framställer 
till Lokalförsörjningsnämnden sitt 
behov av att få utökade och 
tillgängliga lokaler i anslutning till 
Olovsholmsgatan 32, 
Grundskoleförvaltningen. 

Genomfört. 

2020-00038 2020-03-24 Evakuering av Myråsskolan 
under byggnationstid. 

Grundskolenämnden beslutar att 
Myråsskolans verksamhet 
evakueras under ombyggnation 
enligt följande förslag; åk F och 1 
samt fritidshemmet på 
Myråsskolan, åk 2-6 på 
Kronängskolan. 

Förutsättningar för beslutet är att 
skolans ombyggnation sker 
etappvis. 

Genomfört. 

2020-00029 2020-03-24 Patientsäkerhetsberättelse för 
medicinska samt psykologiska 
insatser 2019. 

Godkänna 
patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2019 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2020-00050 2020-05-26 Riskanalys intern kontroll 2021. Utifrån underlaget från 
respektive partigrupps workshop 
ges förvaltningen i uppdrag att 
sammanställa riskanalys 2021 för 
beslut i nämnden 2020-06-16. 
 Grundskoleförvaltningen får i 
uppdrag att ta fram förslag till 
Intern kontrollplan 2021. 

Genomfört 200616. 
 

 

 

 

Genomfört 200824. 
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2020-00060 2020-05-26 Framställan: Albanoliden 1, 
Guldbaggen 35 ny förhyrning 
grundskolan 
bemanningsenheten för 
pedagogik. 

Grundskolenämnden godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens avtal 
på Albanoliden 1, Guldbaggen 35. 

Genomfört. 

2020-00062 2020-05-26 Initiativärende från (V): 
Redovisning om avbruten 
samverkan om skolfritidsledare. 

Förvaltningen ges i uppdrag att 
återkomma till nämnden med en 
redovisning av bakgrund och 
anledning till varför samverkan 
om skolfritidsledare med Fritids- 
och folkhälsonämnden har 
avslutats. 

Genomfört 200616. 

2020-00057 2020-06-16 Kvalitetsrapport värdegrund 
2020. 

Godkänna kvalitetsrapporten 
värdegrund 2020. 

Genomfört. 

2018-00056 2020-06-16 Godkänna kvalitetsrapporten 
värdegrund 2020. 

Godkänna uppföljning av 
Grundskoleförvaltningens plan 
för jämställdhetsintegrering samt 
översända densamma till 
Stadsledningskansliet. 

Genomfört. 

2020-00058 2020-06-16 Studiecoacher, framtida 
tillämpning. 

Grundskolenämnden 
permanentar befattningen 
studiecoacher i 
Grundskoleförvaltningen som 
personal med akademisk 
utbildningsbakgrund. 

Beslut om anställning av 
studiecoacher och andra 
befattningar t.ex. lärarassistenter 

Genomfört. 
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tas av rektor på respektive 
skolenhet. 

2018-00105 2020-06-16 Uppföljning av Handlingsplan för 
ett tillgängligt samhälle 2018-
2020. 

Godkänna uppföljning av 
Handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020 samt 
översända svaret till Sociala 
omsorgsnämnden. 

Genomfört. 

2018-00113 2020-06-16 Redovisning av 
Grundskolenämndens 
uppföljning av åtgärder utifrån 
uppdrag: Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) per 
juni 2020. 

Godkänna redovisning av 
åtgärder i Lupp (Lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken) samt 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Uppföljning per juni 2020 
genomfört. 
 
Slutrapport dec 2021. 

2020-00073 2020-06-16 Modul till Engelbrektskolan. Grundskolenämnden godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens 
avtalsförslag på utbyte av modul 
till Engelbrektskolan. En ny modul 
ersätter den gamla modulen på 
skolgården. 

Genomfört. 

2020-00007 2020-08-24 Budget 2021:1. Fastställa budget 2021:1 för 
Grundskolenämnden. 

Pågående. Redovisning vid 
budgetuppföljning för 2021. 

2020-00050 2020-08-24 Intern kontrollplan 2021. Anta intern kontrollplan för 2021. Genomfört. Uppföljning av 
planen pågående under året. 

2019-00019 2020-08-24 Utvärdering av skolvalet 2020 
samt utvärdering av gällande 
urvalsprinciper för skolplacering. 

Nämnden ger förvaltningschefen 
i uppdrag att utvärdera utfallet av 
skolvalet 2020 samt utvärdera 
gällande urvalsprinciper för 
skolplaceringar. Återrapportering 

Genomfört. 200929 
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skall ske till nämnden på 
nämndsammanträdet den 29 
september 2020. 

2020-00077 2020-08-24 Återrapportering av uppdrag: 
Utreda förutsättningarna för 
särskilda lönesatsningar för 
lärare på små skolor på små 
orter. 

Godkänna rapportering av 
uppdraget. 

Genomfört 200824. 

2020-00061 2020-08-24 Undantag från Lag om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Grundskolenämndens beslutar 
att nämndens protokoll på Borås 
Stads webbplats från och med 
den 25 september 2018 ska 
tillgänglighetsanpassas. Likaså 
ska föredragningslistan 
tillgänglighetsanpassas från och 
med den 23 september 2020. 
Följande handlingar undantas 
tillgänglighetskravet för 
Grundskolenämndens förvaltning 
med stöd av 12 § Lag (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service: - Inkomna 
handlingar. - Sammansatta filer, 
med inkomna och upprättade 
handlingar. 

Genomfört. 

2020-00064 2020-08-24 Gallring av handlingar av tillfällig 
eller liten betydelse. 

Grundskolenämnden beslutar om 
gallring av handlingar av tillfällig 
eller liten betydelse enligt bifogat 
beslutsunderlag. Beslutet 
ersätter tidigare gallringsbeslut 

Genomfört. 
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för handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. 

 2020-08-24 Information om PRAO. Lägga informationen till 
handlingarna. 

Genomfört. 

2018-00006 2020-08-24 Värdegrundsprojekt – 
värdegrundsresan. 

Värdegrundsresor pausas under 
hösten 2020. 

Projektet pausas pga. 
pandemin. 
Högstadieenheterna har 
istället erbjudits stöd för 
genomförande av andra 
aktiviteter med motsvarande 
syften som värdegrundsresan. 

2019-00191 2020-09-29 Budgetuppföljning per 
september 2020. 

Godkänna budgetuppföljningen. Genomfört. 

2020-00081 2020-09-29 Miljörapport 2020. Godkänna miljörapporten. Genomfört. 

2020-00048 2020-09-29 Uppföljning av 
kommunfullmäktiges uppdrag 
som inte ingår i budget 2020. 

Godkänna redovisningen samt 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2019-00053 2020-09-29 Utvärdering av skolvalet 2020 
samt utvärdering av gällande 

urvalsprinciper för skolplacering. 

1. Grundskolenämnden 
godkänner upprättad skrivelse 
gällande urvalsprinciper och 
fastställer urvalsprinciperna för 
skolplaceringar samt översänder 
skrivelsen till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 

2. Grundskolenämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med en utredning i 
april 2021 där förslag till 

1 Genomfört. 
 

 

 

 

 

 

2. Pågående, redovisning april 
2021. 
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förändringar i urvalsprinciperna 
som ökar nöjdheten bland 
vårdnadshavare samt möjliggör 
minskad segregation redovisas. 

2020-00036 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - 
Uppföljande granskning av 
elevdokumentation i Borås Stad. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00033 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - 
Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00031 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - Borås 
Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00019 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - 
Granskning av taxor och avgifter 
i Borås Stad. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00080 2020-09-29 Yttrande över remiss: 
Övernattning i skolsalar och 
idrottshallar. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
remissen inkommen från Fritid- 
och folkhälsonämnden gällande 
gemensam hantering och 
upplåtelse av skollokaler och 
idrottshallar i samband med 
övernattning vid evenemang. 

Genomfört. 

2020-00083 2020-09-29 Yttrande över Föreskrifter för 
avfallshantering. 

Godkänna föreskrifter för 
återvinningshantering. 

Genomfört. 

2020-00061 2020-09-29 Undantag från Lag om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Grundskolenämndens beslutar 
att nämndens protokoll på Borås 
Stads webbplats från och med 

Genomfört. 
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den 25 september 2018 ska 
tillgänglighetsanpassas. 

Likaså ska föredragningslistan 
tillgänglighetsanpassas från och 
med den 23 september 2020. 

Följande handlingar undantas 
tillgänglighetskravet för 
Grundskolenämndens förvaltning 
med stöd av 12 § Lag (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service1 : 

- Inkomna handlingar. 

- Sammansatta filer, med 
inkomna och upprättade 
handlingar. 

2020-00109 2020-09-29 Undantag från Lag om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Grundskolenämnden beslutar att 
undanta nedanstående från 

tillgänglighetsanpassning med 
hänvisning till oskäligt 
betungande anpassning, 

med stöd av 12 § Lag (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service1 : 

- undanta anpassningar av filer på 
intranätet som är publicerade 
fram till 31 december 2020 

Genomfört. 
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- undanta förvaltningens 
kvalitetsrapporter på boras.se 

- undanta lärplattformen Ping 
Pong och kommunikationen från 
densamma  

- undanta 
schemaplaneringsverktyg såsom 
Skola 24 
- undanta Dexter,           
skolvalssystemet, system för 
skolmatsedel. 

2020-00091 2020-09-29 Anslagsframställan Nya 
Fristadhallen. 

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna anslagsframställan på 
Nya Fristadhallen som 
Lokalförsörjningsnämnden 
föreslår. 

Genomfört. 

2020-00085 2020-09-29 Redovisning av inkomna 
synpunkter perioden januari-juni 
2020. 

Godkänna upprättad redovisning 
av inkomna synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 juni 
2020 och översända densamma 
till Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2020-00101 2020-09-29 Gallring av pappershandlingar 
efter skanning till digitalt 
journalsystemet ProReNata. 

Grundskolenämnden beslutar: 

Inkommande pappershandlingar 
och upprättade 
pappershandlingar som tillhör ett 
ärende i digitalt journalsystemet, 
skannas för att därefter gallras. 
Innan gallringen kan verkställas 

Genomfört. 
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ska 
Grundskoleförvaltning/Elevhälsan 
ha säkerställt 

att: 

Skanning har gjorts till ett 
filformat som är godkänt för 
bevarande enligt 

Stadsarkivets anvisningar. 

Kontroll har gjorts för att 
garantera att gallringen inte 
medför förlust av 
betydelsebärande information 
eller möjligheten att fastställa 
autenticiteten. 

Gallringen möter inte hinder i 
lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde. 

Gallringsbeslutet gäller inte 
retroaktivt och avser 
pappershandlingar som 

upprättats av myndigheten från 
och med 2020-10-01. 

2020-00079 2020-10-20 Kvalitetsrapport undervisning 
och resultat 2020. 

Godkänna rapporten. Genomfört. 

2020-00121 2020-10-20 Passersystem Sjöboskolan. Grundskolenämnden hemställer 
att Lokalförsörjningsnämnden 

Genomfört. 
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installerar ett lås/passersystem 
på Sjöboskolan, Sjöbo. 

2020-00119 2020-10-20 Initiativärende: Förstärkt 
belysning på de skolgårdar där 
behov finns ur 
trygghetssynpunkt. 

Grundskolenämnden beslutar att 
uppmärksamma Tekniska 
nämnden på behovet av att 
förstärka belysningen på de 
skolgårdar som upplevs otrygga. 

Genomfört. Inväntar svar. 

2020-00120 2020-10-20 Initiativärende: Möjliggör bruket 
av narkotikahundar. 

Grundskoleförvaltningen med 
hjälp av juridisk sakkunniga ser 
över juridiska sakförhållandena 
och grundförutsättningar som är 
relaterade till frågan. 

Pågående. 

2020-00122 2020-10-20 Julklapp 2020. 

 

För 2020 som julgåva ge varje 
anställd inom 
Grundskoleförvaltningen ett 
presentkort om 700 kr. 

Genomfört. 

2020-00096 2020-11-24 Revidering av Borås Stads 
program för föräldraskapsstöd. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
Program för föräldraskapsstöd 
med synpunkter. 

Genomfört. 

2020-00099 2020-11-24 Yttrande över remiss: 
Uppföljning Program 
förnationella minoriteter. 

Godkänna uppföljningen. Genomfört. 

2019-00018 2020-11-24 Godkännande av 
projekteringsframställan för Ny 
skola Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan 
avseende nyproduktion av Ny 
skola på Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

Genomfört. 
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2020-00126 2020-11-24 Yttrande över detaljplanen 
Gässlösa, Gässlösa 5:15,Borås 
Stad. 

Grundskolenämnden beslutar att 
tillstyrka detaljplanen Gässlösa, 
Gässlösa 5:15, Borås. 

Genomfört. 

2020-00125 2020-11-24 Yttrande över remiss 
:Stadsbyggnadsprogram 
Stadenvid parken. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
remissen: 
Stadsbyggnadsprogram; ”Staden 
vid parken”. 

Genomfört. 

2020-00134 2020-11-24 Ordförandebeslut: tillfällig 
stängning av skolor. 

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna fattade 
ordförandebeslut. 

Per Carlsson informerar nämnden 
om de ordförandebeslut som han 
fattat gällande Sjöboskolan och 
Hestra Midgårdskolan. 

Genomfört. 

 2020-11-24 Nämndens arbetsordning. Nämndens möten i december 
2020 och januari 2021 ska ske 
digitalt. 

Genomfört. 

2020-00133 2020-11-24 Nämndbeslut om att stänga 
undervisningen vid spridning av 
smitta. 

Grundskolenämnden fattar 
beslut om att stänga 
undervisningen för elever i 
årskurs 5 och 6 inom grundskolan 
Hestra Midgårdskolan i Borås 
Stad från och med 2020-11-26 i 
enlighet med förordning SFS 
2020:115 om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. 

Genomfört. 
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Beslutet gäller till och med 2020-
11-30 och kommer då att prövas 
på nytt. 

2020-00007 2020-12-15 Budget 2021:2. Fastställa budget 2021:2 för 
Grundskolenämnden. 

Budget 2021:2 kompletteras med 
följande uppdrag: 

1 Grundskolenämnden ska arbeta 
för en lokal samverkan för elever 
i riskzon. Grundskolenämndens 
presidium ska vara drivande för 
att en ökad samverkan kommer 
till stånd under 2021 och 
återrapportering till nämnden ska 
ske löpande. 

2 Förvaltningschefen får i 
uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att minska 
frånvaron och belysa dess 
orsaker. 

3 Att nämnden tidigt under 2021 
får en dragning om det 
våldspreventiva skolprogrammet 
"Steget" och därefter fattar 
beslut om försök med detta 
program ska initieras på fler åk 7-
9 skolor för att därefter kunna 
utvärdera effekten av 
programmet. 

Pågående. Redovisning av 
uppdrag i samband med 
budgetuppföljning 2021 
(Stratsys).  
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4 Grundskoleförvaltningen 
uppdras att i sitt pågående 
kommunövergripande arbete 
med att minska matsvinnet i 
skolan, pröva nya koncept till 
exempel med appar som verktyg. 
Förvaltningen bedömer själva i 
vilken omfattning och ålder som 
anses lämplig. 

5 Grundskolenämnden uppdrar 
förvaltningen att göra en 
komparativ studie, där man 
jämför vårt arbete kring 
mobbning med den så kallade 
Gävlemodellen. Förvaltningen ska 
redovisa resultatet för nämnden 
där analys och 
förbättringsåtgärder föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-00147 2020-12-15 Beslut interkommunal ersättning 
2021. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 7 
028 kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 7-9 8 367 kr/mån, 
from 2021-01-01 Förskoleklass 3 
751 kr/mån, from 2021-01-01 
Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00142 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 6 
989 kr/mån, from 2021-01-01 

Genomfört. 
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2021, Internationella Engelska 
skolan i Sverige AB. 

Grundskola åk 7-9 8 328 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

2020-00143 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Montessoriskolan 
Malmen. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 6 
953 kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 7-9 8 292 kr/mån, 
from 2021-01-01 Förskoleklass 3 
707 kr/mån, from 2021-01-01 
Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01 
Lovdagsersättning 36,4 kr/tim, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00144 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Borås Kristna skola. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 7 
201 kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 7-9 8 539 kr/mån, 
from 2021-01-01 Förskoleklass 3 
829 kr/mån, from 2021-01-01 
Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01 
Lovdagsersättning 36,40 kr/tim, 
from 2020-01-01. 

Genomfört. 

2020-00145 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Kunskapsskolan i Sverige 
AB. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Förskoleklass 3 728 
kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 1-6 6 969 kr/mån, 
from 2021-01-01 Grundskola åk 
7-9 8 308 kr/mån, from 2021-01-
01 Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01. 

Genomfört. 
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2020-00146 2020-12-15 Ersättning till Enskild pedagogisk 
omsorg 2021 Ströms slott AB. 

Ersättning till enskild pedagogisk 
omsorg, Ströms Slotts AB 
fastställs att gälla från och med 
den 1 januari 2021. 

Genomfört. 

2020-00087 2020-12-15 Kvalitetsrapport Fritidshem 
2020. 

Godkänna Kvalitetsrapporten om 
fritidshem 2020. 

Genomfört. 

2020-00133 2020-12-15 Nämndbeslut om att stänga 
undervisningen vid spridning av 
smitta. 

 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd. 
 Ordförande har fattat följande 
beslut i enlighet med förordning 
om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av 
smitta. Ordförandebeslut 
redovisas idag till 
Grundskolenämnden. 
Grundskolenämnden fattar 
beslut om att stänga 
undervisningen för elever i 
årskurs 5 och 6 inom grundskolan 
Hestra Midgårdskolan i Borås 
Stad från och med 2020-11-26 i 
enlighet med förordning SFS 
2020:115 om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. Beslutet 
gäller till och med 2020-11-30 
och kommer då att prövas på 
nytt. Grundskolenämnden 
delegerar åt förvaltningschefen 

Genomfört. 
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att fatta nödvändiga beslut som 
följer av nämndens beslut om 
skolstängning för årskurs 5 och 6 
på Hestra Midgårdskolan. 
Förvaltningschefen ges möjlighet 
att vidaredelegera denna 
beslutanderätt. 
Grundskolenämnden fattar 
beslut om att stänga 
undervisningen för elever i 
årskurs 7-9 inom Grundsärskolan 
Fjärding samt KTS i Borås Stad 
från och med 2020-12-15 i 
enlighet med förordningen SFS 
2020:115 om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. Beslutet 
gäller till och med 2020-12-18. 
Grundskolenämnden fattar 
beslut om distansundervisning 
för elever i årskurs 5 och 6 inom 
grundskolan Målsrydskolan i 
Borås Stad från och med 2020-
12-09 i enlighet med förordning 
SFS 2020:115 om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet 
vid spridning av viss smitta. 
Beslutet gäller till och med 2020-
12-11 och kommer att prövas på 
nytt. 
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2021-00003 2021-01-26 Resursfördelningsmodellen. 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. 

Pågående. 

2020-00141 2021-01-26 Lokalbehovsplan 2022-2024 
Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna lokalbehovsplan för 
2022-2024. 

Genomfört. 

2021-00001 2021-01-26 Anslagsframställan Myråsskolan. Grundskolenämnden tillstyrker 
förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende 
Myråsskolan, Kyrkvägen 49, 
Myrås 1:163 m.fl. 

Genomfört. 

2020-00133 2021-01-26 Grundskolenämndens beslut i 
enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av 
smitta. 

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 

Genomfört. 
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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. 

2021-00009 2021-01-26 Initiativärende: Bjud in polisen 
till nämnden. 

Representant från polisen bjuds 
in till ett nämndmöte, där hela 
nämnden blir informerad om det 
arbete som just nu pågår 
gällande samverkan mellan polis 
och skola, samt hur detta arbete 
kan förbättras. 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, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och 

Pågående. 
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eventuellt andra relevanta 
representanter inbjudas. 

2021-00015 2021-01-26 Undersöka förutsättningar för 
webbsändning av 
nämndsammanträden. 

Grundskoleförvaltningen får i 
uppdrag att undersöka 
förutsättningar för webbsändning 
av nämndsammanträden. 

Pågående. 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Cathrine Kristoffersson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
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1(2) 

Datum 

2021-02-24 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00017 3.5.4.0 
 

  

 

Framställan: Modul Dalsjöskolan 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att etablera en 

modul på Dalsjöskolan; Dalsjövägen 16, 516 34 Dalsjöfors. Modulen ska vara i 

bruk för skolans verksamhet så snart det är möjligt enligt rutin för 

modulbeställning.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att etablera en 

modul på Dalsjöskolan; Dalsjövägen 16, 516 34 Dalsjöfors. Modulen ska vara i 

bruk för skolans verksamhet så snart det är möjligt enligt rutin för 

modulbeställning. Modulen ska utformas efter skolan behov, i detta fall för 

administrativ personal och Elevhälsopersonal, då flera professioner saknar 

utrymme inne i skolan och kan därmed inte utföra sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredställande sätt.  

Modulen ska utformas med fem kontor, ett samtalsrum, ett konferensrum, litet 

förråd/kopieringsrum, toaletter, kapprum samt städutrymme. Uppfylla krav på 

tillgänglighet.  

Dalsjöskolan har varit trångbodda i personalutrymmena en längre tid, detta på 

grund av ökat elevantal samt ändring av organisation vilket innebär fler 

personal och professioner. Skolan har idag verksamhet för åk 4-6, åk 7-9 samt 

en Särskild Undervisningsgrupp (SU-grupp).  

Andra lokalalternativ har utretts bl. a ombyggnation inne i befintliga lokaler 

men utan framgång. Det har även undersöks att nyttja närliggande lokaler men 

även det utan framgång. Verksamhetens behov är att modulen placeras i 

närheten av befintlig administrationsbyggnad på skolan.                

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut 2021-02-24.                               

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 
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Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Remissyttrande om ansökan från Roya Foundation 

som huvudman om godkännande av etablering av 

fristående grundskola årskurs 7-9 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner remissyttrandet om Roya Foundations 

ansökan om etablering av fristående grundskola årskurs 7-9.        

Ärendet i sin helhet 

Roya Foundation har ansökt hos Skolinspektionen om att etablera grundskola i 

Borås. Skolan ska heta RF-Skolan i Borås. Ansökan avser grundskola årskurs 7-

9 med 252 platser fullt utbyggd, 84 elever per årskurs. 

Lokalen för den planerade skolan är inte närmare angiven i ansökan, men 

fastighetsägaren Klövern finns nämnd och att den har tillgängliga lokaler i tre 

plan som kan anpassas till skola. Vidare sägs att fastigheten ligger i norra 

centrum i skärningspunkten mellan Norrby och Norrmalm. Fastigheten som 

avses kan vara Bergslenagatan 41, som vardagligt benämns Knallerian. 

Borås Stads befolkningsprognos visar att antalet elever i grundskola årskurs 7-9 

ökar kontinuerligt de kommande fem åren. Kommunen möter elevökningen 

genom utbyggnad av vissa befintliga skolor samt planerad nybyggnation av 

skolor. I denna planerade kapacitetsökning inryms hela den prognosticerade 

elevökningen, eftersom den kommunala skolhuvudmannen måste ha en 

säkerhet i att kunna ordna skolgång för alla elever inom kommunen. Detta 

innebär att det finns risk för negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen 

vid en etablering av RF-Skolan i Borås. 

Grundskolenämnden ser i grunden positivt på konkurrens och har genom det 

aktiva obligatoriska skolvalet redan en levande konkurrens mellan skolor i 

staden, såväl mellan fristående som mellan skolor i egen regi.  

Borås Stad strävar efter att kunna erbjuda skolplatser i närheten av elevernas 

bostadsområden, för att uppnå goda sociala förutsättningar med kamrater samt 

att undvika kostnader för skolskjuts. I det geografiska område där RF-Skolan 

avser att etableras finns det idag inte någon brist på skolplatser. Däremot finns 

det andra geografiska områden inom Borås Stad där det finns brist på 

skolplatser. 
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Grundskolenämnden anser slutligen att ett brett utbud av pedagogiska 

inriktningar totalt sett främjar elevers lärande. Om Roya Foundations etablering 

kan bidra till denna diversifiering, är det positivt.                

Beslutsunderlag 

1. Remissyttrandet om Roya Foundations ansökan om etablering av fristående 

grundskola årskurs 7-9.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

förskoleklass, grundskola och fritidshem

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ansökan avser
 Förskoleklass
 Fritidshem
 Grundskola

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2022

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Borås kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Stiftelsen Roya Foundation

Organisationsnummer/personnummer
802478‐9771

Organisationsform
Stiftelse

Skolenhetens namn
RF‐Skolan i Borås

 
 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Stiftelsen Roya Foundation

Organisationsform Stiftelse

Organisationsnummer/personnummer 802478‐9771

Utdelningsadress Wallingatan 12

Postnummer 11160

Ort Stockholm

 
 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera
led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna
ansökan för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan
alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


Lägg till bilaga

 
 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Amir Sajadi

E‐postadress amir.sajadi@royafoundation.se

Telefon arbetet

Mobil 0737731113

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman.  Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

 

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

 

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan.

 

2. Elevantal och elevprognos
2.1 Årskurser

Ange de årskurser ansökan avser:
 
F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

https://skolinspektionen.se/globalassets/01-inspektion-och-tillstand/tillstand/ansokan-dokument/2021-medgivande-aterkalla-vid-byte-av-huvudman.docx


   

2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Läsår 1 84 84

Läsår 2 84 84 168

Läsår 3 84 84 84 252

Fullt
utbyggd
verksamhet

84 84 84 252

 

   
 

2.3 Antal elever i fritidshemmet
Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1‐3 samt vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
 
  Antal elever Årskurser
Läsår 1 0 0

Läsår 2 0 0

Läsår 3 0 0

Fullt utbyggd verksamhet 0 0

   
 

2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram
än fem år, ange skäl till detta.
2024

   
 

2.5 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga förskoleklass eller
grundskolans årskurs som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐  vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
   intresseundersökningen
‐  att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
   fristående skola
‐  vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐  resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs
‐  hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐  urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

Vi har analyserat befolkningsdata, söktryck i existerande skolor samt kommunens statistik och elevprognos. 
Under kommande månad kompletterar vi vår ansökan med en oberoende och statistisk säkerställd 
intresseundersökning.

Lägg till bilaga

   
 

2.6 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 



3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering,
det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se
vidare under avsnitt 3.8 för likviditetsbudget samt 3.9 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Se bilaga 3.1 Sökandens budget

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning
om sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.
 

Se bilaga 3.2 Årsredovisning/årsbokslut

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform.
 
Av redogörelsen ska framgå
 
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen
 

Grundbeloppet är 99 936 kr för varje elev i årskurs 7‐9 i Borås kommun 2021.Har varit i telefonkontakt med 
ansvarig i Borås kommun.

 
 
 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).



 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

Vi ämnar finansiera med 1 miljon kronor genom egna medel, som idag finns likvida på sökandens bank.

Lägg till bilaga

 
 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Lägg till bilaga

 

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

 
 

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    

Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

  Kommunalt bidrag
förskoleklass

0

    Kommunalt bidrag
grundskola

0

    Kommunalt bidrag fritidshem 0

    Avgift fritidshem 0

Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0

Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 0

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning     Skolledning 0

    Personal/lärare     Lärare förskoleklass 0

          Lärare grundskola 0

          Personal fritidshem 0

        Övrig personal 0



    Administration     Administration 0

    Rekrytering     Rekrytering 0

          Fortbildning 0

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra     Lokalhyra 0

    Speciallokaler     Speciallokaler 0

    Möbler     Möbler 0

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 0

    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

0

    Datorer     Datorer 0

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering     Info och annonsering 0

        Elevhälsa 0

        Skolmåltider 0

    Försäkringar     Försäkringar 0

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

0

    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 0 0

Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 

 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag förskoleklass

Kommunalt bidrag grundskola

Kommunalt bidrag fritidshem

Avgift fritidshem

Övriga intäkter

Summa intäkter 0 0 0

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning

    Lärare förskoleklass

    Lärare grundskola

    Personal fritidshem

    Övrig personal

    Administration

    Rekrytering

    Fortbildning

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad

    Kostnader för speciallokaler

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier

Läromedel      

    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)

Övrigt      

    Info och annonsering

    Elevhälsa

    Skolmåltider

    Försäkringar

    Studie‐ och yrkesvägledning



    Övriga kostnader

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler

    Datorer

    Telefon, kopiator mm

Summa kostnader 0 0 0

Vinst/förlust 0 0 0
 

 

3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

3.10 Avgift fritidshemmet
Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.
 
Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå
‐ avgiftens storlek
‐ hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).

 
 

4. Lokaler
 

4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vi har med fastighetsägaren Klövern identifierat tillgängliga lokaler som ägs av fastighetsägaren och som 
kommer att anpassas till skolan för både undervisningslokaler och speciallokaler. Dessa lokaler ligger på tre 
plan i samma byggnad och kan därför utvecklas successivt i takt med skolans uppbyggnad under de första 
tre åren, vilket gör att vi inte behöver hyra större ytor än verksamheten kräver. Lokalerna ligger i norra 
Centrum och i skärningspunkten mellan Norrby och Norrmalm.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt.

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Hem‐ och konsumentkunskap
Se bilaga 4.2 Speciallokaler

Idrott och hälsa
Se bilaga 4.2 Speciallokaler

Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
Se bilaga 4.2 Speciallokaler

Slöjd
Se bilaga 4.2 Speciallokaler

 

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.

 



 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra
eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Se bilaga 4.3 Skolbibliotek

 
 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan
undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap.
13 § och 17‐22 §§ skollagen.

 

5.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning
För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får
det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas utveckling och lärande främjas.
 

 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2
kap. 14 § skollagen.

 

5.4 Antal lärare ‐ förskoleklass
Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

 
Antal elever per lärare, läsår 1 NaN
Antal elever per lärare, läsår 2 NaN
Antal elever per lärare, läsår 3 NaN
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet NaN

 
 

5.5 Antal lärare ‐ grundskola
Ange beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse
för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

 
 
Antal elever per lärare, läsår 1 Infinity
Antal elever per lärare, läsår 2 Infinity
Antal elever per lärare, läsår 3 Infinity
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet Infinity
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Se bilaga 5.5 Antal lärare ‐ grundskola

 



 

5.6 Antal tjänster ‐ fritidshem
Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i personer och antal tjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

 
 
Antal elever per personal, läsår 1 NaN
Antal elever per personal, läsår 2 NaN
Antal elever per personal, läsår 3 NaN
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet NaN
 

 
 

5.7 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 
 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning

 

 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga
  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Se bilaga 6.1 Elevhälsa.

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser.

Se bilaga 6.2 Studie‐ och yrkesvägledning.

 
 

7. Elevens utveckling mot målen
 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom
den ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och hur eleven och elevens vårdnadshavare involveras i detta
och vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

Se bilaga 7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd

 
 

8. Kvalitet och inflytande



8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det

systematiska kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet 

och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det

systematiska kvalitetsarbetet.
 

Se bilaga 8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

 
 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Se bilaga 8.2 Rutiner för klagomål

 

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Se bilaga 8.3 Inflytande och samråd

 
 

 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
9.1 Målinriktat arbete

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 

Se bilaga 9.1 Målinriktat arbete

 

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.

Se bilaga 9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

 

Se bilaga 9.3 Grundläggande demokratiska värderingar

 
 
 



10. Förskoleklass
Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass.

 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling
och social gemenskap
‐ hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola).

 

10.2 Omfattning
 Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 § skollagen.

 

10.3 Information till vårdnadshavare
 Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

läsår enligt 9 kap. 11 § skollagen.
 

10.4 Mottagande till förskoleklass
Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i
förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande
som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
förskoleklassen enligt 9 kap. 17 § skollagen.
 

 Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin
utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.5 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt enligt 9
kap. 18 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 
 

 

11. Grundskola
 

Besvaras endast om ansökan avser grundskola.
 
 

11.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.
 
Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur
sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det
är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
långsiktig skolverksamhet av god kvalitet.
 
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet
‐ ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen
‐ kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen



‐ avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i
olika grupperingar.

Se bilaga 11.1 Utbildningens syfte

 
 

11.2 Timplan
Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för de årskurser ansökan avser.
 

Ämnen Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt Antal timmar som
reducerats till förmån
för skolans val

Bild 0

Engelska 0

Hem‐ och
konsumentkunskap

0

Idrott och hälsa 0

Matematik 0

Musik 0

Biologi 0

Fysik 0

Kemi 0

Geografi 0

Historia 0

Religionskunskap 0

Samhällskunskap 0

Slöjd 0

Svenska eller svenska
som andraspråk

0

Teknik 0

Språkval 0

Elevens val 0

Skolans val        

Totalt garanterat
antal timmar

0 0 0 0

         
 

11.3 Språkval, elevens val och skolans val
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 5 § skolförordningen att erbjuda elever minst

två av språken franska, spanska och tyska.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 8 § skolförordningen att erbjuda eleverna ett

allsidigt urval av ämnen som elevens val.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 9 § skolförordningen att använda skolans

val för undervisning i ett eller fler ämnen.
 
Om sökanden avser att erbjuda skolans val, ange vilka ämnen skolans val ska omfatta.

 

11.4 Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) –
årskurs 1‐5

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) för årskurs 1‐5 samt hur
elever och vårdnadshavare informeras om elevernas kunskapsutveckling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vad de individuella utvecklingsplanerna kommer att innehålla
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

 

11.5 Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling – årskurs 6‐9
Beskriv hur skolenheten kommer att informera elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling
för årskurs 6‐9.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

Se bilaga 11.5 Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling – årskurs 6‐9



 

11.6 Mottagande till grundskolan
Huvudregeln är att en grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Detta
innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till
utbildning i grundskolan.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
grundskolan enligt 10 kap. 35 § skollagen.
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 10
kap. 35 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

11.7 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10
kap. 36 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 

11.8 Lovskola
1 kap. 1 § och 10 kap. 3 §, 23 §, 23 a – f §§ skollagen
 

 Sökanden kommer att erbjuda lovskola till berörda elever som har avslutat årskurs 8 och 9 om inte
annat följer av bestämmelserna.
 

 
 

12. Fritidshem
Besvaras endast om ansökan avser fritidshem.

 

12.1 Öppettider
 Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen

då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.

 

12.2 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
‐ hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.

 

12.3 Elevgrupperna och miljön
Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig
sammansättning och storlek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek
‐ utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).

 
 

 

13. Övrigt



 

13.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

 
 

13.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Remiss från Skolinspektionen. 

Svar önskas senast 8/3 2021. 

  

Mvh 

Annette Antonsson 

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202100152, Ansökan från Stiftelsen Roya Foundation om 

godkännande som huvudman för grundskola vid RF-Skolan i Borås i Borås kommun fr.o.m. 

läsåret 2022/23 bifogas detta e-postmeddelande 

 

Länk till ärendet: 



Från: Sofia Johansson <sofia.johansson@skolinspektionen.se> 

Skickat: den 5 februari 2021 13:43 

Till: Borås Stad 

Kopia: amir.sajadi@royafoundation.se 

Ämne: Remiss: Dnr: 2021:859 Ansökan från Stiftelsen Roya Foundation 

Bifogade filer: Ansökan SI 2021-859.pdf 

 

Remiss från Skolinspektionen  

Stiftelsen Roya Foundation har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

grundskola vid RF-Skolan i Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan utan 

bilagor bifogas.  

Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en 

etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka 

ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av 

sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.  

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra 

bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp ( 13- 15 år) av elever i kommunen. Prognosen ska 

minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 

2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående grundskolor i kommunen. 

Observera att det ska framgå vilka skolor som är fristående respektive kommunala. Av 

sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 

3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i 

kommunen.  

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  



Vänligen ange ansökans diarienummer 2021:859 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell 

ansökans diarienummer.  

  

På Skolinspektionens vägnar 

  

Sofia Johansson 
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MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00152 3.5.4.0 

  

 

 

Remiss: Ansökan från Stiftelsen Roya Foundation om 

godkännande som huvudman för grundskola vid RF-

Skolan i Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2022/23 

 

Remissinstanser 

1. Grundskolenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 8 mars 2021. 

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

Ange diarienummer KS 2021-00152 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 

normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 

beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens beslut. 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-24 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00024 3.3.4.0 
 

  

 

Remissyttrande om ansökan från AB Borås Kristna 

Skola som huvudman om godkännande av etablering 

av förskoleklass, grundskola och fritidshem 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner remissyttrandet om AB Borås Kristna Skola 

ansökan om av förskoleklass, grundskola och fritidshem.        

Ärendet i sin helhet 

AB Borås Kristna Skola har ansökt hos Skolinspektionen om att etablera 

förskoleklass, grundskola och fritidshem i Borås. Skolan ska heta Borås Kristna 

Skola och ansökan avser start läsåret 22/23. Ansökan avser i praktiken att 

Stiftelsen Anden & Ordet som idag är huvudman för Borås Kristna Skola, och 

som etablerades 1992, byter associationsform från stiftelse till aktiebolag. 

Grundskoleförvaltningen har inga synpunkter ur ett verksamhetsperspektiv på 

en fristående huvudmans associationsform.                

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från AB Borås Kristna Skola som huvudman om godkännande av 

etablering av förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

förskoleklass, grundskola och fritidshem

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ansökan avser
 Förskoleklass
 Fritidshem
 Grundskola

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2022‐2023

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Borås kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
AB Borås Kristna Skola

Organisationsnummer/personnummer
559293‐5042

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Borås Kristna Skola

 
 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) AB Borås Kristna Skola

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 559293‐5042

Utdelningsadress Albanoliden 5

Postnummer 50630

Ort Borås

 
 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera
led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna
ansökan för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan
alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se
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1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Nils‐Håkan Sjölin

E‐postadress nisse.sjolin@bkskola.se

Telefon arbetet 033480771

Mobil 0703108931

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Styrelseledamot, skolchef, bitr. rektor

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

I alla årskurser har vi en morgonsamling på 15 minuter per dag.
Denna tid ligger schemalagd före första lektionen på morgonen för respektive klass.
Tiden ligger utanför schemalagd undervisningstid enligt timplanen.
Morgonsamlingen hålls oftast av ordinarie lärare som ska undervisa klassen den första lektionen och  leds 
av läraren. 
Innehållet i morgonsamlingen kan variera. Det kan t.e.x. vara läsning i bibel eller en andaktsbok, samtal om 
frågor som rör relationer, bemötande och förlåtelse och andra värdegrundsfrågor
Ofta avslutas samlingen med att läraren ber en kort bön . 
Det är alltid frivilligt att aktivt delta. Den elev som väljer att passivt närvara ska aldrig tvingas att exempelvis 
läsa bibeln högt, läsa en trosbekännelse eller be.
Vårdnadshavaren har möjligt att meddela skolan att man vill att barnet ska avstå helt från närvaro på 
morgonsamlingen.

 

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman.  Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

 

Beskriv förändringen som ni vill genomföra
Nuvarande huvudman för Borås Kristna Skola är Stiftelsen Anden & Ordet (864501‐5697). Vi avser med 
denna ansökan att flytta över huvudmannaskapet för skolan samt fritidshemmet från Stiftelsen till 
Aktiebolaget. Vi avser att genomföra bytet av huvudman 2022‐07‐01 inför starten av läsåret 2022‐2023

 

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.
Se underskrivet dokument för medgivande av överlåtelse vid byte av huvudman.

https://skolinspektionen.se/globalassets/01-inspektion-och-tillstand/tillstand/ansokan-dokument/2021-medgivande-aterkalla-vid-byte-av-huvudman.docx


Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan.

 

2. Elevantal och elevprognos
2.1 Årskurser

Ange de årskurser ansökan avser:
 
F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

   

2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Läsår 1 17 17 17 20 19 19 15 18 20 23 185

Läsår 2 17 17 17 17 20 19 19 19 20 20 185

Läsår 3 17 17 17 17 20 20 19 19 19 20 185

Fullt
utbyggd
verksamhet

18 18 18 18 20 20 20 22 22 22 198

 

   
 

2.3 Antal elever i fritidshemmet
Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1‐3 samt vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
 
  Antal elever Årskurser
Läsår 1 72 F‐6

Läsår 2 72 F‐6

Läsår 3 72 F‐6

Fullt utbyggd verksamhet 74 F‐6

   
 

2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram
än fem år, ange skäl till detta.
2025‐2026

   
 

2.5 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga förskoleklass eller
grundskolans årskurs som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐  vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
   intresseundersökningen
‐  att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
   fristående skola
‐  vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐  resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs
‐  hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐  urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

Lägg till bilaga

   
 

2.6 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning



genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.
Elevprognosen grundar sig på det antal elever som är inskrivna på den nuvarande skolan i december 2020. 
Vi antar i prognosen att vi behåller samma elevantal i varje klass och att vi tar in 17 elever i förskoleklassen 
och 17 elever i årskurs 1 samt att elevantalet ökar med 6 elever i årskurs 7 jämfört med nuvarande elevantal i 
årskurs 5. Ökningen inför årskurs 7 grundar vi på att vi de senaste åren har haft ett stort intresse inför årskurs 
7 och det har kommit in fler intresseanmälningar än vad har kunnat ta emot de senaste två läsåren. Vi anser 
att denna prognos är försiktig då vi har haft en ökning av elevantalet i den nuvarande skolan under flera år. 
De senaste tre läsåren har det sett ut så här: Elevantal vid skolstart: augusti 2018:; 163 elever. augusti 2019: 
168 elever. augusti 2020: 178 elever. 
Elevantalet på fritidshemmet grundar vi på ett antagande om att 66 % av elevantalet i årskurs F‐5 är 
inskrivna i fritidshemmet. Detta anser vi vara en försiktig prognos då den andelen brukar ligga på ca 70 %. I 
december 2020 är 72 % av elevantalet i F‐5 inskrivna i fritidshemmet. 
Vi anser inte att det finns någon anledning att befara att förändringen av skolans huvudmannaskap skulle 
innebära någon stor risk för att elevantalet minskar, då skolan kommer att bedrivas på samma sätt som 
tidigare. Skolan är etablerad sedan 1992 och det finns ett etablerat förtroende för verksamheten. Vi har inte 
fått in några negativa reaktioner från vårdnadshavare som antyder att bytet av huvudman skulle utgöra 
någon negativ påverkan av förtroendet för skolan och dess ledning.
Se bifogat brev med information till vårdnadshavare om byte av huvudman.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.
Brev till vårdnadshavare bifogas under "Skicka in" benämnt "information till vårdnadshavare om byte av 
huvudman

 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering,
det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se
vidare under avsnitt 3.8 för likviditetsbudget samt 3.9 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning
om sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.
 

Se bifogad fil med årsredovisning för Stiftelsen Anden & Ordet, skolans nuvarande huvudman, med resultat‐ 
och balansrapport samt revisionsberättelse för senaste räkkenskapsåret 1 juli 2019‐30 juni 2020

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform.
 
Av redogörelsen ska framgå
 
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen
 

Grundbelopp per elev och år från Borås Stad enligt beslut för 2021.
F‐klass: 45952:‐
Årskurs 1‐6: 86406:‐
Årskurs 7‐9: 102471:‐
Fritidshem: 31027:‐
Totala intäkter som grundbeloppet utgör år 1:



F‐klass: 17 x 45952= 781184:‐
Årskurs 1‐6: 107 x 86406=9 245 442:‐
Årskurs 7‐9: 61 x 102471=6 250 731:‐
Fritidshem: 72 x 31027= 2 233 944
Vi har räknat budgeten försiktigt och utgått från beslutad ersättning för 2021 
Därefter har vi räknat med en låg uppräkning av ersättningarna med 0,5 %
På kostnadssidan har vi räknat upp varje post med ca 2 % utom övrig personal som vi har låtit stå kvar på 
samma kostnad. Den störta posten i kostnaden för övrig personal är elevassistenter och resurspersonal. Denna 
kostnad kan vi skära ner på om det skulle behövas. I denna budget tar vi höjd för att kostnaderna ökar mer än 
intäkterna.
Som grund för våra beräkningar i budgeten utgår vi från den faktiska situationen i nuvarande skolveksamhet.

 
 
 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Finansiering med egna medel. 800.000:‐ från konto 1937 i balansräkningen. På kontot finns enligt 
balansräkningen 2020‐06‐30 1716.000:‐. vår bedömning är att vi har ca 800.000 på detta konto som kan 
användas för skolans räkning vid överlämnandet.
Övriga inbetalningar Totalt: 2140.000:‐  Står för: Statsbidrag Lärarlönelyftet: 290.000:‐
Statsbidrag för karriärtjänster 170.000:‐ Statsbidrag Likvärdig skola: 1.190.000:‐
Statsbidrag för lovskola och läxhjälp: 20.000:‐ Tilläggsbelopp från kommunen: 180.000:‐
Lönebidrag för personal: 290.000:‐
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3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå



‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Skolan är i drift sedan många år och vi kommer därför inte ha några etableringskostnader. Vår budget 
bygger på löpande årliga kostnader för investeringar och drift.

 
 

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    

Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

  Kommunalt bidrag
förskoleklass

781184 781184

    Kommunalt bidrag
grundskola

15496173 15496173

    Kommunalt bidrag fritidshem 2233944 2233944

    Avgift fritidshem 295000 295000

Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 800000 800000

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 2140000 2140000

Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 21746301 21746301

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning     Skolledning 1204018 1204018

    Personal/lärare     Lärare förskoleklass 610488 610488

          Lärare grundskola 7056512 7056512

          Personal fritidshem 1325394 1325394

        Övrig personal 19932482 19932482

    Administration     Administration 813983 813983

    Rekrytering     Rekrytering 100000 100000

          Fortbildning 40000 40000

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra     Lokalhyra 3500000 3500000

    Speciallokaler     Speciallokaler 100000 100000

    Möbler     Möbler 100000 100000

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 40000 40000

    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 60000 60000

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

380000 380000

    Datorer     Datorer 90000 90000

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering     Info och annonsering 60000 60000

        Elevhälsa 795000 795000

        Skolmåltider 1600000 1600000

    Försäkringar     Försäkringar 70000 70000

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

64440 64440



    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 300000 300000

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 38242317 38242317

Över/Underskott 0 Över/Underskott ‐16496016 ‐16496016
 

 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag förskoleklass 781184 785089 789015

Kommunalt bidrag grundskola 15496173 15573653 15651522

Kommunalt bidrag fritidshem 2233944 2245113 2256339

Avgift fritidshem 295000 296475 297375

Övriga intäkter 2140000 2150000 2161453

Summa intäkter 20946301 21050330 21155704

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning 1204018 1228098 1252659

    Lärare förskoleklass 610488 622697 635150

    Lärare grundskola 7056512 7197642 7341594

    Personal fritidshem 1325394 1351901 1378939

    Övrig personal 1932482 1971131 2010554

    Administration 813983 830262 846867

    Rekrytering 102000 104000 106000

    Fortbildning 50000 51000 52000

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 3500000 3570000 3641000

    Kostnader för speciallokaler 100000 102000 104000

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 163200 166464 169793

Läromedel      

    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)

387600 395352 403259

Övrigt      

    Info och annonsering 60000 61000 61000

    Elevhälsa 795000 810900 827118

    Skolmåltider 1600000 1632000 1664640

    Försäkringar 70000 71400 72828

    Studie‐ och yrkesvägledning 64440 65728 67043

    Övriga kostnader 300000 300000 300000

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler 20000 20000 20000

    Datorer 30000 30000 30000

    Telefon, kopiator mm

Summa kostnader 20185117 20581575 20984444

Vinst/förlust 761184 468755 171260
 

 

3.9 Resultatbudgeten



Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

3.10 Avgift fritidshemmet
Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.
 
Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå
‐ avgiftens storlek
‐ hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).

Som grund för vår beräkning har vi utgått från vår erfarenhet av skolans fakturerade avgifter för 
fritidshemmet.
De fakturerade avgifterna för fritidshemsplats i nuvarande verksamhet är för närvarande  (december 2020) 
4100:‐ per elev och år.
Vi har utgått från detta belopp vid beräkningen av avgiftsintäkter: 
Vi beräknar avgiften utifrån Borås Stads gällande taxa.

 
 

4. Lokaler
 

4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Skolans adress är Albanoliden 5, 506 30 Borås i stadsdelen Knalleland

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt.

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Hem‐ och konsumentkunskap
Egen sal

Idrott och hälsa
Vi hyr olika idrottslokaler av Borås Stad. Skolan är belägen i ett område i Borås där det finns gott om olika 
idrottshallar samt simhall, ishall och utomhusanläggningar inom gångavstånd

Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
Egen sal med laborationsutrustning finns på skolan

Slöjd
Egna salar för textilslöjd respektive trä‐ och metallslöjd finns på skolan

 

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra
eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Skolan har ett skolbibliotek i ett rum i anslutning till expeditionen. Biblioteket är öppet under hela skoldagen 
måndag‐fredag och eleverna har tillgång till biblioteket vid behov och kan använda biblioteket som en del 
av utbildningen. 
Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
Biblioteket är anpassat till elevernas behov. Utbudet ska stimulera elevernas lust till läsning och frömja 
elevernas läsutveckling. Vi har ett digitalt system med scanningfunktion för lån och återlämning. Detta är 
enkelt att använda för eleverna utan att en vuxen måste vara på plats. 



Eleverna tillfrågas kontinuerligt vid inköp så att utbudet är anpassat efter elevernas intressen och önskemål. 
Den pedagogiska personalen ser till att det med jämna mellanrum införskaffas nya böcker. Facklitteratur och 
skönlitterära titlar används kontinuerligt i såväl klassuppsättningar som enskilt och som en del i 
undervisningen. Skolbiblioteket består av drygt 1000 titlar Eleverna har tillgång till digitala verktyg såsom 
surfplattor, Ipads och chrome books. 
Vi  följer upp och utvärderar skolbiblioteket som en del i skolans systematiska kvalitetsarbetet

 
 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan
undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap.
13 § och 17‐22 §§ skollagen.

 

5.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning
För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får
det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas utveckling och lärande främjas.
 

 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2
kap. 14 § skollagen.

 

5.4 Antal lärare ‐ förskoleklass
Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

2 1.2 2 1.2 2 1.2 2 1.2
 
Antal elever per lärare, läsår 1 14
Antal elever per lärare, läsår 2 14
Antal elever per lärare, läsår 3 14
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 15

 
 

5.5 Antal lärare ‐ grundskola
Ange beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse
för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

16 13.1 16 13.1 16 13.1 16 13.1
 
 
Antal elever per lärare, läsår 1 13
Antal elever per lärare, läsår 2 13
Antal elever per lärare, läsår 3 13
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 14
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Vi organiserar lektionerna klassvis utifrån årskurs. En klass per årskurs. En lärare undervisar en klass i taget. 
Antal lektioner per årskurs och ämne följer timplanen. Språkgrupper i moderna språk arrangeras i 
årskurserna 6‐9 om minst fem elever per årskurs har valt något av språken spanska, franska eller tyska. De 
elever som valt att inte läsa moderna språk får undervisning i svenska eller engelska under lika många 

 



lektioner per vecka som timplanen anger för moderna språk i respektive årskurs. Kemi undervisas i halvklass 
i årskurs 8 och 9. Hem‐ och konsumentkunskap undervisas i halvklass i årskurs 8 och 9. 
Slöjd undervisas i halvklass i årskurs 3‐9. 

 
 

5.6 Antal tjänster ‐ fritidshem
Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i personer och antal tjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

8 3.5 8 3.5 8 3.5 8 3.5
 
 
Antal elever per personal, läsår 1 21
Antal elever per personal, läsår 2 21
Antal elever per personal, läsår 3 21
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet 21
 

 
 

5.7 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Posten för övrig i personal i budgeten står för: elevassistenter 3,2 tjänst. kostnad 1,247000:‐
Städ och vaktmästare 1,2 tjänst. kostnad 489775:‐ IT‐personal, kostnad195707:‐

 
 
 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning

 

 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga
  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Se bifogad plan a under "skickat" "Handlingsplan för elevhälsan på Borås Kristna Skola"

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser.

Se bifogad plan under "skickat" Plan för Studie‐ och yrkesvägledningen på Borås Kristna Skola

 
 

7. Elevens utveckling mot målen
 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom
den ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och hur eleven och elevens vårdnadshavare involveras i detta
och vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.



Lärarna följer kontinuerligt upp alla elevers kunskapsutveckling och anpassar sin undervisning så att varje 
elever får det stöd som behövs för att eleven ska nå läroplanens mål. Extra anpassningar dokumenteras i 
webbplattformen Infomentor. Specialpedagog möter varje klasslärare/mentor vid två tillfällen per termin för 
att utvärdera extra anpassningar och eventuella åtgärdsprogram. Lärare anmäler till EHT om en elev riskerar 
att inte nå kunskapskraven.  Eventuell utredning om särskilt stöd beslutas av rektor och upprättas av lärare 
med stöd av specialpedagog. Detta sker i samförstånd med elev och vårdnadshavare. Utredningen 
analyseras av EHT och beslut om eventuellt särskilt stöd och om åtgärdsprogram ska upprättas beslutas av 
rektor. Åtgärdsprogram upprättas i samförstånd med elev och vårdnadshavare och utvärderas minst två 
gånger per termin.
Varje termin hålls en klasskonferens med undervisande lärare och rektor där varje elevs kunskapsutveckling 
följs upp och kommuniceras. Inför klasskonferensen dokumenterar lärarna varje elevs kunskapsutveckling i 
ett skriftligt omdöme enligt skolverkets mall för skriftligt omdöme. Betyg sätts vid slutet av varje termin för 
alla elever i årskurs 6‐9. Alla resultat utvärderas och analyseras efter varje termin av lärare, av arbetslagen, 
av skolledningen samt av huvudmannen. Dokumentation sker inom ramen för skolans och huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete.                                                                                                                                                           
Se bifogade dokument under "skickat":                                                                                                          
"arbetsgång för stödinsatser, extra anpassningar och åtgärdsprogram.                                            
"handlingsplan för elevhälsan på Borås Kristna Skola
"Åtgärdsprogram exempel"
"Utredning av en elevs behov av särskilt stöd"

 
 

8. Kvalitet och inflytande
8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det

systematiska kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet 

och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det

systematiska kvalitetsarbetet.
 

Se bifogade dokument under "skickat": "Systematiskt kvalitetsarbetet Borås Kristna Skola och Guldbaggens 
förskola" samt "Årsplan  SKA‐arbetet för skolledning och huvudman

 
 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

HUVUDMANNENS RUTINER FÖR KLAGOMÅL
Huvudmannen har skyldighet utifrån skollagen att samla in och utreda klagomål samt åtgärda eventuella 
brister i verksamheten.

Klagomål från barn, elever, vårdnadshavare eller andra, samlas in dels genom de enkäter som genomförs 
årligen och dels genom ett formulär som finns tillgängligt på enheternas hemsida. Huvudmannen får 
tillgång till inkomna klagomål och används som en del i det systematiska kvalitetsarbetet, både i 
uppföljning och analys, för att kunna föreslå rätt åtgärder till förbättring.
Klagomål lämnas till berörd lärare eller annan berörd personal. Gäller klagomålet hela verksamheten 
lämnas klagomålet till rektor/förskolechef. Gäller klagomålet rektors eller förskolechefs tjänsteutövning 
lämnas detta till huvudmannen, förslagsvis via föräldrarepresentanten eller huvudmannens ordförande. 
Det finns möjlighet att mejla direkt till huvudmannen via mejl till huvudman@bkskola.org. Denna kontakt 
finns angivet på skolans hemsida, samt i information till all personal. En av styrelsen ledamöter tilldelas 
ansvar för att regelbundet ta emot inkomna mejl via denna adress.

 

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Allt arbete i skolan präglas av demokratiska värderingar. Elevernas ansvar och inflytande över 
undervisningen och det egna lärandet är en viktig utgångspunkt i allt arbete kring undervisning och 
lärande. Varje elev ska känna sig sedd, respekterad och lyssnad på. Detta ska genomsyra allt arbete på 
skolan och i fritidshemmet.  Varje lärare ansvarar för att eleverna i praktiken har ett inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll. Lärarna ansvarar för att anpassa formerna för elevernas 
inflytande utifrån elevernas mognad och ålder.  I början av varje läsår tas klassrumsregler fram tillsammans 
med eleverna. Skolans ordningsregler diskuteras med eleverna i samband med klassråden. Synpunkterna 
från klassråden förs vidare till elevrådet genom klassens representanter i elevrådet. Varje klass har två 
representanter i elevrådet. Elevrådet är uppdelat i tre grupper, en per stadie.
En gång per termin görs en trygghetskartläggning då elever och personal utvärderar skolmiljön utifrån 
trygghetsperspektiv. Utifrån denna utvärdering tas förbättringsåtgärder fram, och mål sätts upp för 
kommande period. Detta dokumenteras i skolans plan mot kränkande behandling. Varje vårtermin besvarar 



eleverna en skolklimat‐enkät med syfte att utvärdera eleverna upplevelse av skolans olika områden både 
den fysiska miljön och lärandemiljön i stort. Varje hösttermin utvärderas elevernas upplevelse av trygghet 
och studiero samt matsituation genom en enkät som besvaras av alla elever. Resultaten av elevernas enkät 
samt trygghetskartläggningen sammanställs av skolledningen och redovisas för personal samt huvudman.
Utvecklingssamtalet som genomförs varje termin utformas så att eleverna är delaktiga i utformningen av 
samtalet.
Vid upprättande av åtgärdsprogram och extra anpassningar är elevens perspektiv väsentligt och 
dokumenteras.

 
 

 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
9.1 Målinriktat arbete

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 

Se skolans "plan mot trakasserier, mobbning och kränkande behandling". Bifogad under "skickat"

 

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.

Se skolans "plan mot trakasserier, mobbning och kränkande behandling". Bifogad under "skickat"

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

 

Se skolans plan mot diskriminering, mobbning och kränkande behandling. Bifogad under "skickat"

 
 
 

10. Förskoleklass
Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass.

 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling
och social gemenskap
‐ hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola).

Se bifogade arbetsplaner för förskoleklassen under "skicka in"
"Språk och kommunikation i förskoleklassen"
"Matematiska resonemang och uttrycksformer i förskoleklassen"
"Natur, teknik och samhälle i förskoleklassen"
"Lekar fysisk aktivitet och utevistelse i förskoleklassen"
Skapande och estetiska uttrycksformer i förskoleklassen"

Förskoleklassen är en integrerad del av skolan. Lokalerna finns i samma byggnad som övriga skolan och det 
finns ett kontinuerligt utbyte mellan pedagogerna i grundskolan, förskoleklassen och i fritidshemmet. I 
samband med utevistelsen efter lunch möter förskoleklassens och lågstadiets elever varandra och deltar i 
gemensamma lekar. Detsamma gäller även på fritidshemmet. Förskoleklassens pedagoger medverkar vid 



grundlärarnas kollegiekonferenser veckovis och deltar i gemensamma studiedagar och 
kompetensutvecklingsinsatser. Inför varje nytt läsår ordnar vi i slutet av vårterminen en besöksdag då de 
blivande förskoleklasseleverna får möjlighet att träffa sina blivande pedagoger i förskoleklassen och får 
samtidigt möta varandra som klasskamrater i den nya klassen. Denna dag får eleverna i den nuvarande 
förskoleklassen träffa sin blivande lärare i årskurs 1 i lågstadiets lokaler och får prova på att "gå i 1an för en 
dag."

 

10.2 Omfattning
 Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 § skollagen.

 

10.3 Information till vårdnadshavare
 Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

läsår enligt 9 kap. 11 § skollagen.
 

10.4 Mottagande till förskoleklass
Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i
förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande
som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
förskoleklassen enligt 9 kap. 17 § skollagen.
 

 Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin
utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.5 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt enligt 9
kap. 18 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 
 

 

11. Grundskola
 

Besvaras endast om ansökan avser grundskola.
 
 

11.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.
 
Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur
sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det
är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
långsiktig skolverksamhet av god kvalitet.
 
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet
‐ ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen
‐ kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen
‐ avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i
olika grupperingar.

Undervisningen sker klassvis utifrån årskurs. En klass per årskurs. En lärare undervisar en klass i taget. 
Antal lektioner per årskurs och ämne följer angiven timplan. Språkgrupper i moderna språk arrangeras i 
årskurserna 6‐9 om minst fem elever per årskurs har valt något av språken spanska, franska eller tyska. De 
elever som valt att inte läsa moderna språk får undervisning i svenska eller engelska under lika många 
lektioner per vecka som timplanen anger för moderna språk i respektive årskurs. Kemi undervisas i halvklass 
i årskurs 8 och 9. Hem‐ och konsumentkunskap undervisas i halvklass i årskurs 8 och 9. 
Slöjd undervisas i halvklass i årskurs 3‐9. Klasserna F‐6 har ett "hemklassrum" där större delen av 



lektionerna genomförs. I årskurs 7‐9 sker undervisningen i "ämnesklassrum där varje klassrum är anpassat 
utifrån de krav som respektive ämne ställer på utrustning, material och utformning

 
 

11.2 Timplan
Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för de årskurser ansökan avser.
 

Ämnen Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt Antal timmar som
reducerats till förmån
för skolans val

Bild 47 83 71 201 29

Engelska 60 225 211 496

Hem‐ och
konsumentkunskap

0 36 71 107 11

Idrott och hälsa 164 165 247 576 24

Matematik 427 415 399 1241

Musik 71 71 71 213 17

Biologi 47 59 117 223

Fysik 35 59 117 211

Kemi 35 59 70 164

Geografi 71 82 70 223

Historia 35 71 117 223

Religionskunskap 35 59 71 165 34

Samhällskunskap 35 59 71 165 35

Slöjd 47 129 141 317 13

Svenska eller svenska
som andraspråk

681 528 305 1514

Teknik 47 59 71 177 23

Språkval 0 47 259 306 14

Elevens val 24 71 71 166 11

Skolans val       211  

Totalt garanterat
antal timmar

1861 2277 2550 6899

         
 

11.3 Språkval, elevens val och skolans val
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 5 § skolförordningen att erbjuda elever minst

två av språken franska, spanska och tyska.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 8 § skolförordningen att erbjuda eleverna ett

allsidigt urval av ämnen som elevens val.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 9 § skolförordningen att använda skolans

val för undervisning i ett eller fler ämnen.
 
Om sökanden avser att erbjuda skolans val, ange vilka ämnen skolans val ska omfatta.

Skolans val innefattar en fördjupning i kristendom som en del av ämnet religionskunskap. Undervisningen 
planeras, genomförs och bedöms i enlighet med kursplanen för religionsämnet. Det finns en plan för 
innehållet i fördjupningen av kristendomen. Denna plan redovisades för skolinspektionen vid granskningen 
av skolan 2019. Undervisningen i kristendom enligt denna plan sker inom timplanen som skolans val och 
utgör 40 minuter per vecka i årskurs 1‐9

 

11.4 Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) –
årskurs 1‐5

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) för årskurs 1‐5 samt hur
elever och vårdnadshavare informeras om elevernas kunskapsutveckling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vad de individuella utvecklingsplanerna kommer att innehålla
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

Alla elever i årskurs 1‐5 har en skriftlig individuell utvecklingsplan som utgår från lärarens sammanställda 
information om elevens kunskaper i förhållande till kunskaps kraven. Den individuella utvecklingsplanen 
arbetas fram i kommunikation mellan elev, vårdnadshavare och lärare i samband med utvecklingssamtalet 



som hålls en gång per termin. Den individuella utvecklingsplanen utgår från elevens styrkor och intressen 
och uttrycker positiva förväntningar på eleven med tilltro till elevens möjligheter att utvecklas. Den ska 
kommunicera tydligt om eleven riskerar att inte nå kunskapskraven i något ämne och vilka insatser som 
behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas i förhållande till läroplanens mål.
I den individuella utvecklingsplanen tydliggörs vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för
att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt
som möjligt inom ramen för läroplanen.
Lärarna följer kontinuerligt upp alla elevers kunskapsutveckling och anpassar sin undervisning så att varje 
elever får det stöd som behövs för att eleven ska nå läroplanens mål. Extra anpassningar dokumenteras i 
webbplattformen Infomentor. Specialpedagog möter varje klasslärare/mentor vid två tillfällen per termin för 
att utvärdera extra anpassningar och eventuella åtgärdsprogram. Lärare anmäler till EHT om en elev riskerar 
att inte nå kunskapskraven.  Eventuell utredning om särskilt stöd beslutas av rektor och upprättas av lärare 
med stöd av specialpedagog. Detta sker i samförstånd med elev och vårdnadshavare. Utredningen 
analyseras av EHT och beslut om eventuellt särskilt stöd och om åtgärdsprogram ska upprättas beslutas av 
rektor. Åtgärdsprogram upprättas i samförstånd med elev och vårdnadshavare och utvärderas minst två 
gånger per termin.
Varje termin hålls en klasskonferens med undervisande lärare och rektor där varje elevs kunskapsutveckling 
följs upp och kommuniceras. Inför klasskonferensen dokumenterar lärarna varje elevs kunskapsutveckling i 
ett skriftligt omdöme enligt skolverkets mall för skriftligt omdöme. Vid utvecklingssamtalet kommuniceras 
elevens förmågor, styrkor och utvecklingsområden med stöd av det skriftliga omdömet, och här förs en 
dialog om vilka insatser som behövs för att eleven ska utvecklas vidare i sin kunskapsutveckling.  Alla 
resultat utvärderas och analyseras efter varje termin av lärare, av arbetslagen, av skolledningen samt av 
huvudmannen. Dokumentation sker inom ramen för skolans och huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete.

 

11.5 Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling – årskurs 6‐9
Beskriv hur skolenheten kommer att informera elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling
för årskurs 6‐9.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

Lärarna följer kontinuerligt upp alla elevers kunskapsutveckling och anpassar sin undervisning så att varje 
elever får det stöd som behövs för att eleven ska nå läroplanens mål. Extra anpassningar dokumenteras i 
webbplattformen Infomentor. Specialpedagog möter varje klasslärare/mentor vid två tillfällen per termin för 
att utvärdera extra anpassningar och eventuella åtgärdsprogram. Lärare anmäler till EHT om en elev riskerar 
att inte nå kunskapskraven.  Eventuell utredning om särskilt stöd beslutas av rektor och upprättas av lärare 
med stöd av specialpedagog. Detta sker i samförstånd med elev och vårdnadshavare. Utredningen 
analyseras av EHT och beslut om eventuellt särskilt stöd och om åtgärdsprogram ska upprättas beslutas av 
rektor. Åtgärdsprogram upprättas i samförstånd med elev och vårdnadshavare och utvärderas minst två 
gånger per termin.
Varje termin hålls en klasskonferens med undervisande lärare och rektor där varje elevs kunskapsutveckling 
följs upp och kommuniceras. Inför klasskonferensen dokumenterar lärarna varje elevs kunskapsutveckling i 
ett skriftligt omdöme enligt skolverkets mall för skriftligt omdöme. Utvecklingssamtal hålls varje termin då 
lärare träffar elev tillsammans med vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtalet kommuniceras elevens 
förmågor, styrkor och utvecklingsområden med stöd av det skriftliga omdömet, och här förs en dialog om 
vilka insatser som behövs för att eleven ska utvecklas vidare i sin kunskapsutveckling. Betyg sätts vid slutet 
av varje termin för alla elever i årskurs 6‐9.                                Alla resultat utvärderas och analyseras efter 
varje termin av lärare, av arbetslagen, av skolledningen samt av huvudmannen. Dokumentation sker inom 
ramen för skolans och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

 

11.6 Mottagande till grundskolan
Huvudregeln är att en grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Detta
innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till
utbildning i grundskolan.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
grundskolan enligt 10 kap. 35 § skollagen.
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 10
kap. 35 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

11.7 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10
kap. 36 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 



11.8 Lovskola
1 kap. 1 § och 10 kap. 3 §, 23 §, 23 a – f §§ skollagen
 

 Sökanden kommer att erbjuda lovskola till berörda elever som har avslutat årskurs 8 och 9 om inte
annat följer av bestämmelserna.
 

 
 

12. Fritidshem
Besvaras endast om ansökan avser fritidshem.

 

12.1 Öppettider
 Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen

då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.

 

12.2 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
‐ hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.

Fritidshemmets uppdrag och fokus är att stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda en 
meningsfull fritid.
Fritidshemmet har erfaren personal som jobbar i nära samarbete med lärarna och skolledningen.
Fritidshemmets personal arbetar enligt läroplanen för Fridshemmet och understödjer skolans mål. På 
fritidshemmet tränas eleverna ständigt i demokrati, medbestämmande och samarbete. Vi lägger stor vikt vid 
att erbjuda aktiviteter som är anpassade efter elevernas mognad och intressen. Vi erbjuder varje vecka olika 
aktiviteter såsom läsning, snickeri, lego, pyssel, rita och måla, idrottslekar, sång och musik och bakning.
Eleverna har möjlighet att påverka arbetet i fritidshemmet genom dagliga individuella val, regelbundna 
fritidsråd, intervjuer med elever i grupp samt enskilda intervjuer.

Fritidshemmet har god tillgång till och närhet till skolgården som används dagligen av fritidshemmet för 
olika typer av lekar och aktiviteter kopplat till rörelse, fysisk aktivitet och idrott.
Personalen arbetar hela tiden aktivt för att varje elev ska känna sig trygg, sedd och respekterad för den 
person de är
En ansvarig pedagog på  fritidshemmet deltar varannan vecka i möte med skolledningen samt möter 
elevhälsoteamet regelbundet ca två gånger per termin. Någon personal från fritidshemmet är också med på 
lärarnas konferens en gång i veckan.
Vi ser fritidshemmet som en viktig del av utbildningen och bidrar till en helhet för elevernas lärande och 
utveckling.
Arbetet i fritidshemmet följs upp och utvärderas och dokumenteras som en del i skolans systematiska 
kvalitetsarbete. Skolans plan mot diskriminering, mobbning och kränkande behandling inkluderar 
fritidshemmet. Personal och elever medverkar i arbetet med främjande och förebyggande åtgärder för att 
säkerställa och stärka tryggheten och studieron för alla elever i skolans hela verksamhet.
Vårdnadshavare informeras kontinuerligt om fritidshemmets verksamhet genom fritidshemmets blogg, 
fritidsbrev, föräldrakontakter vid lämning och hämtning, telefonkontakter samt delaktighet i skolans 
föräldraråd.

 

12.3 Elevgrupperna och miljön
Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig
sammansättning och storlek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek
‐ utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).

Fritidshemmets lokaler är rymliga (Drygt 300 m2 )och består av flera olika rum som är anpassade för olika 
typer av aktiviteter. Eleverna delas in i grupper utifrån val av aktiviteter. Ett av rummen är särskilt anpassat 
för rörelselekar och fysisk aktivitet. Även lågstadiets lokaler används vid behov för att kunna dela upp 
eleverna ytterligare för att skapa lugna grupper utifrån elevernas intresse och mognad. Utemijön är 
lättillgängling för fritidshemmet och används dagligen för olika aktiviteter. Personal i förskoleklassen 
arbetar också på fritidshemmet för att skapa trygghet och kontinuitet för de yngre eleverna.  
Frukost serveras på morgonen i fritidshemmets lokaler  och mellanmål serveras i matsalen på 
eftermiddagen. Eleverna delas upp i två grupper vid mellanmålet.

 
 

 

13. Övrigt
 



13.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Bolaget som vi enligt denna ansökan önskar flytta över huvudmannaskapet till är ett nystartat s.k. "lager‐
bolag" som vi har köpt in från Bolagspartner AB. Bolagsverket har inte vid tiden för ansökan hunnit 
handlägga bolaget färdigt, så vi har inte hunnit få ett registreringsbevis med styrelsens ledamöters namn 
ännu. Men vi har bifogat bolagsordning, generalfullmakt samt registreringsbevis för Grundbulten 38704 AB  
(Orgnr: 559293‐5042) som är det formella namnet på bolaget tills handläggningen är klar på Bolagsverk…
Vi har även bifogat likvidintyg från Sparbanken Sjuhärad som intyg på att aktiekapitalet för bolaget finns 
på bolagets bankkonto.

 
 

13.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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                                           Remiss 
Borås kommun 

 

2021-02-10 

1 (1) 

Dnr 2021:758 

Remiss från Skolinspektionen  

AB Borås Kristna Skola har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 

förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Borås Kristna Skola i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan utan 

bilagor bifogas.  

Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en 

etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka 

ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av 

sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.  

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra 

bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp ( 6- 15 år) av elever i kommunen. Prognosen ska 

minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 

2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och 

fritidshem i kommunen. Observera att det ska framgå vilka skolor som är fristående respektive 

kommunala. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola 

framgå. 



3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i 

kommunen.  

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans diarienummer SI 2021:758 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell 

ansökans diarienummer.  

 

 

 

 

På Skolinspektionens vägnar 

 

Amanda Zabielski 

Utredare 

 

Bilaga 

Ansökan från AB Borås Kristna Skola 

 

Kopia till 

AB Borås Kristna Skola 
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Ämne: VB: Remiss, Ansökan från AB Borås Kristna Skola om 

godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola 
och fritidshem i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

Bifogade filer: Missiv.pdf; Ansökan SI 2021-758.pdf; E-post, Remiss dnr 
2021758 - Ansökan från AB Borås Kristna Skola.pdf 

 
Hej, 
 
Vem ska jag handlägga detta ärende? 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Emil Persson Torgerson 
Utredare, Kvalitet och utv.funktion 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Borås Stad - Grundskoleförvaltningen 
Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås 
033-35 37 08 
boras.se 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information 
om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 
 
 
Från: Annette.Antonsson@boras.se <Annette.Antonsson@boras.se>  
Skickat: den 10 februari 2021 17:28 
Till: Grundskolenämnden Diarium <GRN.diarium@boras.se> 
Ämne: Remiss, Ansökan från AB Borås Kristna Skola om godkännande som huvudman för en 
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

 

Hej! 

  

Remissvaret ska vara inlämnat 2021-03-08 

  

Mvh 

Annette Antonsson 

http://boras.se/
https://www.boras.se/pub
mailto:Annette.Antonsson@boras.se
mailto:Annette.Antonsson@boras.se
mailto:GRN.diarium@boras.se


  

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202100165, Ansökan från AB Borås Kristna Skola om 

godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem i Borås kommun 

fr.o.m. läsåret 2022/23. bifogas detta e-postmeddelande 

 

Länk till ärendet: 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-10 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00165 3.5.4.0 

  

 

 

Remiss: Ansökan från AB Borås Kristna Skola om 

godkännande som huvudman för en förskoleklass, 

grundskola och fritidshem i Borås kommun fr.o.m. 

läsåret 2022/23. 

 

Remissinstanser 

1. Grundskolenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 8 mars 2021. 

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

Ange diarienummer KS 2021-00165 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 

normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 

beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens beslut. 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christofer Ögren 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(6) 

Datum 

2021-02-24 
Instans 

Grundskolenämnden 
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Avstängning av skolornas wifi efter verksamhetstid  

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka avstängning av wifi på utvalda skolor efter verksamhetstid enligt 

framlagt förslag. Efter utvärdering tar nämnden ställning till om avstängning 

ska fortgå och om fler skolor ska omfattas.      

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att stänga ner tillgången till wifi vid 

de platser som ligger under deras ansvarsområden och vid de tider då det inte 

förkommer någon verksamhet (Dnr FOFN 2020-00219 3.2.1.3). Som bakgrund 

till beslutet anges att brottsförebyggande rådet länge har uppmärksammat 

problematik kring skadegörelse och inbrott i olika kommunala fastigheter, samt 

att detta har ökat under 2020. Detta inträffar främst på kvällar och helger och 

det har noterats större samlingar barn och ungdomar och det förekommer 

annan brottslighet och bland annat skolor, förskolor och fritidsgårdar upplevs 

som otrygga platser på kvälls- och nattetid. Det har även rapporterats in 

ordningsstörningar från olika håll. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden har skickat skrivelsen till bland annat 

Grundskolenämnden för att delge informationen samt för att uppmuntra 

Grundskolenämnden att agera enligt nedanstående förslag från 

Brottförebyggande rådet: 

 

1. Pröva möjligheten att begränsa tillgången till kommunens fria wi-fi, vid 

de utvalda platser och verksamheter som bedöms ha störst effekt 

utifrån dagens problembild. Särskilt fokus bör vara på utvalda förskolor, 

skolor och fritidsgårdar/mötesplatser. Åtgärden bör göras på de tider då 

Borås Stad inte bedriver verksamhet, främst senare kvällar/helger samt 

på lov. 

2. Utreda möjligheten att även kunna styra tillgången till kommunens wi-fi, 

på enskilda platser/accesspunkter inom respektive verksamhets 

befintliga område. 

3. Planering och genomförandet ska ske i samverkan mellan berörd 

verksamhet, säkerhetssamordnare på CKS och arbetsgruppen för 

Trygga miljöer inom Brottsförebyggande rådet (Brå). 

4. Utvärdera resultatet och dess effekt under 2021, utifrån ett mer 

långsiktigt perspektiv. 
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Förslag 

Bedömningen är att det till stor del skulle kunna gå att agera enligt förslaget 

från brottförebyggande rådet. 

En avstängning av wifi bör emellertid inte innebära onödigt krångel, extra 

arbete och kostnader för skolan. Avstängning av wifi bör därför göras på tider 

då det normalt inte ska förekomma någon verksamhet och höjd bör tas för 

kvällsaktiviteter som exempelvis APT, föräldramöten och lärare som jobbar 

kvar på skolan. Generellt torde verksamhetsanknutna kvällsaktiviteter inte äga 

rum efter klockan 21.00 eller klockan 20:00 på fredagar, så detta kan vara 

lämpliga starttider för avstängning av wifi. För att inte påverka exempelvis kök 

och lokalvård så bör wifi starta igång tidigt på morgonen igen. Vissa skolor har 

påpekat att de upplevt grupper av ungdomar på skolgården redan tidigare på 

kvällen, så en viss flexibilitet i schemaläggningen bör finnas efter diskussion 

med skolan.  

Avstängning av wifi förslås initialt endast göras på ett antal utvalda skolor. Efter 

utvärdering tas det sedan ställning till om avstängning ska fortgå och om fler 

skolor ska omfattas. 

Ett schema för avstängning ser förslagsvis ut så här: 

 Förslag tider på vardagar: Wifi avstängt från klockan 21.00 – 05:00.  

 Förslag tider på helger: Wifi avstängt fredag 20:00 till måndag morgon 

05:00. 

 Förslag tider på övriga helgdagar: Wifi Avstängt under helgdagen från 

21:00 föregående vardag till 05:00 nästkommande vardag. 

 Förslag tider på lovdagar: Generellt ingen extra nedstängning under lov 

då det ofta pågår verksamhet i skolans lokaler även under skolloven. 

Vissa veckor under sommarlov kan avstängning vara aktuellt men först 

efter diskussion med aktuella skolor. 

 Hänsyn måste tas till övriga verksamheter som verkar i skolans lokaler. 

Exempelvis kan en integrerad fritidsgård och uthyrd idrottshall ha 

behov av wifi även senare på kvällen. Aktuella accesspunkter i 

anslutning till dessa lokaler får då ett eget schema. 

               

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att stänga ner tillgången till wifi vid 

de platser som ligger under deras ansvarsområden och vid de tider då det inte 

förkommer någon verksamhet (Dnr FOFN 2020-00219 3.2.1.3). 

 

Som bakgrund till beslutet anges att brottsförebyggande rådet länge har 

uppmärksammat problematik kring skadegörelse och inbrott i olika kommunala 

fastigheter, samt att detta har ökat under 2020. Detta inträffar främst på kvällar 
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och helger och det har noterats större samlingar barn och ungdomar och det 

förekommer annan brottslighet och bland annat skolor, förskolor och 

fritidsgårdar upplevs som otrygga platser på kvälls- och nattetid. Det har även 

rapporterats in ordningsstörningar från olika håll. 

 

För att arbeta offensivt mot skadegörelsen i syfte att skapa trygga miljöer 

inleddes en samverkan med aktörer inom Borås Stad, AB Bostäder och Polisen. 

Det tillsattes en arbetsgrupp ”Brå – trygga miljöer” bestående av representanter 

från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, CKS, Lokalförsörjningsförvaltningen 

och Polisen, som har identifierat platser som är extra utsatta för skadegörelse. 

Det har startats upp flera åtgärder för att komma till rätta med problematiken 

men gruppen menar att tillgången till fritt wifi vid kommunens lokaler, bidrar 

till att viss problematik kvarstår. Tillsammans med andra åtgärder bedöms en 

begränsning av den fria tillgången ha en positiv effekt.  

 

Vidare har Fritids- och folkhälsonämnden skickat skrivelsen vidare till bland 

annat Grundskolenämnden för att delge informationen samt för att uppmuntra 

Grundskolenämnden att agera enligt nedanstående förslag från 

Brottförebyggande rådet: 

 

5. Pröva möjligheten att begränsa tillgången till kommunens fria wi-fi, vid 

de utvalda platser och verksamheter som bedöms ha störst effekt 

utifrån dagens problembild. Särskilt fokus bör vara på utvalda förskolor, 

skolor och fritidsgårdar/mötesplatser. Åtgärden bör göras på de tider då 

Borås Stad inte bedriver verksamhet, främst senare kvällar/helger samt 

på lov. 

6. Utreda möjligheten att även kunna styra tillgången till kommunens wi-fi, 

på enskilda platser/accesspunkter inom respektive verksamhets 

befintliga område. 

7. Planering och genomförandet ska ske i samverkan mellan berörd 

verksamhet, säkerhetssamordnare på CKS och arbetsgruppen för 

Trygga miljöer inom Brottsförebyggande rådet (Brå). 

8. Utvärdera resultatet och dess effekt under 2021, utifrån ett mer 

långsiktigt perspektiv. 

Brottförebyggande rådet tar ansvar för samordning av det vidare arbetet och 

för att utvärdera åtgärderna och dess effekter. 

 

De skolor som ligger inom de av arbetsgruppen utvalda områden är: 

 Dalsjöskolan 

 Kerstinsgårdskolan 

 Tummarpskolan 

 Ekarängskolan 

 Fristadskolan  



Borås Stad 
  Sida 

4(6) 

 

 

 Gula skolan 

 Trandaredskolan 

 Sjöboskolan 

 Särlaskolan 

 Viskaforsskolan 

Att beakta angående avstängning av wifi enligt förslaget 

Utifrån diskussioner med rektorer på ovan nämnda skolor, representant för 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, säkerhetssamordnare samt dataservice har 

det framkommit sådant som kan behöva kännas till och ta hänsyn till vid en 

avstängning av wifi enligt Brottsförebyggande rådets rekommendationer. 

Värt att nämna är att samtliga rektorer inte är helt positiva till en avstängning av 

wifi på skolan efter verksamhetstid, även om flertalet som har kontaktats inte 

ställer sig negativa.  

Ibland förekommer det skolverksamhet i lokalerna senare än på ordinarie tider. 

Det kan röra sig om föräldramöten, utvecklingssamtal, APT eller andra 

elevaktiviteter. Det kommer finnas möjlighet att beställa wifi till dessa tillfällen 

men i Dataservice gällande modell, måste en beställning inkomma 14 dagar i 

förväg och kostar 500 kr. Detta innebär en ökad hantering och en kostnad för 

skolan och det finns en risk är att beställningen glöms av, varpå verksamheten 

kan stå utan Internet när det behövs. 

Att begränsa tillgång till wifi riskerar att även begränsa lärarnas möjligheter till 

fortsatt arbete på skolan efter det att ordinarie skolverksamhet avslutats. 

En avstängning av nätverksåtkomst får inte försämra möjligheten för den 

verksamhet som pågår i lokalerna. Det är därför viktigt att tänka även på övrig 

verksamhet som äger rum i skolans lokaler efter skolans ordinarie 

verksamhetstider, där då tillgång till wifi kan behövas. Det kan exempelvis röra 

sig om fritidsgårdar och olika aktörer som hyr skolans lokaler, samt kost- och 

lokalvård. På skolorna finns emellertid inte det fria Borås Stad-nätet, utan för 

att få tillgång till Internet behöver man ha ett användarkonto i Borås Stad för 

inloggning. Enligt Dataservice går det att styra tillgång till wifi på 

accesspunktnivå, vilket innebär att exempelvis en idrottshall skulle kunna ha 

tillgång till wifi när övriga skolor inte har det. 

Att stänga wifi på vissa skolor men inte på andra skulle kunna te sig negativt 

utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Det skulle kunna finnas en risk att elever och 

vårdnadshavare i de aktuella områdena kan känna sig negativt utpekade. Att 

direkt involvera samtliga skolor i en avstängning av wifi kan emellertid bli en 

allt för stor insats i förhållande till Brottförebyggande rådets förslag. 

Att enbart stänga wifi på skolorna inom ett område, om inte närliggande 

verksamheter (exempelvis förskolor) samtidigt gör detta, kan ha negativa 

effekter på dessa verksamheter. Problemen kan flytta till de närliggande 

verksamheterna. 



Borås Stad 
  Sida 

5(6) 

 

 

Många skolor har verksamhet även under hela eller delar av skolloven, i form av 

fritidshem, jourfritidshem, lovskola, annan verksamhet samt personal utan 

ferietjänst. Att stänga av wifi under skolloven kan bli svårt organisatoriskt, men 

skulle kunna vara möjlig under vissa veckor. 

Vid avstängning av wifi kommer ändå de fasta uttagen att fungera. På vissa 

skolor skulle det kunna innebära att viss personal kan arbeta även om wifi är 

avstängd, men det kan vara svårt att säkerställa vilka som använder fast 

uppkoppling eller wifi. 

Larm och kameraövervakning påverkas inte av en nedstängning av wifi. 

Kostnader 

En schemaläggning av wifi-åtkomst kostar 500 kr/skola. Förändringar i 

schemat debiteras med 500 kr och måste inkomma minst 14 dagar innan 

förändringen.  

Förslag  

Bedömningen är att det till stor del skulle kunna gå att agera enligt förslaget 

från brottförebyggande rådet. 

En avstängning av wifi bör emellertid inte innebära onödigt krångel, extra 

arbete och kostnader för skolan. Avstängning av wifi bör därför göras på tider 

då det normalt inte ska förekomma någon verksamhet och höjd bör tas för 

kvällsaktiviteter som exempelvis APT, föräldramöten och lärare som jobbar 

kvar på skolan. Generellt torde verksamhetsanknutna kvällsaktiviteter inte äga 

rum efter klockan 21.00 eller klockan 20:00 på fredagar, så detta kan vara 

lämpliga starttider för avstängning av wifi. För att inte påverka exempelvis kök 

och lokalvård så bör wifi starta igång tidigt på morgonen igen. Vissa skolor har 

påpekat att de upplevt grupper av ungdomar på skolgården redan tidigare på 

kvällen, så en viss flexibilitet i schemaläggningen bör finnas efter diskussion 

med skolan.  

Avstängning av wifi förslås initialt endast göras på de tidigare nämnda skolorna. 

Efter utvärdering tas det sedan ställning till om avstängning ska fortgå och om 

fler skolor ska omfattas. 

Ett schema för avstängning ser förslagsvis ut så här: 

 Förslag tider på vardagar: Wifi avstängt från klockan 21.00 – 05:00.  

 Förslag tider på helger: Wifi avstängt fredag 20:00 till måndag morgon 

05:00. 

 Förslag tider på övriga helgdagar: Wifi Avstängt under helgdagen från 

21:00 föregående vardag till 05:00 nästkommande vardag. 

 Förslag tider på lovdagar: Generellt ingen extra nedstängning under lov 

då det ofta pågår verksamhet i skolans lokaler även under skolloven. 

Vissa veckor under sommarlov kan avstängning vara aktuellt men först 

efter diskussion med aktuella skolor. 
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 Hänsyn måste tas till övriga verksamheter som verkar i skolans lokaler. 

Exempelvis kan en integrerad fritidsgård och uthyrd idrottshall ha 

behov av wifi även senare på kvällen. Aktuella accesspunkter i 

anslutning till dessa lokaler får då ett eget schema. 

 

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut avseende Brottsförebyggande 

rådet/Trygga miljöer: wifi vid kommunala verksamheter.  

                                 

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende  Fritids- och folkhälsonämnden 
  2020-11-16  

     
 

 

 

Initiativärende: Stäng av kommunens wifi när verksamheten håller stängt 
 

Att motverka den otrygghet som många boråsare i dag känner bör ha högsta prioritet på den 

politiska dagordningen. Alla förslag som kan leda till ett tryggare Borås behöver välkomnas och tas 

om hand i det fortsatta trygghetsarbetet.  

 

Sedan en tid finns ett problem kopplat till att det under kvällstid och på helger bildas folksamlingar 

kring kommunala lokaler, eftersom det där finns tillgång till fritt internet via Borås Stads wifi. Dessa 

folksamlingar ökar risk för bråk, vandalisering och annat kriminellt eller antisocialt beteende.  

I fredags rekommenderade CKS i ett radioinslag att man skulle stänga av wifi i kommunala lokaler när 

dessa håller stängt för att på så vis komma åt den ”pull-effekt”, som gör att personer samlas kring 

lokalerna. Vi anser att Fritids- och folkhälsonämnden bör testa att genomföra förslaget i de lokaler 

nämnden huserar i för att se om det kan få önskad effekt.  

 

Nämnden beslutar  

Kommunens wifi stängs av i de lokaler där Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sin verksamhet 

under de tider då verksamheten håller stängt med syfte att motverka användning av Borås Stads 

internanslutning under dessa tider.  

 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna  

 

Annette Nordström (M) 

Magnus Sjödahl (KD) 

Marita Bäck (M) 

Lars Andersson (M) 

Hakam Alakraa (M) 

Ingela Hallgren (KD) 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Andersson 
Handläggare 
0766487839 
 
Rangbar Mohammad 
Handläggare 
0768887281 

SKRIVELSE 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00219 3.2.1.3 
 

  

 

Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid 

kommunala verksamheter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Utifrån initiativärendet ”Stäng av kommunens wi-fi när verksamheten håller 

stängt” (§ 166 Dnr FOFN 2020-00217 1.1.3.0) beslutar Fritids- och 

folkhälsonämnden att stänga ner tillgången till wi-fi vid verksamheter som 

sorterar under nämndens ansvar, i enlighet med rekommendationerna från 

Brottsförebyggande rådet (Brå) och samverkan med berörda parter. 

 

Vidare översändes skrivelsen till berörda nämnder för att informera och 

uppmuntra till att agera enligt rekommendationen från Brottsförebyggande 

rådets (Brå) förslag; att tillgången till wi-fi vid kommunens lokaler stängs ned 

under särskilda tider då det inte bedrivs verksamhet, med fokus på utvalda 

förskolor, skolor och fritidsgårdar/mötesplatser. 

  

Sammanfattning 

Bakgrund 

Brottsförebyggande rådet har under en längre tid uppmärksammat 

problematiken vad gäller skadegörelser och inbrott i kommunens fastigheter, 

vilken har intensifierats under 2020. Detta gäller främst vid kvällar och helger 

och sker vid olika kommunala verksamheter runtomkring i Borås. Större 

samlingar av barn och ungdomar samt annan brottslighet noteras och till 

exempel tillhörande utemiljöer vid främst skolor, förskolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser upplevs som otrygga platser att vistas på kvälls- och 

nattetid. Även ordningsstörningar har rapporterats in från ett flertal håll. 

Under våren har en fördjupad samverkan initierats tillsammans med aktörer 

inom Borås Stad samt med AB Bostäder och Polisen för att arbeta offensivt 

mot skadegörelsen och i syfte att skapa trygga offentliga miljöer. En 

arbetsgrupp ”Brå - trygga miljöer” är därmed tillsatt och består av 

representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, CKS centrum för 

kunskap och säkerhet, Lokalförsörjningsförvaltningen och Polisen. Gruppen 

har tillsammans identifierat aktuella platser som är extra utsatta för skadegörelse 
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och som, enligt dialog med verksamheter på området upplevs som otrygga. 

 

Ett flertal olika åtgärder har initierats, såsom ökade ronderingar och olika 

former av vuxennärvaro. Dock görs bedömningen att möjligheten att fritt 

kunna använda kommunens wi-fi i anslutning till fastigheterna bidrar till att viss 

problematik kvarstår. En begränsning av fri tillgång till wi-fi, tillsammans med 

andra åtgärder, bedöms ha en positiv effekt. 

Ytterligare riskområden och problem som lyfts fram under 2020 har sin 

utgångspunkt i nuvarande situation kring Covid-19 och bör vägas in i helheten 

av en kommande bedömning. Detta avser bland annat att de restriktioner som 

införts gällande resor har medfört ett ökat antal barn och unga som är kvar i 

bostadsområden. Även mot bakgrund av dessa särskilda omständigheter, 

föreslås att nedanstående förslag på åtgärder nu initieras. 

            

Förslag på åtgärder 

1) Pröva möjligheten att begränsa tillgången till kommunens fria wi-fi, vid de 

utvalda platser och verksamheter som bedöms ha störst effekt utifrån 

dagens problembild. Särskilt fokus bör vara på utvalda förskolor, skolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser. Åtgärden bör göras på de tider då Borås Stad 

inte bedriver verksamhet, främst senare kvällar/helger samt på lov. 

2) Utreda möjligheten att även kunna styra tillgången till kommunens wi-fi, på 

enskilda platser/accesspunkter inom respektive verksamhets befintliga 

område.  

3) Planering och genomförandet ska ske i samverkan mellan berörd 

verksamhet, säkerhetssamordnare på CKS och arbetsgruppen för Trygga 

miljöer inom Brottsförebyggande rådet (Brå).  

4) Utvärdera resultatet och dess effekt under 2021, utifrån ett mer långsiktigt 

perspektiv.  

 

Ansvar, samordning och uppföljning 

Föreslagna insatser beslutar berörda nämnder om, samt att det ges rätt 

förutsättningar för genomförande av beslutet, inom sina befintliga uppdrag.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för samordningen av det vidare 

arbetet och att berörda parter involveras.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för att åtgärderna och dess effekt 

utvärderas under 2021, utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. 

Ytterligare trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, kring de föreslagna 

platserna, bör ses över utifrån gemensamma orsaksanalyser och 

”platssamverkan”. Helheten på respektive geografiskt område bör prioriteras. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brottsförebyggande rådet (Brå) – Borås Stad 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen Centrum för kunskap 

och säkerhet 

Mikael Andersson   Rangbar Mohammad   

  

 

Beslutsunderlag 

  1. Initiativärende – ”stäng av wifi i kommunens lokaler”   

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden, Förskolenämnden, 

2. Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

Lokalförsörjningsnämnden 

3. Kommunstyrelsen 

4. Servicenämnden 

5. Brottsförebyggande rådet (Brå) – genom representanter från berörda 

förvaltningar inom Borås Stad, AB Bostäder, Polismyndigheten 

(Lokalpolisområde Borås) och Räddningstjänsten (Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund) 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-12-09 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 177 Dnr FOFN 2020-00219 3.2.1.3 

Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid 
kommunala verksamheter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Utifrån initiativärendet ”Stäng av kommunens wi-fi när verksamheten håller 

stängt” (§ 166 Dnr FOFN 2020-00217 1.1.3.0) beslutar Fritids- och 

folkhälsonämnden att stänga ner tillgången till wi-fi vid verksamheter som 

sorterar under nämndens ansvar, i enlighet med rekommendationerna från 

Brottsförebyggande rådet (Brå) och samverkan med berörda parter. 

Nedstängningen gäller under sex månader. 

 

Vidare översändes skrivelsen till berörda nämnder för att informera och 

uppmuntra till att agera enligt rekommendationen från Brottsförebyggande 

rådets (Brå) förslag; att tillgången till wi-fi vid kommunens lokaler stängs ned 

under särskilda tider då det inte bedrivs verksamhet, med fokus på utvalda 

förskolor, skolor och fritidsgårdar/mötesplatser. 

  

Sammanfattning av ärendet 

  

Bakgrund 

Brottsförebyggande rådet har under en längre tid uppmärksammat 

problematiken vad gäller skadegörelser och inbrott i kommunens fastigheter, 

vilken har intensifierats under 2020. Detta gäller främst vid kvällar och helger 

och sker vid olika kommunala verksamheter runtomkring i Borås. Större 

samlingar av barn och ungdomar samt annan brottslighet noteras och till 

exempel tillhörande utemiljöer vid främst skolor, förskolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser upplevs som otrygga platser att vistas på kvälls- och 

nattetid. Även ordningsstörningar har rapporterats in från ett flertal håll. 

Under våren har en fördjupad samverkan initierats tillsammans med aktörer 

inom Borås Stad samt med AB Bostäder och Polisen för att arbeta offensivt 

mot skadegörelsen och i syfte att skapa trygga offentliga miljöer. En 

arbetsgrupp ”Brå - trygga miljöer” är därmed tillsatt och består av 

representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, CKS centrum för 

kunskap och säkerhet, Lokalförsörjningsförvaltningen och Polisen. Gruppen 
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har tillsammans identifierat aktuella platser som är extra utsatta för skadegörelse 

och som, enligt dialog med verksamheter på området upplevs som otrygga. 

 

Ett flertal olika åtgärder har initierats, såsom ökade ronderingar och olika 

former av vuxennärvaro. Dock görs bedömningen att möjligheten att fritt 

kunna använda kommunens wi-fi i anslutning till fastigheterna bidrar till att viss 

problematik kvarstår. En begränsning av fri tillgång till wi-fi, tillsammans med 

andra åtgärder, bedöms ha en positiv effekt. 

Ytterligare riskområden och problem som lyfts fram under 2020 har sin 

utgångspunkt i nuvarande situation kring Covid-19 och bör vägas in i helheten 

av en kommande bedömning. Detta avser bland annat att de restriktioner som 

införts gällande resor har medfört ett ökat antal barn och unga som är kvar i 

bostadsområden. Även mot bakgrund av dessa särskilda omständigheter, 

föreslås att nedanstående förslag på åtgärder nu initieras. 

            

Förslag på åtgärder 

1) Pröva möjligheten att begränsa tillgången till kommunens fria wi-fi, vid de 

utvalda platser och verksamheter som bedöms ha störst effekt utifrån 

dagens problembild. Särskilt fokus bör vara på utvalda förskolor, skolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser. Åtgärden bör göras på de tider då Borås Stad 

inte bedriver verksamhet, främst senare kvällar/helger samt på lov. 

2) Utreda möjligheten att även kunna styra tillgången till kommunens wi-fi, på 

enskilda platser/accesspunkter inom respektive verksamhets befintliga 

område.  

3) Planering och genomförandet ska ske i samverkan mellan berörd 

verksamhet, säkerhetssamordnare på CKS och arbetsgruppen för Trygga 

miljöer inom Brottsförebyggande rådet (Brå).  

4) Utvärdera resultatet och dess effekt under 2021, utifrån ett mer långsiktigt 

perspektiv.  

 

Ansvar, samordning och uppföljning 

Föreslagna insatser beslutar berörda nämnder om, samt att det ges rätt 

förutsättningar för genomförande av beslutet, inom sina befintliga uppdrag.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för samordningen av det vidare 

arbetet och att berörda parter involveras.  
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Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för att åtgärderna och dess effekt 

utvärderas under 2021, utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. 

Ytterligare trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, kring de föreslagna 

platserna, bör ses över utifrån gemensamma orsaksanalyser och 

”platssamverkan”. Helheten på respektive geografiskt område bör prioriteras. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brottsförebyggande rådet (Brå) – Borås Stad 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen Centrum för kunskap 

och säkerhet 

Mikael Andersson   Rangbar Mohammad   

   

Beslutsunderlag 

   1. Initiativärende – ”stäng av wifi i kommunens lokaler”    

 
Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-12-14.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-12-15. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
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Hej, 
 
Översänder Fritids- och folkhälsonämndens beslut  2020-12-09 §177 samt bilagor avseende 
Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wifi vid kommunala verksamheter. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen - Stabsenheten 
Sturegatan 28, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
Tel/mobil: 033 - 35 73 28 
boras.se 
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Anmälningsärenden per februari 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2021-01-25—2021-02-19 

Avstängningar elever perioden 2021-01-25—2021-02-19 

Elevernas frånvaro per januari 2021               

Beslutsunderlag 

1. Anmälningar per januari 2021.                                

Samverkan 

FSG. 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut per februari 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

 Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2021-01-22—

2021-02-19 

Laglighetsprövningar skolplacering 2021-01-22—2021-02-19 

2. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2021-00019 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-12-14— 

2021-02-19 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

2020-12-14—2021-02-19 

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2021-

01-27—2021-02-24 dnr 2020-00134 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2021-01-27—

2021-02-24 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2021-01-25—

2021-02-24 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen 2021-01-25— 

2021-02-24 

 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts januari 2021 Dnr 2021-00018                               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per februari 2021. 
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Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


