
 

   

     

 

 

 

 

 
Sida 

1(43) 

 

 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum  

2021-06-15  

Instans  

Grundskolenämnden  
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Magnus Bagge, chef för Kost och Lokalvård 
Julio Garcia Atterström, chef för rektorsområde 4 
Annika Stenberg, Verksamhetsutvecklare för rektorsområde 4 
Therese Svensson, Kommunal 
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Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 23 juni 2021 
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§ 85  

Upprop och val av justerande personer 

Grundskolenämndens beslut 

Ulf Sjösten med Anders Alftberg som ersättare väljs att jämte ordförande 
signera protokollet. Protokollet justeras den 22 juni kl. 08.30 på 
Olovsholmsgatan 32, plan 4. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Sjösten med Anders Alftberg som ersättare föreslås att jämte ordförande 
signera protokollet. Protokollet justeras den 22 juni kl. 08:30 på 
Olovsholmsgatan 32, plan 4. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 86  

Fastställande av föredragningslista 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med ett tillägg: 

punkt 16 Sommargåva. 

Sammanfattning av ärendet 

Per Carlsson (S) föreslår att föredragningslistan fastställs med ett tillägg: 

punkt 16 Sommargåva. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 87  

Information från förvaltningschefen 

Grundskolenämndens beslut 

Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om verksamheterna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 88  Dnr GRN  2021-00067  3.5.4.0  

Information om budget 2022:1 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Lägga informationen om budget 2022:1 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Chefen för ekonomifunktionen informerar om budget 2022:1 
Grundskolenämnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 89  Dnr GRN  2021-00010  3.5.4.0  

Budgetuppföljning per maj 2021 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapport per maj 2021 för Grundskolenämnden.       

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiskt utfall t.o.m. maj visar på ett överskott motsvarande 8 mkr. Detta 
kommer av att tilläggsbudget har lagts in fördelat över hela 2021. För 2021 
beräknas därför en ekonomi i balans. För buffert har 5/12 delar fallit ut som ett 
outnyttjat överskott motsvarande 6,6 mkr.             

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Budgetuppföljning per maj 2021. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

Sida 

9(43) 

Grundskolenämnden 

 
   

     

 

  

  

    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
      

 

  

 

§ 90  Dnr GRN  2020-00007  3.5.4.0  

Fördelning av tilläggsbudget 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att fördela tilläggsbudget på 21 mkr till 
verksamhetsområde grundskola och där i en fördelning mellan Centrum för 
flerspråkigt lärande (CFL) 1 mkr och grundresurs elevpeng grundskola 20 mkr. 

Reservationer 

Stefan Lindborg (V) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Anders Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kommunfullmäktiges möte 2021-05-20 beslutades om en tilläggsbudget till 
Grundskolenämnden. Denna tilläggsbudget beslutades till en nivå motsvarande 
21 mkr. Tillägget är nivåhöjande och återfinns även 2022. 

Efter beslut av budget 2021 har anpassningar påbörjats på cirka 80% av Borås 
Stad skolor inklusive anpassning av CFL. 

20 mkr av tilläggsbudget kommer därav fördelas till Borås stad skolor i den s.k. 
grundresursen för att reducera stora delar av det anpassningsbehov som 
uppkom i budgetarbetet för 2021. 

Ersättning fördelas ut via elevpeng till kommunala och fristående skolor. 

Den del som motsvarar ökningen av elevpeng kommer att betalas ut i maj 
utifrån den elevvolym som varit registrerad på respektive skolenhet. Resterande 
del kommer löpande att betalas ut genom en ökad elevpeng i 
resursfördelningen månadsvis mellan juni och december utifrån aktuell månads 
elevvolym. 

1 mkr av tilläggsbudget kommer att fördelas till CFL för att stärka modersmål 
och studiehandledning. Detta tillägg till CFL kommer minska det 
anpassningsbehov som kommer av minskade statsbidrag inför 2021.            

Beslutsunderlag 

Grundskolenämndens beslut 2021-05-25. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden  

Per Carlsson (S) föreslår att: Grundskolenämnden beslutar att fördela 
tilläggsbudget på 21 mkr till verksamhetsområde grundskola och där i en 
fördelning mellan Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) 1 mkr och 
grundresurs elevpeng grundskola 20 mkr. 

Stefan Lindborg (V) föreslår att: Grundskolenämnden beslutar att fördela 
tilläggsbudget på 21 000 tkr till verksamhetsområdet grundskola och där i en 
fördelning mellan Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) 2 000 tkr och med 
resursfördelningsmodellen 19 000 tkr. (bilaga) 

Anders Alftberg (SD) föreslår att: Grundskolenämnden beslutar att fördela 
tilläggsbudget på 21 mkr till verksamhetsområde grundskola. Hela beloppet, 21 
mkr, går till grundresurs elevpeng grundskola. (bilaga) 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Stefan 
Lindborgs respektive Anders Alftbergs förslag och finner det förstnämnda 
förslaget med övervägande ja är besvarat. 

Votering begärs. 

Fastställande av motförslag: 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt Stefan Lindborgs (V) förslag 
och dels till Anders Alftbergs förslag och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja är besvarat. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 

Per Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 

har Grundskolenämnden beslutat enligt Stefan Lindborgs (V) förslag”. 

Följande personer röstar ja: Per Carlsson (S), Kamran Rousta (L), Ulf Sjösten 
(M), Emina Beganovic (S), Anton Löberg (S), Monica Hermansson Friedman 
(C), Tim Gahnström (MP), Martin Nilsson (M), Ted Thilander (KD) samt nej: 
Stefan Lindborg (V). Anders Alftberg (SD) avstår från att rösta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 Omröstningsresultat 

 

 

Med 9 ja röster mot 1 nej röster beslutar Grundskolenämnden i enlighet med 
Per Carlssons (S) förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 91  Dnr GRN  2021-00074  3.5.4.0  

Återrapportering av uppdrag: Utbildnings- och 
arbetsmiljöskuld 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att begära användning av ackumulerat resultat 
motsvarande 12 529 000 kr enligt nedan specifikation. 

Grundskolenämnden beslutar därutöver att begära att få använda ytterligare 
medel från ackumulerat resultat i den utsträckning som behövs för att täcka 
samtliga lönekostnader, som är av engångskaraktär, för 2021.      

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ulf Sjösten (M) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Stefan Lindborg (V) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Anders Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Protokollsanteckning från Stefan Lindborg (V): 

Vänsterpartiet står bakom förslaget om att tillskriva kommunstyrelsen för att 
använda en del av det ackumulerade resultatet i enlighet med vad som föreslås 
av Mitt-S-styret. 

Vi tycker det är särskilt glädjande att styret har omvärderat sitt ställningstagande 
för hur de 4 000 tkr som motsvarar engångsbetalningen i lärarlöneavtalet ska 
finansieras. På tidigare nämndmöte har Mitt-S varit tydliga med att detta ska 
finansieras av de nivåhöjande 21 mnkr som kommunfullmäktige tillsköt i 
tilläggsbudgeten. Detta trots att utbetalningen är av engångskaraktär. 
Vänsterpartiets yrkande om att nämnden skulle fastställa fördelningen av 
medlen i tilläggsbudgeten har uppenbarligen gett Mitt-S mer betänketid vilket 
har gjort att man har landat i ett bättre förslag. Det välkomnar vi. 

Vänsterpartiet har inget förslag till det här mötet om att en större del av det 
ackumulerade resultatet ska tas i anspråk för icke-nivåhöjande insatser under 
2021. Vi anser däremot att de 8 000 tkr som fördelas för att kompensera för 
arbetsmiljö- och utbildningsskulderna bör fördelas utifrån 
resursfördelningsmodellen så att hänsyn kan tas till sociala bakgrundsfaktorer. 
Vidare behöver styret redovisa för nämnden bakgrunden till att det är just 
denna summa som begärs för att kompensera för detta. Om behovet är större 
anser vi att nämnden bör vara öppen för att återigen tillskriva kommunstyrelsen 
och begära att en större del av det ackumulerade resultatet får tas i anspråk för 
detta viktiga arbete. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning av ärendet 

Kompensation inom utbildningsskuld och arbetsmiljöskuld 

Det senaste året har varit väldigt speciellt för grundskolan i Borås. Hela 
organisationen har satts på prov och utmaningarna för både elever och personal 
har varit stora och många. Undervisningen har behövt läggas om i stor 
utsträckning och det har varit svårare än vanligt att säkerställa att alla elever 
hänger med i undervisningen särskilt där fjärrundervisning förekommit men 
också på grund av högre frånvaro både bland elever och bland personal. Det 
har också ställts stora krav på lärarnas flexibilitet och förmåga att snabbt med 
kort varsel planera efter snabbt förändrade förutsättningar. Utifrån detta har 
Grundskoleförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en plan för hur 
utbildningsskulden till elever skall återbetalas. 

Förvaltningschefen har därav i samråd med verksamhetschefer och rektorer 
inventerat innehållet i utbildningsskuld samt arbetsmiljöskuld. 

Inledningsvis är viktigt att betona att det föreligger skillnader mellan på vilket 
sätt pandemin har drabbat respektive område och enhet, både vad gäller 
innehåll och omfattning. Därmed krävs en fördjupad dialog med respektive 
enhetschef om hur och när respektive skuld kan återgäldas. På vissa skolor har 
eleverna kommit relativt skadelösa ur situationen, medan elever och grupper av 
elever på andra enheter drabbats hårt. Likaså är personalen på vissa enheter hårt 
drabbade med hög belastning, medan på andra har personalstyrkan varit i det 
närmaste intakt under året. 

Generellt ser förvaltningen att utbildningsskulden är mest uppenbar på 
högstadiet, d v s de elever som börjar årskurs åtta respektive nio. Denna skuld 
regleras bäst inom ramen för ordinarie skoldag, där klassen ges möjlighet att 
delas på fler lärare. Att utöka timplanen i vissa ämnen och klasser bedöms likaså 
ge effekt. 

Arbetsmiljöskulden reduceras bäst genom att enheter får möjlighet till fler 
vuxna i klassrummet. Det kan också behövas genomföras gruppstärkande 
aktiviteter och gemensam tid för att återskapa relationer och organisationen i 
övrigt till ett normalläge. 

Medel som avsätts är 8 mkr av det ackumulerade överskottet, som fördelas 
områdesvis utifrån elevpengen. Därefter fördelar VC resurser efter fördjupad 
dialog med rektorerna. Kostnaderna skall vara tydligt öronmärkta för skulderna 
och skall inte innebära någon nivåhöjning, utan insatserna skall vara avslutade 
senast 2021-12-31. 

Identifiering av engångskostnader 

Utifrån uppdrag har en inventering av engångskostnader gjorts och följande 
engångskostnader har identifierats; 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Utifrån HÖK 21 bilag8 kommer en engångsutbetalning motsvarande 2000 kr (2 
800 kr inkl sociala avgifter) per medarbetare göras till medlemmar i 
lärarförbundet och lärarnas riksförbund samt oorganiserade medlemmar som 
återfinns inom avtalsområdet. Denna utbetalning görs i Juni 2021 och beloppet 
kan fastslås tidigast när utbetalning är gjord. Beloppet uppskattas till ca 4 000 
000 kr. 

Under 2021 påbörjas implementation av ny lärplattform. Nuvarande Ping Pong 
kommer att bytas ut då avtalet har nått sitt slut. För att underlätta 
implementationen har en projektledare  anställts på deltid från Juni 2021. 
Kostnaden för denna projektledare beräknas till 300 000 kr varav största del 
kommer att debiteras under 2021. Denna kostnad är ett engångsbelopp under 
2021 då ny lärplattform kommer att förvaltas inom befintlig PM3-organisation. 

Under 2021 har högstadiet bedrivits partiellt med närundervisning och 
fjärrundervisning. För att underlätta det arbete som sker digitalt hos eleverna 
har nämnden köp en utökad Google-licens s.k. Google Enterprise. Kostnaden 
för denna licens under 2021 är 229 000 kr. 

För dessa 4 engångskostnader inklusive utbildningsskuld och arbetsmiljöskuld 
görs en framställan till Kommunfullmäktige att använda ackumulerat resultat.               

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag från Grundskolenämnden. 

Yrkanden 

Per Carlsson (S) och Ulf Sjösten (M) föreslår att: Grundskolenämnden beslutar 
att fördela tilläggsbudget på 21 mkr till verksamhetsområde grundskola och där 
i en fördelning mellan Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) 1 mkr och 
grundresurs elevpeng grundskola 20 mkr. 

Grundskolenämnden beslutar därutöver att begära att få använda ytterligare 
medel från ackumulerat resultat i den utsträckning som behövs för att täcka 
samtliga lönekostnader, som är av engångskaraktär, för 2021.  

Ulf Sjösten (M) föreslår att grundskolenämnden beslutar att: 
Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en analys av utvecklingen av 
genomsnittligt tillgängliga medel, per elev, för pedagogisk verksamhet under de 
senaste åren. (bilaga) 

Per Carlsson (S) föreslår att grundskolenämnden beslutar att avslå Ulf Sjöstens 
förslag om att: Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en analys av 
utvecklingen av genomsnittligt tillgängliga medel, per elev, för pedagogisk 
verksamhet under de senaste åren. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Stefan Lindborg (V) föreslår: Att om kommunstyrelsen beviljar användning av 
det ackumulerade resultatet i enlighet med förslaget ska 8 000 tkr för att 
kompensera för arbetsmiljö- och utbildningsskulden fördelas utifrån 
resursfördelningsmodellen. (bilaga) 

Anders Alftberg (SD) föreslår att: Grundskolenämnden beslutar att begära 
användning av ackumulerat resultat motsvarande 12 529 000 15 000 000 kr 
enligt nedan specifikation. (bilaga) 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget och Ulf Sjöstens 
gemensamma förslag och dels till Stefan Lindborgs respektive Anders Alftbergs 
förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja är besvarat. 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Ulf 
Sjöstens förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja är 
besvarat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 92  Dnr GRN  2021-00066  3.5.4.0  

Kvalitetsrapport värdegrund 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten värdegrund 2021.       

Sammanfattning av ärendet 

Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från 
skolklimatundersökningen (brukarundersökningen) som är riktad till elever i 
årskurs 4-6 och 7-9 samt till vårdnadshavare för elever i årskurs F-3. Rapporten 
innehåller även en redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från 
skolor gällande kränkande behandling och diskriminering av elever.              

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport värdegrund 2021. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 93  Dnr GRN  2021-00043  3.5.4.0  

Riskanalys 2022 för Intern kontrollplan 2022 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa de identifierade riskbilderna. Grundskoleförvaltningen får i uppdrag 
att ta fram förslag till Intern kontrollplan 2022. Slutgiltigt fastställande av 
Riskanalys 2022 och Intern kontrollplan 2022 sker på nämndens möte 2021-08-
25. 2022.      

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ulf Sjösten (M) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Anders Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämndens riskanalys 2022 innehåller identifierade riskbilder. 
Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och 
Egen verksamhet. 

I framtagandet av 2022 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden 2021-
05-25 en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram.                

Beslutsunderlag 

1. Underlag till Riskanalys 2022 (Grundskolenämnden)  

2. Förslag till Riskanalys 2022 (Grundskolenämnden)                  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att bifalla förslaget 
till riskbilder: 

Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning

Konsekven

s

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Personal Bisyssla Risk för bristande 

följsamhet till rutin för 

bisysslor

Borås stad har en upprättad 

rutin för anmälan om 

bisysslor. Risk finns att 

medarbetare inte följer denna 

rutin.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 nej

Styrning 

och ledning

Budgetprocess Risk för en bristande 

transparens, konkret och 

relevant information om 

resursfördelningsmodell, 

budget och 

verksamhetsförutsättningar

Resursfördelningsmodellen 

måste förtydligas och 

konsekvensbeskrivas. 

Budgetprocessen måste ske i 

tät samverkan mellan 

tjänstemän, politiker och 

fackliga representanter. 

Konsekvenserna för 

verksamhetsförutsättningar 

måste beskrivas.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Styrning 

och ledning

Budgetföljsamhet Risk för överskridanden av 

skolenheters budgetramar

Att skolenheter överskrider 

sina givna budgetramar.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej

Styrning 

och ledning

Administration Risk att allmänna 

handlingar inte hanteras 

korrekt på enheterna

Att rutiner finns för att ta 

emot, lämna ut, hantera och 

bevara handlingar.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Styrning 

och ledning

Fritidshem Risk för att skolenheterna 

inte kan genomföra en 

tillräckligt god 

fritidsverksamhet

Andelen i personalen med rätt 

behörighet är relativt låg vilket 

kan leda till brister i kvaliteten, 

personalomsättning och hög 

arbetsbelastning.

3.Kännbar 4.Sannoli

k

12 Ja

Personal Personalomsättnin

g och rekrytering

Risk för hög 

personalomsättning och 

svårighet att rekrytera

Kollegiala lärandet påverkas 

av hög personalomsättning 

och lönesättning. Klarar inte 

av att rekrytera och behålla 

personal. Lärarbristen 

påverkar möjligheten att 

rekrytera vikarier. Svårt att 

rekrytera elevhälsopersonal 

med tillräcklig kompetens och 

erfarenhet.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 nej

Personal Personalomsättnin

g och rekrytering

Risk för brist på behöriga 

och kompetenta lärare

Att det inte finns tillräckligt 

med behöriga och 

kompetenta lärare.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Personal Personalomsättnin

g och rekrytering

Risk för brist på tillgång av 

kvalificerade 

rektorer/enhetschefer

Brister i kvalifikationer hos 

rektorer/enhetschefer kan 

leda till verksamheten inte 

utvecklas optimalt, skapar en 

instabilitet i organisationen 

vilket får följder för eleverna.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Personal Arbetsmiljö Risk att rektorer inte klarar 

av sitt uppdrag

Arbetsbelastning och 

förutsättningar för rektorer 

leder till att de inte klarar av 

sitt uppdrag.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Personal Arbetsmiljö Risk att lönebilden skapar 

arbetsmiljöproblem för 

lärare

Risk att lönebilden skapar 

arbetsmiljöproblem för lärare.

2.Lindrig 2.Mindre 

sannolik

4 Nej

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning

Konsekven

s

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Ekonomi Leverantörsfaktur

or

Risk för felaktiga 

utbetalningar till oegentliga 

leverantörer

Risk för felaktiga 

utbetalningar till oegentliga 

leverantörer.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Ekonomi Leverantörsfaktur

or

Risk för förskingring när 

attestreglementet inte följs

Om det förekommer brister 

gällande de rådande 

attesteringsreglerna, finns en 

risk för att förskingring kan 

inträffa.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Ekonomi Representation Risk för att riktlinjer 

gällande representation 

och utbildning ej följs

Risken är att 

representationsreglerna för 

Borås Stad och skatteverkets 

regler ej följs, samt att 

representation/utbildning ej är 

godkänd. Representation 

medges endast inom eller i 

direkt anslutning till Borås 

Stads ordinarie verksamhet.

2.Lindrig 2.Mindre 

sannolik

4 Nej

Ekonomi Upphandling Risk för att Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) 

inte följs

Risk att Borås Stad bryter 

mot LOU och mot Borås 

Stads upphandlingsregler och 

policy.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej

Ekonomi Upphandling Risk för att ramavtal inte 

följs

Risk att ramavtal tillämpas 

felaktigt och att leverantör 

som ej är upphandlad korrekt 

används för inköp i 

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Ekonomi Kundfakturor Risk för att felaktiga 

kundfakturor skickas ut

Risken att Borås Stad 

debiterar felaktiga belopp 

och/eller till fel person.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Egen 

verksamhet

Lokalsituationen Risk att de skollokaler vi 

har idag inte räcker till för 

att möta vårdnadshavares 

önskan utifrån skolvalet

På grund av ett kraftigt ökat 

elevantal i Borås Stad finns 

det en risk för elever att inte 

få plats i närliggande skola. 

Långsiktig planering behöver 

finnas för att möjliggöra 

skollokaler utifrån framtida 

behov.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Egen 

verksamhet

Fysisk skolmiljö Risk att den fysiska 

skolmiljön inklusive 

utomhusmiljön är bristfällig

Många skolor är föråldrade 

vilket bidrar till underlag i den 

långsiktiga ny- och 

ombyggnationsplaneringen.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Egen 

verksamhet

Elevhälsa Risk för att skolan bidrar till 

ökad psykisk ohälsa bland 

elever

Brister i det främjande och 

förebyggande arbetet för att 

skapa goda läromiljöer kan 

leda till psykisk ohälsa för 

elever.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

Egen 

verksamhet

Elevhälsa Risk att elever inte äter 

tillräckligt av skolmaten för 

att orka med skoldagen

Borås Stads kostpolicy 

innefattar bl.a. att servera 

 goda, omväxlande och 

näringsrika skolmåltider samt 

att ge eleverna möjlighet till 

delaktighet. Om detta inte 

uppnås till fullo finns risk för 

att alla elever inte äter en bra 

lunchportion, vilket kan leda till 

att de har svårare att orka 

med skoldagen.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning

Konsekven

s

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Egen 

verksamhet

Studiero Risk för dålig studiero Oroliga och störande elever 

påverkar andra elevers 

möjligheter till inlärning.

3.Kännbar 4.Sannoli

k

12 Ja

Egen 

verksamhet

Säkerhet Risk för våld i skolorna Elever kan bli skadade, 

oroliga och rädda då det finns 

risk för våld i skolan.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

Egen 

verksamhet

Undervisning Risk att eleverna inte når 

kommunfullmäktiges 

kunskapsmål

Risk att eleverna inte når 

kommun-fullmäktiges 

kunskapsmål.

3.Kännbar 4.Sannoli

k

12 Ja

Egen 

verksamhet

Styrning och 

ledning

Risk att grundskolan 

påverkas av bristande 

styrning/ledning vid 

särskilda händelser

Risk att grundskolan påverkas 

av bristande styrning/ledning 

vid särskilda händelser

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Egen 

verksamhet

Styrning och 

ledning

Risk att politiska beslut 

begränsar rektors 

lagstadgade 

handlingsmandat.

Förutsättningar utifrån 

politiska beslut för rektorer 

leder till att rektors 

lagstadgade handlingsmandat 

begränsas.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Egen 

verksamhet

Likvärdighet Risk att likvärdigheten i 

skolan försämras och att 

det kompensatoriska 

uppdraget blir svårare att 

uppfylla.

Skolsystemet i sin helhet 

präglas av en bristande 

likvärdighet. Tillsammans med 

segregationen och att övriga 

socioekonomiska faktorer får 

större effekter på kvaliteten 

riskerar problematiken att 

förvärras.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslaget på bifall respektive avslag. Och finner det 
förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden  

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att bifalla förslaget 
till riskbild från Mitt-S samverkan: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Mitt-S Styrning och 

ledning

Samarbete Risk för bristande samarbete 

med Individ- och familjeomsorgs-

nämnden och andra relevanta 

aktörer för en god hälsa bland 

elever.

Bristande samarbete kan leda 

till att elever i socialt utsatta 

situationer inte får adekvat 

stöd.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

M+KD Styrning och 

ledning

Samarbete Risk för bristande samarbete 

med Individ- och familjeomsorgs-

nämnden och andra relevanta 

aktörer för en god hälsa bland 

elever.

Bristande samarbete kan leda 

till att elever i socialt utsatta 

situationer inte får adekvat 

stöd.

4.Allvarlig 2.Mindre 

sannolik

8 Nej

SD Styrning och 

ledning

samarbete Risk för bristande samarbete 

med Individ- och familjeomsorgs-

nämnden och andra relevanta 

aktörer för en god hälsa bland 

elever.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till Mitt-S samverkans och dels till M 
och KDs respektive SDs förslag och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja är besvarat. 

Yrkanden 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att bifalla förslaget 
till riskbild från Mitt-S samverkan: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Mitt-S Personal Arbetsmiljö Risk för tystnadskultur i 

organisationen

Risk att tystnadskultur 

påverkar arbetsmiljön för 

personalen.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslaget på bifall respektive avslag. Och finner det 
förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att ta bort förslaget 
till riskbilden: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Mitt-S Personal Arbetsmiljö Risk för tystnadskultur i 

organisationen

Risk att tystnadskultur 

påverkar arbetsmiljön för 

personalen.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslaget på bifall respektive avslag. Och finner det 
förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 

Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att bifalla förslaget 
till riskbild från Mitt-S samverkan: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Mitt-S Egen verksamhet Elevhälsa Risk att mobbning inte upptäcks Risk att mobbning inte 

upptäcks och att elever 

därmed far illa.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

M+KD Egen verksamhet Elevhälsa Risk att mobbning inte upptäcks Risk att mobbning inte 

upptäcks och att elever 

därmed far illa.

3.Kännbar 4.Sannoli

k

12 Ja

SD Egen verksamhet Elevhälsa Risk att inte mobbning upptäcks Risk att mobbning inte 

upptäcks och att elever 

därmed far illa.

3.Kännbar 4.Sannoli

k

12 Ja

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till Mitt-S samverkans och dels till M 
och KDs respektive SDs förslag och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja är besvarat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att bifalla förslaget 
till riskbild från Mitt-S samverkan, M och KD samt SD: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Mitt-S Egen verksamhet Särskilt stöd Risk för att skolan inte ger elever 

i behov av särskilt stöd 

förutsättningarna att nå 

kunskapskraven samt att stöd 

inte sätts in i rätt tid

Elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven ska skolan 

utreda, vilket kan leda till 

insatser som är en del av 

särskilt stöd processen.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

M+KD Egen verksamhet Särskilt stöd Risk för att skolan inte ger elever 

i behov av särskilt stöd 

förutsättningarna att nå 

kunskapskraven samt att stöd 

inte sätts in i rätt tid

Elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven ska skolan 

utreda, vilket kan leda till 

insatser som är en del av 

särskilt stöd processen.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

SD Egen verksamhet Särskilt stöd Risk för att skolan inte ger elever 

i behov av särskilt stöd 

förutsättningarna att nå 

kunskapskraven samt att stöd 

inte sätts in i rätt tid

Elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven ska skolan 

utreda, vilket kan leda till 

insatser som är en del av 

särskilt stöd processen.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslaget på bifall respektive avslag. Och finner det 
förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 

Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att bifalla förslaget 
till riskbild från Mitt-S samverkan och SD: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Mitt-S Egen verksamhet Integration Risk för en ökad segregation En ökad segregation kan bidra 

till social oro, att resultat i 

skolan påverkas negativt samt 

en risk för konflikter.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

M+KD Egen verksamhet Integration Risk för omfattande segregation 

i skolan

En omfattad segregation kan 

bidra till social oro, att 

resultat i skolan påverkas 

negativt samt en risk för 

konflikter.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

SD Egen verksamhet Integration Risk för en ökad segregation En ökad segregation kan bidra 

till social oro, att resultat i 

skolan påverkas negativt samt 

en risk för konflikter.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till Mitt-S samverkans och SDs dels 
till M och KDs förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande 
ja är besvarat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att bifalla förslaget 
till riskbild från Mitt-S samverkan: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Mitt-S Egen verksamhet Bilden av 

skolan

Risk för att elever och personal 

upplever en negativ bild av 

skolan

Trivs inte eleverna på skolan 

kommer även 

vårdandshavarna att uppleva 

en negativ bild av skolan. En 

negativ bild av skolan kan 

försämra personalens 

arbetsmiljö samt försämra 

skolans möjlighet att både 

behålla befintlig och rekrytera 

ny personal.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslaget på bifall respektive avslag. Och finner det 
förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 

Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att bifalla förslaget 
till riskbild från Mitt-S samverkan: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan Direkt åtgärd

Mitt-S Egen verksamhet Undervisning Pandemirisk Risk att pandemi allvarligt 

påverkar utbildningen för 

eleverna.

4.Allvarlig 1.Osanno

lik

4 Nej

SD Egen verksamhet Undervisning Pandemirisk Risk att pandemi allvarligt 

påverkar utbildningen för 

eleverna.

3.Kännbar 4.Sannoli

k

12 Ja

V Egen verksamhet Pandemirisk Risk för att pandemin har skapat 

en utbildningsskuld som måste 

kompenseras

Under Coronapandemin har 

partiell fjärrundervisning varit 

en vanligt förekommande 

inslag för elever i år 7-9. Det 

finns en risk att detta har 

medfört svårigheter för 

många elever att fullt ut 

tillgodogöra sig 

undervisningen.

4.Allvarlig 4.Sannoli

k

16 Ja Nämnden ska 

under 2021 följa 

upp situationen 

för att under T1 

2022 kunne fatta 

beslut om 

nödvändiga 

åtgärder.

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till Mitt-S samverkans och dels till 
SDs respektive Vs förslag och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja är besvarat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att bifalla förslaget 
till riskbild från Mitt-S samverkan: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

Mitt-S Personal Pandemin Rik för att personalen är 

utmattat pågrund av pandemin 

pandemin

Risk att personal inte har 

samma energi och 

engagemang även efter att 

restriktionerna är borta.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslaget på bifall respektive avslag. Och finner det 
förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 

Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att avslå förslaget till 
riskbild från V: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

V Personal Arbetsmiljö Risk att budgetanpanpassningar 

på skolenheter påverkar 

personalens arbetsmiljö negativt

Både under 2020 och 2021 

har det genomförts 

ekonomiska anpassningar på 

många skolor. Detta kan 

påverka arbetsmiljön negativt 

och behöver följas över tid.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till att avslå Vs förslag till riskbild och 
dels till att bifalla Vs förslag till riskbild och finner det förstnämnda förslaget 
med övervägande ja är besvarat. 
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Yrkanden  

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att avslå förslaget till 
riskbild från V: 

Förslag 

från 

partigrupp Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning Konsekvens

Sannolikh

et

Riskbedö

mning Till plan

V Ekonomi Ekonomi Risk att för låg uppräkning av 

kommunbidraget i förhållande 

till volym- och 

kostnadsutvecklingen leder till 

att grunduppdraget inte kan 

uppfyllas.

Historiskt har uppräkningen 

av kommunbidraget inte följt 

den faktiska volym- och 

kostnadsutvecklingen. 

Minskade resurser i 

förhållande till behoven 

kommer över tid att påverka 

resultaten negativt.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till att avslå Vs förslag till riskbild och 
dels till att bifalla Vs förslag till riskbild och finner det förstnämnda förslaget 
med övervägande ja är besvarat. 

Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att: fastställa de 
identifierade riskbilderna. Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att ta fram 
förslag till Intern kontrollplan 2022. Slutgiltigt fastställande av Riskanalys 2022 
och Intern kontrollplan 2022 sker på nämndens möte 2021-08-25. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslaget på bifall respektive avslag. Och finner det 
förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 
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§ 94  Dnr GRN  2021-00068  3.5.4.0  

Återrapportering av uppdrag: Organisationsenhet 
riktad till särskilt utmanande barn 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner Grundskoleförvaltningens utredning och 
lägger den till handlingarna. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ulf Sjösten (M) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Anders Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämndens uppdrag: Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att i 
dialog med rektorerna ta fram ett förslag på hur en speciell skolenhet eller 
särskild undervisningsgrupp riktad till särskilt utmanande barn kan se ut. I 
uppdraget skall särskilt belysas vilka åldrar som är lämpligast att rikta in sig på, 
dimensionering, organisation och kostnad. 

Definition av begreppet särskilt utmanande barn: Med särskilt utmanande barn 
avses elever med oacceptabelt socialt beteende, elever som hotar och skrämmer 
andra elever/personal och som är eller kan vara fysiskt våldsamma. Elevernas 
beteende är eller kan vara utagerande. Kriminella handlingar kan förekomma 
och eleverna kan vara i riskgrupp för att hamna i kriminella miljöer, till exempel 
gäng, om de inte redan är det. 

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut om uppdrag: Organisationsenhet riktad till 
särskilt utmanande barn. 

Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att: Grundskolenämnden godkänner 
Grundskoleförvaltningens utredning och lägger den till handlingarna. 

Ulf Sjösten (M) med tillstyrkande av Anders Alftberg SD föreslår att: 
Grundskolenämnden godkänner Grundskoleförvaltningens utredning och 
lägger den till handlingarna.     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram förslag till nämnden i augusti 2021 
hur verksamheten bör organiseras i Borås.  (bilaga)    

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Ulf 
Sjöstens och Anders Alftbergs (SD) förslag och finner det förstnämnda 
förslaget med övervägande ja är besvarat. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 

Per Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 

har Grundskolenämnden beslutat enligt Ulf Sjöstens (M) och Anders Altfbergs 
förslag”. 

Följande personer röstar ja: Per Carlsson (S), Kamran Rousta (L), Emina 
Beganovic (S), Anton Löberg (S), Monica Hermansson Friedman (C), Tim 
Gahnström (MP) och Stefan Lindborg (V) samt nej: Ulf Sjösten (M) Martin 
Nilsson (M), Ted Thilander (KD) och Anders Alftberg. 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja röster mot 4 nej röster beslutar Grundskolenämnden i enlighet med 
Per Carlssons (S) förslag. 
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§ 95  Dnr GRN  2021-00034  3.5.0.1  

Återrapportering av uppdrag: Undersöka 
förutsättningar för att organisera resursskolor i Borås 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna återrapportering av uppdrag.       

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har 2021-04-29 gett förvaltningschefen i uppdrag att 
undersöka förutsättningar för att organisera resursskolor i Borås och redovisa 
det senast vid nämndens sammanträde i juni 2021. Utredarna presenterar 
uppdraget. 

Sammanfattning 
Det finns möjlighet för kommuner att organisera stöd via särlösningar på flera 
sätt. De olika sätten ställer olika krav på antagningsförfaranden och på 
uppföljningen av verksamheten. Att organisera för kommungemensamma 
resursskolor görs genom att en egen skolenhet skapas med 
antagningsförfaranden som bygger på att vårdnadshavare kan ansöka om en 
skolplacering för eleven om elevens behov motsvarar de antagningskriterier 
som resursskolan beslutat om. Antagningskriterierna utgår ifrån de behov som 
kommunen anser bäst kan tillgodoses i en särlösning. När en elev vars 
vårdnadshavare ansökt om en skolplacering i resursskolan ska kommunen i de 
fall eleven uppfyller antagningskriterierna bereda en plats på resursskolan. 
Kommunen får inte neka placering pga. platsbrist utan förväntas utöka 
kapaciteten för att möta behoven som finns i elevgruppen. Uppföljning av 
kunskapsresultat och resultaten av arbetet med trygghet och studiero ska följas 
upp av skolenheten (resursskolan) och av huvudmannen. Resursskolan är en 
egen resultatenhet. Resursskolan leds av en rektor med en egen budget och kan 
finansieras på det sätt som kommunen beslutat bäst möter behoven i 
elevgruppen.  

Att organisera för kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper 
innebär att placeringen av eleven utgår ifrån skollagen 3 kapitel om rätten till 
särskilt stöd. Placeringen görs efter att elevens rektor beslutat om att eleven ska 
få hela eller delar av sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp. Denna 
placering är tillfällig och eleven behåller sin skolplacering på hemskolan. Den 
särskilda undervisningsgruppen kan vara lokal på skolan, i samarbete med 
närbelägna skolor eller kommungemensam. Det är elevens behov som ska vara 
utgångspunkten för placeringen. Placeringen ska utvärderas regelbundet, inom 
ramen för särskilt stödprocessen. När elevens rektor fattat beslut om att eleven 
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ska få undervisning i en särskild undervisningsgrupp inom ramen för ett 
åtgärdsprogram ska detta ges skyndsamt. Elevens skolplacering är den 
ursprungliga skolan. Rektor för eleven är hemskolans rektor. Uppföljning av 
kunskapsresultat och resultaten av arbetet med trygghet och studiero ska följas 
upp av skolenheten (hemskolan) och huvudmannen. Det är rimligt att 
huvudmannen också följer upp hur väl det särskilda stödet i den särskilda 
undervisningsgruppen fungerar kopplat till elevers kunskapsresultat och 
resultaten av arbetet med trygghet och studiero. En kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp kan ledas av en enhetschef, men ansvaret för de enskilda 
eleverna finns hos rektorn på hemskolan. 

Det är också möjligt att organisera för särskild undervisning inom ramen för en 
skolenhet eller genom ett samarbete inom verksamhetsområdet. I större 
kommuner visar omvärldsbevakningen att man allt oftare väljer att organisera 
de särskilda undervisningsgrupperna så nära hemskolan som möjligt. I första 
hand ges då stödet på den egna skolenheten, i andra hand inom ett 
verksamhetsområde och i tredje hand i en kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp. Detta för att skapa förutsättningar för ett samarbete 
mellan den särskilda undervisningsgruppen och den ordinarie 
undervisningsgruppen. 

Borås stad har idag fyra kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, 
som i dagsläget uppfyller några av kriterierna för KSU och några av kriterierna 
för resursskola, men inte samtliga för antingen den ena eller den andra 
verksamhetsformen. Förvaltningen ser ett behov av att renodla 
verksamheterna.              

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag från Grundskolenämnden 2021-04-29. 
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§ 96  Dnr GRN  2018-00105  3.5.4.0  

Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna slutrapport av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2021 
samt översända svaret till Sociala omsorgsnämnden.     

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har tagit fram en Handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020. Handlingsplanen består av ett antal uppdrag som åläggs 
stadens förvaltningar. Utifrån tilldelat uppdrag till Grundskolenämnden 
redovisar nämnden sin slutrapport för perioden 2018-2021. 

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2021 
(Grundskolenämnden)  

2. Handlingsplan och protokollsutdrag för ett tillgängligt samhälle 2018-2020  
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§ 97  Dnr GRN  2021-00015  3.5.1.0  

Återrapportering av uppdrag: Undersöka 
förutsättningar för webbsändning av 
Grundskolenämndens sammanträden 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka återrapportering av uppdrag samt lägga informationen till 
handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

Grundskoleförvaltningen har 2021-01-26 fått i uppdrag att undersöka 
förutsättningar för webbsändning av nämndsammanträden. Den 
sammanfattande bedömningen är att det saknas tekniska förutsättningar i form 
av hårdvara och plattform för att möjliggöra webbsändningar. 

Beslutsunderlag 

Grundskolenämndens beslut 2021-01-26. 
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§ 98 Dnr GRN 2019-00018 3.5.4.25 

Anslagsframställan ny skola på Gässlösa 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende nyproduktion av Ny 
skola Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ted Thilander (KD) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Anders Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 
grundskola åk F-9, grundsärskola åk 1-9 och kommunikationsklass (särskild 
undervisningsgrupp) i Götaområdet. Detta för att skapa grundskoleplatser inför 
kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt närhet till Daltorpskolan 
varifrån verksamheterna F-6 flyttats. 

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22. 

Projektet finns med i Borås Stads förslag till investeringsbudget 2021 med en 
budget om 310 000 000 kr. 

Utifrån den förstudie som arbetades fram ihop med verksamheten och arkitekt 
i tidigt skede har en systemhandlingsprojektering påbörjats hösten 2020, där 
verksamheten ihop med konsulter tagit fram lösningar för de mest 
ändamålsenliga lokalerna. En upphandling av samverkanspartner har 
genomförts under vintern för en totalentreprenad i samverkan. Under 
projekteringen har Stadsarkitekt och Stadsantikvarie varit delaktiga för att ge ett 
stadsmässigt utseende och en modern utformning och gestaltning av skolan. 
Även Borås Stads vision ”staden vid parken” har hanterats så det gröna stråkets 
sträckning förbi fastigheten har möjliggjorts. 

Skolans dimension 

Skolan kommer initialt dimensioneras för en fysisk maxkapacitet i lokalerna för 
3-parallellig åk F-6 med fritidshem, 4-parallellig åk 7-9 samt grundsärskola åk 1-
9 för 50 elever och kommunikationsklass åk 1-9 för 50 elever. Fysisk 
maxkapacitet innebär att lokalerna och fastigheten dimensioneras tillräckligt 
omfattande gällande ventilation, matsal, bibliotek, idrottshallar, korridorer, 
kapprum och entréer. Även planeringen kring personalens utrymmen 
dimensioneras efter den fysiska maxkapaciteten. 
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Varje klassrum anpassas till en fysisk maxkapacitet på 27 elever samt 3 personal. 
Denna anpassning är den fysiska lokalkapaciteten men det reglerar inte den 
pedagogiska kapaciteten på klasserna och skolans storlek. Skolan och den 
pedagogiska verksamheten kan inte ha klasstorlekar som överskrider 27 elever 
ur fastighetens perspektiv. Maxantal i kommunikationsklass är 50 elever och i 
grundsärskola 50 elever. De lokaler som är anpassade för dessa verksamheter 
har den fysiska kapaciteten. Pedagogiskt kan man planera för intag av färre 
elever i dessa verksamheter men lokalerna har en maxkapacitet på 50 elever per 
verksamhet. 

Förklaring på maxkapacitet:  

F-6 21 klasser (A,B,C)  

Fysisk maxkapacitet 27 elever i 21 klasser = 567 elever  

Pedagogisk kapacitet ca 25 elever i 21 klasser = 525 elever  

7-9 12 klasser (A,B,C,D)  

Fysisk maxkapacitet 27 elever i 12 klasser = 324 elever  

Pedagogisk kapacitet ca 25 elever i 12 klasser = 300 elever  

Kommunikationsklass (50 elever)  

Fysisk maxkapacitet = 50 elever  

Pedagogisk kapacitet = det antalet elever som finns i kommunen med de 
särskilda behoven, kan variera över åren. Just nu ca 36 elever.  

Grundsärskola (50 elever)  

Fysisk maxkapacitet = 50 elever  

Pedagogisk kapacitet = det antalet elever som finns i kommunen med de 
särskilda behoven, kan variera över åren. Kommer byggas upp en ny enhet så  
enheten kommer växa långsamt, i denna beräkning uppskattas ca 40 st.  

Sammanställning Fysisk maxkapacitet = 991 elever  

Sammanställning Pedagogisk maxkapacitet = 901 eleve r  

Den pedagogiska maxkapaciteten bygger i denna  sammanställning på att ALLA 
klasser är fulla.  

Jämförbart med denna kapacitet är tex Engelbrektskolan, de har 3 paralleller åk 
F-6 och 4-5 paralleller i åk 7-9, ca 800 elever.  

Ytor inomhus för elever är beräknat till ca 10 m² och för friyta utomhus ca 20 
m²/elev. Skolbyggnaden kommer byggas flexibel för att underlätta en 
omställning för hemvister mellan årskurs F-6 och 7-9. Ett tillagningskök för 
1000 portioner är inräknat. Byggnaden får ett ”hjärta” mitt i huset kring en 
gradängtrappa, skolans scen och restaurang, med direkt koppling till  
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huvudentré, administration och skolkafé. Huvudentrén placeras synlig från 
staden och Viskan.  

Skolbyggnaden kommer att byggas i tre plan med en yta på 12 103 m² BRA, 
samt en fullstor idrottshall i två plan på 2 126 m² BRA.  Total BRA för projektet  
är 14  229 m².  

Totalt 14 986 m² BTA, fördelat på skolbyggnad 12  769 m² och idrottshall 2 217 
m².  

Borås stad är i behov av att tillskapa elevplatser. Skolan ger ett nettotillskott av 
elevplatser, men kommer också att bli den permanenta skolan för 
Daltorpskolan åk F-6 som idag har sin verksamhet i modulskola Gässlösa (K2).  

Vi inflyttning kommer de kommunikationsklasser, som idag är inhyrda i lokaler 
på Regementet, att flyttas till Ny skola Gässlösa.  

Skolan kan även agera som del av evakuering till kommande ombyggnation av 
grundskolor  i Borås Stad. Då det tar fler år upp att bygga upp och fylla den till 
skolans maxkapacitet på verksamhet.  

Tidplan  

Byggstarten är preliminärt i oktober 2021 med preliminär inflyttning augusti 
2023.  

Ekonomi  
Grundskolenämndens/verksamhetens hyra Ny skola Gässlösa  

 

År 2021  

Förklaring  

 

Ny schablonhyra GRF Skola  

15  056 132 kr  

1244:- / Kvm  

 

Ny schablonhyra GRN idrottshall  

1  322  372 kr  

1244 :- 1063kvm  

 

Total hyra  

16  378 504 kr  
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Hyresförändring för Grundskolenämnden  

År 2021  

 

Totalhyra Gässlösa  

16  378 504 kr  

Avgående hyra Åkermans väg 6, Regementet  

1 066  518 kr  

Avgående hyra K2 Daltorpskolan  

4 835  808 kr  

 

Hyresförändring  

 10  476 178  kr           

Beslutsunderlag 

1. Beslut i Lokalförsörjningsnämnden: Anslagsframställan för Ny skola 
Gässlösa.  

Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att: Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende 
nyproduktion av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

Ted Thilander (KD) föreslår att grundskolenämnden beslutar: att avstyrka 
anslagsframställan. (bilaga) 

Anders Alftberg (SD) föreslår att: Grundskolenämnden avstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende 
nyproduktion av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

Grundskolenämnden anser att föreslagna skola är överdimensionerad både ur 
ett trygghetsperspektiv och ur ett pedagogiskt perspektiv, vilket flertalet 
forskningsrapporter kan styrka. Nämnden ser hellre att två mindre skolenheter 
byggs. Befolkningsprognoser visar att en placering i trandaredsområdet är mer 
lämplig, särskilt beträffande en 7-9 enhet.  (bilaga) 
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Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Ted 
Thilander respektive Anders Alftbergs förslag och finner det förstnämnda 
förslaget med övervägande ja är besvarat. 
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§ 99  Dnr GRN  2021-00022  3.5.0.3  

Ansökan bidrag Ekolek barnomsorg AB 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att avslå Ekolek barnomsorg AB ansökan om 
bidrag för pedagogisk omsorg för barn i fritidshemsålder utifrån Skollagen 25 
kap. 10 § då huvudmannen saknar förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för motsvarande offentlig verksamhet. 

Beslut översänds till Ekolek barnomsorg AB.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning: 

Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M) och Ted Thilander (KD) tillika Anders 
Alftberg (SD) deltog inte i omröstningen efter ett fattat beslut att ärendet skulle 
behandlas idag. 

Reservationer: 

Ulf Sjösten (M) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Anders Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekolek barnomsorg AB har 2021-01-29 inkommit med ansökan om bidrag för 
pedagogisk omsorg. Grundskoleförvaltningen har intervjuat den sökande 2021-
04-14 utifrån inkommen ansökan. Den sökande har därefter kompletterat 
ansökan med handlingar för att förtydliga olika delar. 

Grundskolenämnden bedömer utifrån Skollagen 25 kap 10 § att Ekolek 
barnomsorg AB:s verksamhet inte innebär några påtagliga negativa följder för 
kommunens motsvarande verksamhet, att verksamheten är öppen för alla barn 
samt att avgifterna inte är oskäligt höga. 

Grundskolenämnden bedömer dock att Ekolek barnomsorg AB inte i tillräcklig 
utsträckning har visat att de har förutsättningar att följa skollagens krav kring 
ändamålsenliga lokaler, personalens utbildning eller erfarenhet samt gällande att 
ge barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling den omsorg som deras 
speciella behov kräver. 

Med tanke på att verksamheten ska bedrivas i flera dagbarnvårdares hem 
bedömer Grundskolenämnden att det utifrån likvärdighetsaspekten behövs ett 
övergripande pedagogiskt ledarskap som kan hålla ihop verksamheten utifrån 
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skollagens krav. Huvudmannen för Ekolek barnomsorg AB bedöms inte ha 
tillräcklig pedagogisk kompetens för att handleda, följa upp  och utveckla det 
pedagogiska arbetet och därför inte har de förutsättningar att säkerställa att de 
föreskrifter följs som gäller för verksamheten.       

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola med 
tillhörande bilagor 2021-01-29  

2. Komplettering av ansökan med tillhörande bilagor 2021-04-22                  

Yrkanden 

Ulf Sjösten (M) med instämmande av Anders Alftberg (SD) föreslår att: 
Grundskolenämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. 

Per Carlsson (Mitt-S) föreslår att: Grundskolenämnden beslutar att avslå Ekolek 
barnomsorg AB ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg för barn i 
fritidshemsålder utifrån Skollagen 25 kap. 10 § då huvudmannen saknar 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig 
verksamhet. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer frågan om ärendet kan behandlas idag och finner det med 
övervägande ja är besvarat. 

Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M) och Ted Thilander (KD) tillika Anders 
Alftberg (SD) deltar inte i omröstningen efter beslutet att ärendet skal 
behandlas idag. 

Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Ulf 
Sjöstens och Anders Alftbergs förslag och finner det förstnämnda förslaget 
med övervägande ja är besvarat 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 100  Dnr GRN  2021-00087  3.5.4.0  

Sommargåva 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om att utdela en sommargåva till all personal 
vid Grundskoleförvaltningen. Sommargåvan består av ett presentkort från 
Borås City samverkan AB till ett värde av 400 kr. 

Kostnaden för sommargåvan kommer inte belasta grundskolans ekonomi. 
Kostnaden motsvarande 1 100 000 kronor kommer att äskas för separat 
finansiering i Tertialrapport 2 samt i samband med årsredovisningen. 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Anders Alftberg (SD): 

Den 7 juni 2021 fattade ordförande Per Carlsson (S) ett ordförandebeslut om 
att utdela en sommargåva till all personal vid Grundskoleförvaltningen. 

Vi anser att man som ordförande överskrider sina befogenheter och åsidosatt 
den demokratiska ordningen om man tar ett ordförandebeslut på ärenden av 
denna karaktär. Ärendet är av en politisk dignitet samt omfattar ett avsevärt 
belopp. Ordförande Per Carlsson (S) borde givit nämnden möjlighet att 
diskutera och ta ställning i frågan. Ärendet kunde med fördel hanterats med ett 
per capsulam-beslut eller med ett extra sammankallat nämndmöte, men så 
gjordes inte. 

Ärendet ansågs mycket brådskande, men vi noterar att andra nämnder (bland 
annat Individ- och familjeomsorgsnämnden) fattat beslut i vanlig ordning trots 
att deras nämndmöte inföll vid samma datum som grundskolans. 

Vi noterar också att ordförandebeslutet, som togs mer än en vecka före 
nämndmötet, inte fanns med i Grundskolenämndens handlingar eller 
dagordning vid mötets öppnande utan tillfördes under själv mötet. 

Vi ställer oss mycket kritiska till nämndordförande Per Carlssons handhavande 
av ärendet. (bilaga) 

Sammanfattning av ärendet 

Som en positiv gest i samband med Borås 400- årsjubileum samt inför 
fullföljandet av ännu en vår präglad av pandemin, vill Grundskolenämnden 
särskilt premiera de fina insatser som samtliga medarbetare inom förvaltningen 
har utfört i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Ett mycket 
gott arbete har utförts under extraordinära omständigheter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Gåvan tilldelas medarbetare som är anställda vid Grundskoleförvaltningen den 
1 juni 2021, på ett tillsvidare-, vikariats- eller allmän visstidsförordnande.  

Sommargåvan består av ett presentkort från Borås City samverkan AB 
(Butikerna i Borås centrum) till ett värde av 400 kr. Presentkortet kan inte bytas 
mot pengar. Nämnden ser också gåvan till de anställda som en möjlighet för 
ökad lokal handel i Borås. Presentkort från Borås City samverkan AB är 
upphandlat av Borås Stad. 

Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för 
gåvor som innebär att anställda inte förmånsbeskattas för gåvor från sin 
arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr och 
att de inte lämnas i pengar.          

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut 2021-06-07 
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§ 101  Dnr GRN  2020-00150  3.5.4.0  

Anmälningsärenden per juni 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden samt lägga dessa till 
handlingarna.              

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna skrivelser om anpassningar på Asklandaskolan dnr 2021-00036 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2021-05-24—2021-06-11 

Avstängningar elever perioden 2021-05-24—2021-06-11 

Elevernas frånvaro per maj 2021         

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per juni 2021 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 102  Dnr GRN  2020-00151  3.5.4.0  

Delegationsbeslut per juni 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

1. Grundskola 

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2021-05-24—2021-06-15 

Laglighetsprövningar skolplacering 2021-05-24—2021-06-15 

2. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2021-00019 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2021-05-24—2021-06-15 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2021-05-24— 
2021-06-15 

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer 
i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2021-05-24—2021-06-15 
dnr 2020-00134 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 
enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2021-05-24—2021-06-15 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2021-05-24—2021-06-15 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen 2021-05-24—2021-06-15 

Förvaltningschefens beslut om fjärrundervisning och stängning av undervisning 
klasser skolor dnr 2021-00057 perioden 2021-05-24—2021-06-15 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts maj 2021 Dnr 2021-00018                              

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per juni 2021 Grundskolenämnden         

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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