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Kunskap! 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsförslag till budget för Borås Stads Grundskolenämnd år 2021 

EN SKOLA FÖR ALLA 
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Kunskap först 
I Borås skolor ska kunskap sättas i första rummet. Kunskap lägger grunden för goda livschanser och 

ger individen verktygen att orientera sig i samhället och fatta självständiga beslut. Utbildning skapar 

växtkraft och öppnar nya vägar för individen. I Borås ska varje elev ha möjlighet att nå sin fulla 

potential genom att kommunens skolor ska vara bland de bästa i Sverige. 

Att fullfölja studierna och få en gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot framtida 

utanförskap. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få möjligheter att lyckas. På 

så vis är skolan den enskilt viktigaste möjliggöraren för klassresor och ökad social rörlighet. Skolorna 

måste därför få tillräckliga resurser för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Det är alla lärares och elevers 

arbete varje dag som lägger grunden till att en kommun upplevs vara en bra skolkommun. Skolorna 

behöver politiker som ger rätt förutsättningar för detta dagliga arbete. Att prioritera skolans 

kunskapsuppdrag, hålla antalet kommunala mål nere och fokusera på den enskilda elevens 

utveckling har visat sig ge goda resultat i framgångsrika skolkommuner. 

Otrygghet och stök drabbar hårdast de elever som har sämst förutsättningar. Därför vill vi införa 

nolltolerans mot kränkningar och mobbing. Genom tidiga insatser ska elever i behov av särskilt stöd 

upptäckas tidigt och snabbt ges stöd för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång. Vi vill värna aktivt 

skolval, utöka undervisningstiden och erbjuda lovskola. Skickliga lärare och skolledare ska välja Borås 

Stad som arbetsgivare och då är det viktigt att vi fortsätter KAL-arbetet (Kompetens- och 

personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning). 

Förvaltningen har en hög kompetens och arbetar målmedvetet för att detta ska bli verklighet. 

Kunskapsuppdraget 
Under föregående läsår förbättrades behörigheten till yrkesgymnasium, men i övrigt är det tyvärr 

mest röda siffror. Det finns alltså en del kvar att göra när det kommer till kunskapsuppdraget i Borås 

skolor.  

Procentuell utveckling mellan 2019 och 2020 i respektive årskurs. 

I årskurs 1 och 3 visas andel elever med godtagbara kunskaper, skriftliga omdömen.  

Årskurs Svenska Svenska som 
andraspråk 

Matematik Gymnasie-
behörighet 

Meritvärde Fullständiga 
betyg 

Åk. 1 -4,4% 
 

1,0% 
   

Åk. 3 -6,6% -1,0% 1,1% 
   

Åk. 6 
   

-4,0% -3,4% 
 

Åk. 9 
   

4,1% 1,2% -5,6% 

Källa: Undervisning och resultat 2020, Kvalitetsrapport om grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad 

När man betraktar de tidigare årskurserna är det tydligt att utvecklingen fram till nian noggrant 

behöver observeras och följas upp. Det är inte mycket som tyder på en långsiktig förbättring. 

Ett annat orosmoln är den sjunkande andelen elever med fullständiga betyg. Man kan ana att 

betydande resurser läggs på de elever som riskerar att just missa gymnasiebehörigheten, men att 
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andra elever som behöver stöd i något enstaka ämne kanske inte prioriteras på samma sätt. Skolans 

uppdrag är att alla elever ska nå sin fulla potential! Den principen får aldrig åsidosättas. 

Varje elev är unik, med olika förmågor och mognadstakt. När extra stöd behövs är det viktigt att det 

sker tidigt och på ett anpassat sätt. Om en elev behöver väsentligt mer tid kan möjligheten till ett 

extra skolår var en bra lösning och ska då kombineras med en tydlig plan för att eleven ska komma i 

fas med kunskapsutvecklingen. Det blir inte bättre att skjuta upp problem till gymnasiet. Bakom 

varje skolmisslyckande finns människor vars liv avsevärt försvåras och ett samhälle som dras isär. 

Det är viktigt att processerna kring ekonomisk tilldelning för elever är transparent och tydlig mot 

olika aktörer. 

Yrkande: Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en plan som fokuserar särskilt på att förbättra 

kunskapsutvecklingen i årskurserna F-6. 

Integration 
Integrationen är vår tids ödesfråga. I arbetet med att överbrygga den allvarliga segregation vi ser i en 

rad av Borås områden spelar skolan en nyckelroll. Det är genom kunskap människor med annan 

bakgrund kan lära sig att navigera i det nya landet och förbereds för ett liv i egen försörjning.  

Det är viktigt med tvärpolitiskt samarbete för att komma till rätta med den omfattande segregation, 

som präglar vissa av Borås skolor. 

Segregation är en utmaning som kräver att vi vågar utmana och tänka nytt. Vi vill till exempel pröva 

idéer om omvänd skolskjuts och se över möjligheten att reservera platser på vissa skolor till elever 

från utsatta områden.  

Hög frånvaro 
Sambandet mellan hög frånvaro och låga skolresultat är tydligt. I Borås Stads skolor hade hela 714 

elever i årskurs 4-9 mer än 20 % frånvaro under läsåret 18/19, vilket är mycket allvarligt. 

Behovet av insatser för att bryta frånvaron är tydligt och ska ges hög prioritet. Särskilt behöver 

orsakerna till frånvaron belysas och utifrån dessa behöver individanpassade insatser utföras. 

M/KD har lyft frågan om hög frånvaro vid flera tillfällen. Förvaltningen har arbetat med frågan men 

utvecklingen behöver vändas. 

Yrkande: Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska frånvaron och 

belysa dess orsaker. 

Språkutveckling 
Förskolans språkutvecklande arbete behöver ges högre prioritet. Tidigt språkutvecklande arbete, 

särskilt med barn till utrikes födda, är det enskilt viktigaste verktyget för att lägga grund för ett liv av 

lärande och delaktighet i det omgivande samhället. Det är genom språkutveckling i tidiga åldrar som 

utanförskapet bryts. 

Matematikutveckling 
I ett längre perspektiv har Sveriges elevers kunskap i matematik sjunkit. Detta syns bland annat i 

Pisa-undersökningar och bland nya stundeter på Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska 

Högskolan, KTH. 

Matematik är ett hierarkiskt uppbyggt ämne. Det man lär sig bygger på något som man har lärt sig 

tidigare – kloss på kloss. När kedjan bryts, tappar eleverna sammanhangen. 
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Om elever ska nå så långt som möjligt i ämnet måste undervisningen hålla hög nivå redan i de lägre 

årskurserna. Här finns ett tydligt utvecklingsområde som nämnd och förvaltning behöver hålla under 

lupp. Det kan handla om att vidareutbilda lärare och att de lärare som är duktigast i matematik ska 

hålla i den undervisningen. 

Undervisning anpassad för både flickor och pojkar 
Det finns ett betydande gap mellan flickors och pojkars studieresultat i Borås grundskolor. 

Skillnaderna har dessutom ökat ytterligare i både årskurs 6 och 9 mellan 2019 och 2020. 

 

Källa: Undervisning och resultat 2020, Kvalitetsrapport om grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad 

Skillnader mellan flickors och pojkars skolresultat är inget unikt för Borås eller ens för Sverige. Men 

så har det inte alltid varit. Historiskt har exempelvis pojkar presterat bättre i matematik än flickor. 

En mer likvärdig skola, där elevernas kön saknar betydelse för utfallet av deras prestationer, är 

möjlig. För att så ska bli fallet behöver skolan lyckas bättre med att motivera pojkar till att anstränga 

sig mer. Inte minst gäller det lågpresterande pojkar inom läsförståelse och skrivning. Det kan också 

behövas anpassningar av pedagogik som tar hänsyn till de skillnader som finns flickor och pojkar 

emellan. 

Särskilda undervisningsgrupper 
I dag finns det bara en särskild undervisningsgrupp för elever med allvarlig socialt utmanande 

problematik. Att bara ha plats för 5-6 elever i en stad av Borås storlek är uppenbart 

underdimensionerat. 

Inkludering är en viktig grundprincip samtidigt behövs särskilda undervisningsgrupper för att 

tillgodose vissa elevers behov av särskilt stöd tillgodosett. Vi vill också betona att en vänta-och-se-

taktik i unga åldrar inte alltid är till elevens bästa. 

Vi är medvetna om att satsningar på särskilda undervisningsgrupper på kort sikt är mycket kostsamt 

men är samtidigt övertygade om att det i det långa loppet finns en samhällelig lönsamhet för den 

typen av insatser. Varje skolmisslyckande bär med sig enorma kostnader i form av ökad risk för 

utanförskap, missbruk och kriminalitet. Det perspektivet måste alltid finnas med i beslutskalkylen.  

Förvaltningen har arbetat under 2020 med frågan om särskilda undervisningsgrupper men någon 

plan för hur man utöka antalet platser har ännu inte redovisats. Vi har noterat att frågan finns med i 

styrande partiers förslag till budget, vilket är positivt. Vi vill dock ytterligare betona vikten av vi 
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kommer framåt i den här frågan och att det görs en bredare och mer djuplodande omvärldsanalys 

än vad som hittills varit fallet. I omvärldsanalysen bör bland annat de juridiska förutsättningarna för 

särskilda undervisningsgrupper för socialt utåtagerande och utmanande elever ingå. Det är också 

viktigt att se över hur en organisation, med fler platser i särskilda undervisningsgrupper för socialt 

utåtagerande elever, ska se ut.  

Undervisning på finska 
Borås har sedan 2010 varit ett finskt förvaltningsområde. Av det följer att Borås Stad åtagit sig att 

försöka tillgodose eventuella önskemål om undervisning på det finska språket. 

Det är rimligt att det finns underlag för en klass i varje årskurs med finsk profil i Borås, med tanke på 

vår historia. 

Fritidshemmen 
Likvärdigheten mellan olika fritidshem i Borås är i dagsläget undermålig. Det har 

Grundskolenämnden ett stort ansvar att ändra på. Alla boråsare i behov av fritidsverksamhet ska 

veta att de tas emot av en fritidsverksamhet som håller hög pedagogisk kvalitet och där tryggheten 

är hög. 

Vikten av att arbeta med både personaltäthet och behörighetsgrad på fritidshemmen är central, 

vilket även förvaltningens utredning visat. Nämnden bör nogsamt följa utvecklingen. 

Spetsutbildningar 
I skolan ska alla elever få den stimulans de behöver för att utvecklas för att utvecklas så långt som 

möjligt efter sina unika förutsättningar. För oss moderater och kristdemokrater är det självklart att 

detta ska gälla oavsett elevens bakgrund och tillgång till stöd hemifrån. 

Skolverket anger i sin rapport om spetsutbildningar att det uppstår synergieffekter när elever och 

lärare med ett gemensamt intresse sammanförs och att detta inte kan ersättas av att enstaka elever 

i en vanlig klass får mer avancerade uppgifter. Det är sedan centralt att övergången från 

spetsutbildning i högstadiet till gymnasiet sker sömlöst. 

Det är slutligen viktigt att förvaltningen arbetar med frågan och analyserar lämpliga områden för 

spetsutbildningar och hur tidigare spetsutbildningar har marknadsfört för att öka synligheten. 

Utökad undervisningstid 
Svenska grundskoleelever får i dag minst undervisningstid i hela OECD. Jämfört med en elev i ett 

genomsnittligt OECD-land får en svensk elev motsvarande ett läsår mindre undervisningstid utslaget 

över grundskoletiden som helhet. Har Sverige och Borås för avsikt att konkurrera och bidra i det 

alltmer kunskapsintensiva globala samhället, måste detta förhållande förändras. Det finns ett tydligt 

samband mellan undervisningstid och elevens prestation. 

Yrkande: Förvaltningschefen uppdras att undersöka i vilken/vilka årskurser och ämne/ämnen som en 

utökad undervisningstid skulle göra mest nytta och återkomma till nämnden med en sådan analys 

med tillhörande kostnadskalkyl. 

Läxhjälp 
Läxhjälp är en viktig insats för att ge elever mer jämlika förutsättningar att klara skolarbetet. På så 

vis främjar läxhjälpen också integration av elever med utländsk bakgrund. Det är viktigt den läxhjälp 

som finansieras via skattemedel håller tillräcklig kvalitet. Grundskoleförvaltningen kan här ha en 

viktig roll i att avgöra om så är fallet.  
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Interaktion mellan föräldrar och skola 
Med respekt för rektors ansvar i frågan ser vi det som positivt att träffar anordnas för föräldrar med 

syfte att klargöra ansvarsfördelningen mellan skola och föräldrar, samt ge råd kring hur föräldrar kan 

stötta sina barn i skolarbetet. 

Detta är särskilt viktigt för invandrade familjer där många känner sig förbisedda i det nya landet. Ett 

sådant aktivt initiativ, att bjuda in och vid behov söka upp, sänder en viktig signal om att skolan är 

intresserad av ett samarbete. På så vis skulle föräldraansvaret kunna stärkas och förhoppningsvis 

likvärdigheten mellan elever kunna förbättras. 

Trygghet 
Trygghet och studiero 
Att säkerställa att det råder trygghet och studiero i och kring Borås skolor är en grundförutsättning 

för en bra skola. Med stök i klassrum och bråk på skolgårdar, försämras elevers välmående och 

möjlighet att fokusera på undervisningen. 

Nämndens arbete med trygghet och studiero behöver därför ständigt vara högt prioriterat. Det bör 

införas en studierosgaranti. Om garantin inte uppfylls i en enskild klass, ska det finnas en skyldighet 

att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen. 

Samverkan kring elever 
Facknämnderna har inneburit ett kompetensmässigt lyft för nämnderna i Borås Stad. 

Men en problematik som hamnat i skymundan är bristen på samverkan mellan skola, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden (och föreningslivet därtill) och polis till stöd 

för elever i riskzon.  

Denna samverkan fungerade bra när det utfördes i lokal regi under tiden med kommun- och 

stadsdelsnämnder. Poängen är att samverkan behöver ske lokalt med närhet till individer och 

händelser. Det har visserligen hittills skett något enskilt möte inom ramen med Individ- och 

familjeomsorgsnämndens presidium men samverkan behöver ske betydligt tätare och mer 

kontinuerligt än så.  

Yrkande: 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. 

Elevhälsan 
Den ökade psykiska ohälsan är en av vår tids stora utmaningar och det är därför viktigt att skolan 

arbetar målinriktat för att vända den nedåtgående trenden. Antalet hälsosamtal ska öka i syfta att 

förebygga psykisk ohälsa.  

Samarbetet kring elever mellan elevhälsan och Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, respektive 

Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver utvecklas. Hur samarbetet fungerar ska följas upp av 

Grundskolenämnden under året. 

De elever som en gång halkat efter i sin kunskapsutveckling, har tyvärr ofta väldigt svårt att komma 

ikapp sina jämnåriga kamrater. Det är därför viktigt att tidigt kartlägga elever med behov av särskilt 

stöd. Genom tidiga insatser kan elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigt och snabbt ges stöd 

för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång. 
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Förvaltningen har gjort ett mycket gott arbete sedan Grundskolenämndens tillkomst med att 

bemanna och lyfta elevhälsan. 

Lokaler 
Nya lokaler 
Den långsiktiga planeringen av nya lokaler för Borås Stads skolor har varit bristfällig och senfärdig. 

Därför finns det nu ett uppdämt behov av nya lokaler. Dessutom är många befintliga lokaler slitna. 

Under senare tid har ett strukturerat arbete kring lokalutveckling genomförts i Borås Stad vilket vi 

noterar med tillfredsställelse. 

Björkhöjdsskolan är en viktig pusselbit i stadens planering av skollokaler. Det är viktigt att det sker 

ett arbete med att förbättra skolans utemiljö så att den håller måttet för skoländamål. 

Det har varit ett bekymmer att det inte har funnits en entydig bild mellan förvaltningarna om antalet 

skolplatser som behövs i Borås Stad. I analysen behöver hänsyn tas till de olika områdenas behov 

och att antalet elever i årskurserna varierar. 

Med tanke på alla planerade renoveringar är det viktigt att uppmärksamma att kommunikation med 

föräldrar behöver göras fortlöpande och att skolskjutsar löses på ett bra sätt. 

Det är viktigt att planeringen av skollokaler präglas av långsiktighet och går i fas med stadens 

utveckling, där Grundskolenämnd och tillhörande förvaltning tidigt involveras i planeringen. 

Vi observerar en trend där skolorna blir allt större och ofta 3- och 4-parallelliga, såsom Myråsskolan 

och Gässlösaskolan. Det är inte helt oproblematiskt med så stora enheter, både vad gäller rektors 

ledarskap och tryggheten på skolan. Problematiken med alltfler större skolenheter behöver hållas 

under lupp och det kan behövs åtgärder som att dela upp en fysisk skola i skolenheter under olika 

rektorer och att arbeta med den fysiska miljön såväl inomhus som utomhus. 

De mindre skolorna 
Den kommunala servicen ska fördelas likvärdigt mellan stadens invånare. Var i kommunen elevens 

föräldrar valt att bosätta sig ska inte spela någon roll för möjligheten till kunskap och utveckling. 

Nämnden har nyligen tagit del av en analys kring de små skolornas förutsättningar att klara sitt 

uppdrag. Det kan med enkelt konstateras att läget ser olika ut på de olika enheterna. På en del 

enheter har utmaningarna visat sig vara stora och det är därför viktigt för nämnden att följa 

utvecklingen. 

Personal 
KAL-arbetet resulterade i viktiga förbättringar av personalens villkor. Trots att läget på många sätt är 

bättre än vid nämndens start 2017, finns än så länge ingen anledning att slå sig till ro. Vi vet att vi på 

samtliga välfärdsområden de närmsta decennierna kommer ha oerhört stora utmaningar och det är 

därför viktigt att Borås Stads grundskoleverksamhet gör allt vi kan för att attrahera så kompetent 

personal det bara är möjligt. 

Rektors mandat 
Frågan om studiecoacher avgjordes under året och satte rektors mandat för skolans interna 

organisation i fokus. Det är viktigt att konstatera att rektorn har en omfattande frihet och lagstadgad 

möjlighet att själv organisera arbetet på skolan. 
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Lärare 
Skickliga lärare är den enskilt viktigaste resursen för att elever ska få en bra utbildning. Internationell 

forskning visar genomgående att lärarledd högkvalitativ undervisning är avgörande för att höja 

kunskapsresultaten. Borås lärare är en förutsättning för att alla elever ska få en bra start i livet. 

Skolfritidsledare 
Skolfritidsledare är en viktig balanserade faktor mellan kunskapsuppdraget och annat som händer 

inom skolans värld. 

Facklig samverkan 
Det är viktigt att facklig samverkan i samband med budget fortgår och fördjupas. Det är ett arbete 

som vi bedömer som mycket välbehövligt och ger oss viktiga perspektiv av den förda 

personalpolitiken och dess konsekvenser. Samverkan mellan nämndens presidium och fackliga 

företrädare bör åtminstone ske någon gång årligen. Precis som de fackliga företrädarna påtalat är 

det viktigt att åtgärder vidtas för att Borås Stads grundskoleförvaltning ska kunna möta de 

rekryteringsutmaningar vi står inför. 

Det här förslaget har tagits av nämnden i tidigare budgetbeslut, men utfallet har varit tunt och 

därför påminner vi om vikten av att facklig samverkan med nämnden sker. 

Kostnader bortom nämndens kontroll 
En förutsättning för effektiv ekonomisk styrning är att ansvar och kostnader följs åt. Annars saknas 

incitament för effektiviseringar. 

Skolskjuts 
De individuella tillstånden för skolskjuts har ökat kraftigt. Dessa beslut tas av personal på Tekniska 

förvaltningen. Besluten borde rimligtvis tas av Grundskoleförvaltningen, som till skillnad från 

Tekniska förvaltningen både har budgetansvar på området och initierad information om elevens 

skolsituation. 

Grundskolenämnden uppdrar åt förvaltningschefen att 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 om att genomföra 

önskad förändring – att beslut om rätt till skolskjuts flyttas från Tekniska nämnden till 

Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden ska också tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 

skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas. 

Distributionscentralen 
Den genomförda analysen av distributionscentralen visar tydligt Borås Stad har fått ett väsentligt 

högre pris på samma artiklar jämfört med BUST-kommunerna (Bollebygd, Ulricehamn, Svenljunga, 

Tranemo). Av 997 gemensamma artiklar är det anmärkningsvärt att hela 81,4% har ett pris som är 

10-15% högre för Borås Stad.  

Andra tillkommande kostnader 
Centralt tillkommande kostnader ska vara transparenta och påverkbara för nämnd och förvaltning. 

Nivån på dessa kostnader ska också vara känd så tidigt som möjligt så att det finns möjlighet att 

planera för och påverka kostnaden från dess poster under ett budgetår.  
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Bilden av verkligheten 
Det är viktigt att tjänstepersoner och politiker i stadens olika förvaltningar har en gemensam 

uppfattning av verksamheten och de olika faktorer som berör densamma. Det är en förutsättning för 

att hitta en väg framåt och åstadkomma en effektiv verksamhetsstyrning med hög måluppfyllnad. 

IT-strategi 
Borås stad behöver en verksamhetsnära och effektiv IT-strategi, men som samtidigt intar 

förvaltningsövergripande perspektiv och ser kommunen som en helhet. Strategin ska skapa 

synergieffekter, stödja verksamheten och bidra till ökad effektivitet.  

Avslutning 
Det har lagts många politiska förslag i grundskolenämnden. Förvaltningen genomför generellt 

politiska uppdrag med god kvalitet samtidigt som det finns förbättringsområden som vi har fört 

fram. Vi ser hoppfullhet fram emot resultatet av vårt framtida gemensamma arbete. 

Yrkanden 
1. Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en plan som fokuserar särskilt på att förbättra 

kunskapsutvecklingen i årskurserna F-6. 

2. Förvaltningschefen uppdras att undersöka i vilken/vilka årskurser och ämne/ämnen som en 

utökad undervisningstid skulle göra mest nytta och återkomma till nämnden med en sådan 

analys med tillhörande kostnadskalkyl. 

3. 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. 

4. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska frånvaron och 

belysa dess orsaker. 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna  

Ulf Sjösten (M)  

Martin Nilsson (M)  

Anette Arvidsson (KD) 

Saveta Olsén (M) 

Elvira Löwenadler (M) 

Ted Thilander (KD) 
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