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Inledning 
I skolan läggs grunden för ett bra liv. För Vänsterpartiet är en likvärdig och 
kompensatorisk skola ett avgörande verktyg för att bygga ett jämlikt samhälle. Ett 
Borås där alla unga har samma möjligheter till ett gott liv oavsett vilken bakgrund 
man har. 
 
Vänsterpartiets grundläggande hållning är att skolans likvärdighet behöver förbättras. 
Vi är starkt kritiska till den marknadsskola som har vuxit fram i Sverige.  Under lång 
tid har skolsegregationen ökat. Vilken studiebakgrund en elevs föräldrar har får allt 
större genomslag i hur eleven själv lyckas i skolan. I vårt Borås är alla skolor bra 
skolor och huvudregeln är att man går på den närmsta skolan. I fullmäktige 
ifrågasätter vi som enda parti det obligatoriska skolvalet. I vårt Borås finns det inte 
plats för vinstmaximerande friskolor – elevers rätt till kunskap och skolpersonalens 
rätt till bra arbetsvillkor går före aktiebolags vinstintressen. Förbättrade 
kunskapsresultat kan nås genom att förstärka likvärdigheten i skolan.  
 
Ingen elev ska ha ont i magen för att gå till skolan. Vi menar att trygghet är en viktig 
bakomliggande faktor som påverkar resultaten i skolan. I vårt budgetförslag tar vi 
sikte på att öka tryggheten för elever i skolan. 
 
Grundskolenämnden har också ansvar för fritidshemsverksamheten. Tyvärr har fritids 
länge varit en fråga som inte har fått den politiska uppmärksamhet som verksamheten 
förtjänar. Fritids ska hålla en likvärdig kvalitet oavsett var i staden man befinner sig. 
Det tar vi sikte på i våra tilläggsförslag till Budget 2021:2. 
 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Grundskolenämnden, 
 
 
Stefan Lindborg, ledamot och          Maryam Osman, ersättare 
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Ekonomiska förutsättningar 
Grundskolan i Borås är satt under ett hårt ekonomiskt tryck. 2021 kommer att bli det 
tredje året med ett allmänt effektiviseringskrav över alla verksamheter. Därtill 
kommer de dolda besparingarna som drabbar nämndens verksamhet hårt. När 
grundskolan inte ges tillräcklig kompensation för löne- och prisutvecklingen går det 
ut över möjligheterna att driva en bra verksamhet. Ytterligare ett exempel på ett dolt 
effektiviseringstryck uppstår när volymkompensationen för nya elever enbart är 75 
procent. I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut presenterade 
Vänsterpartiet ett förslag om att effekterna av dolda effektiviseringar skulle utredas. 
Vi beklagar att samtliga övriga partier röstade nej till detta. 
 
Därutöver påverkas nämndens ekonomi också av stadsövergripande beslut som man 
saknar möjlighet att påverka. Grundskolenämnden har till exempel kunnat visa att 
införandet av distributionscentralen – som Vänsterpartiet har varit positiva till – har 
inneburit att livsmedelskostnaderna för Borås är betydligt högre än kostnaderna för 
omkringliggande kommuner. I fullmäktige ville därför Vänsterpartiet utreda dessa 
merkostnader med syfte att de ska betalas centralt, men tyvärr fick detta förslag inte 
gehör. Vidare kommer Vänsterpartiet under 2021 att följa frågan om utvecklingen av 
skolskjutskostnaderna och vid behov återkomma till nämnden med förslag som rör 
detta.  
 
I kommunfullmäktiges budgetbeslut lade Vänsterpartiet tillsammans med 
Moderaterna och Kristdemokraterna ett förslag som innebar att Grundskolenämndens 
ram ökades med 2 miljoner. Detta anser vi är ett viktigt tillskott för att lindra 
effekterna av Mitt-S effektiviseringskrav på grundskolan. 
 
I Mitt-S budgetförslag beskrivs hur grundskolan blir allt mer beroende av riktade 
statsbidrag. De riktade statsbidragen till skolan är självklart ett välkommet tillskott, 
men leder i förlängningen till att staden inte har kontroll över finansieringen av denna 
viktiga verksamhet. Vänsterpartiet föreslår därför att förvaltningen uppdras att 
genomföra en känslighetsanalys över hur förändrade statsbidrag kan påverka 
nämndens ekonomi. 
 
 

Förbättrad likvärdighet 
För Vänsterpartiet är skolans likvärdighet en helt central fråga. Alla elever i Borås ska 
oavsett var man bor ha samma möjlighet till en bra utbildning. Därutöver behöver 
skolans kompensatoriska uppdrag stärkas så att skolan kan kompensera för de 
ojämlika villkor som barn och unga växer upp under idag. 
 
För att stärka likvärdigheten och skapa bättre förutsättningar för en kompensatorisk 
resursfördelning är det kommunbidrag som nämnden får helt avgörande. När 
kommunbidraget inte räknas upp tillräckligt går det framförallt ut över möjligheten 
till att fördela resurser utifrån elevgruppens sociala sammansättning. Detta då en 
större andel av elevpengen krävs för att nå de grundläggande behoven som finns i alla 
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skolor. Denna fråga behöver nämnden därför följa under året. Vänsterpartiet lägger 
därför ett tilläggsyrkande om att Grundskolenämnden ska tillskriva kommunstyrelsen 
med en redogörelse för hur dolda effektiviseringar drabbar nämndens ekonomi och 
därigenom försvårar för möjligheterna till kompensatorisk resursfördelning. 
 
Vänsterpartiet har välkomnat de utredningar om likvärdigheten i fritidsverksamhet 
som har gjorts av nämnden. Utredningarna pekar på oroväckande stora skillnader när 
det gäller gruppstorlek och andelen behörig personal. Bland annat finns det flera 
enheter där det helt saknas behörig personal. Vänsterpartiet föreslår därför att en ny 
indikator tillförs budget 2021:2. Denna indikator ska visa antalet enheter där det helt 
saknas behörig personal. Målen för 2021 och 2025 sätts till noll. På längre sikt är det 
arbetet som finns i förvaltningen för att delfinansiera utbildning till grundlärare med 
inriktning mot fritidshem mycket viktigt. 
 
 

Ökad trygghet i skolan 
Ingen ska gå till skolan på morgonen med ont i magen. Mobbning och våld hör inte 
hemma i Borås skolor. Trygghet och kunskapsresultat går hand i hand. Den som är 
orolig eller inte mår bra kommer att ha svårt att fokusera på lärande. 
 
En av kommunfullmäktiges indikatorer för Grundskolenämnden rör andelen elever 
som känner sig trygga i grundskolans årskurser fyra till nio. Indikatorn har ett 
målvärde på 100 procent för 2021. Det är samma nivå som under 2020. Samtidigt 
indikerar utfallet för 2019 och delår 2020 att denna andel ligger runt 87-89 procent. 
Indikatorn har därutöver försämrats över tid. Vänsterpartiet vill därför att 
Grundskoleförvaltningen uppdras att utreda hur kommunfullmäktiges mål kan nås. 
 
Våld och hot om våld hör inte hemma i skolan. Under 2019 avslutades projektet En 
kommun fri från våld i Borås. Syftet med projektet var att skapa ett systematiskt och 
metodiskt våldspreventivt arbete i staden. Inom ramen för detta arbetet togs det fram 
ett skolprogram, ”Steget” som består av en metod för att arbeta våldspreventivt i 
högstadiet. Enligt projektets slutrapport har detta program testats av Dalsjöskolan 
med goda resultat. Vänsterpartiet anser att det är värt att testa detta på fler 
högstadieskolor och sedan utreda effekten av det, för att om det faller väl ut 
implementera i hela verksamheten. 
 
 

Kommentarer till uppdrag i förslaget 
Vänsterpartiet ställer sig bakom de flesta av de uppdrag som finns i Mitt-S-förslaget 
till budget för Grundskolenämnden. Två av uppdragen vill vi däremot utgår ur 
förslaget. Här motiverar vi varför. 
 
Vi föreslår att det andra uppdraget, som är ett utredningsuppdrag om att inrätta en 
särskild undervisningsgrupp för särskilt utmanande barn, utgår ur nämndens budget. 
Nämnden har under hösten 2020 inlett diskussionen om hur vi kan arbeta för att ge 
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stöd till barn och unga som i det här avseendet har särskilda behov. Vi anser att det 
uppdrag som föreslås i Mitt-S budget föregår de fortsatta diskussionerna om detta. Vi 
anser att man inte bör ha övertro till organisatoriska lösningar på problem som i 
grunden handlar om mänskliga relationer. Därtill anser Vänsterpartiet att det finns 
farhågor med den lösning som ska utredas, till exempel avseende kamrateffekter, som 
kan få en vidare påverkan på samhället som inte är önskvärd. 
 
Vänsterpartiet föreslår också att det femte uppdraget, som innebär ett 
utvecklingsarbete för att ta fram ett framtidsinriktat inriktningsdokument för 
grundskolan, bör avslås. Vi ser inte att ytterligare ett framtidsdokument är det som 
grundskolan behöver. Dels finns det arbete som har gjorts i samband med Vision 
2025, men därutöver pågår det också ett övergripande arbete för att formulera en ny 
vision för staden. Det finns ett strategi för Bildningsstaden Borås. 
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Beslutsförslag 
I samband med nämndens beslut om budget 2021:2 lägger Vänsterpartiet följande 
tilläggsförslag till Mitt-S budgetförslag. För att inte öka arbetsbördan på förvaltningen 
och för att ge skolorna arbetsro efter de exceptionella omständigheter som har varit 
rådande under 2020 har vi valt att begränsa antalet nya förslag till fem stycken. 
Därutöver föreslår vi att två uppdrag i styrets budget utgår.  
 

- Att uppdrag nummer två under rubriken ”3.1.2 Nämnd” i förslaget utgår 
 
- Att uppdrag nummer fem under rubriken ”3.1.2 Nämnd” i förslaget utgår 

 
- Att uppdra åt Grundskoleförvaltningen att genomföra en känslighetsanalys 

som beskriver hur förändrade riktade statsbidrag till skolan kan drabba 
nämndens ekonomiska förutsättningar. 

 
- Att Grundskolenämnden tillskriver kommunstyrelsen med en redogörelse för 

hur dolda effektiviseringar drabbar nämndens ekonomi och därigenom 
försvårar för möjligheterna till en kompensatorisk resursfördelning. 

 
- Att lägga till en indikator i budget 2021:2 som visar antalet fritidshem där det 

helt saknas behörig personal. Denna indikator ska ha målsättningen noll för 
2021 och 2025. 

 
- Att Grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur 

kommunfullmäktiges mål om att 100 procent av eleverna i åk 4 till 9 ska 
känna sig trygga i skolan kan nås. 

 
- Att uppdra åt förvaltningen att initiera ett försök med det våldspreventiva 

skolprogrammet ”Steget” på en eller flera åk 7-9 skola/or och sedan 
utvärdera effekten av programmet. 

 
 


