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Svar på skrivelse från Äspereds föräldraförening 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna svar på skrivelse från Äspereds föräldraförening.        

Ärendet i sin helhet 

Tack för er skrivelse. Ni ger uttryck för oro beträffande de små skolornas 

förutsättningar att klara sitt pedagogiska uppdrag. Ni har också i er skrivelse 

gett exempel på beslut eller förändringar som Grundskolenämnden kan besluta 

om så att skolorna på de mindre orterna stärks och får bättre förutsättningar. 

I grunden tillämpar Grundskoleförvaltningen i Borås en resurs-

fördelningsmodell som är väl avvägd. Den tar hänsyn till en lång rad 

förutsättningar, och skall ge så likvärdiga förutsättningar som möjligt på alla 

våra skolor i Borås. När vi ser hur resursfördelningsmodellen fallit ut i Borås 

har det generellt varit bra. Däremot kan man konstatera att det finns skiftande 

ekonomiska förutsättningar på alla skolor. Det finns både små och stora skolor 

som har en god ekonomi och det finns både små och stora skolor som har det 

tuffare. Det är således inte så att alla små skolor utanför Borås tätort har det 

bekymmersamt. Det finns alltså en stor variation. Vi kan dock se vissa saker 

som är gemensamma för alla mindre skolor, och det är de osäkra drifts-

förutsättningarna. Det hänger i grunden ihop med elevunderlag. Om några få 

elever lämnar skolan kan det innebära stora kast i förutsättningarna. Man kan 

alltså säga att flera av de mindre skolorna är mer sårbara än större skolor inne i 

centrala Borås. Det leder i sin tur till en mindre flexibilitet och ibland 

svårigheter att få ihop verksamheten på det sätt som kanske andra skolor kan 

göra som kan dra nytta av stordriftsfördelar. Lösningen på denna problematik 

är nog inte endast lite mer pengar till dessa skolor utöver resurs-

fördelningsmodellen (som vi redan anslår) utan snarare försöka finna vägar att 

säkra ett stabilt elevunderlag över tid. Att säkra ett tillräckligt elevunderlag på 

berörda skolor är av högsta prioritet. Grundskolenämnden avser därför att 

skyndsamt arbeta fram konkreta förslag i frågan. 

Tillgången till olika insatser för elever i behov av stöd är viktig för att klara 

skolans uppdrag. Elevhälsa och stöd börjar i klassrummet men ibland kan 

stödet och insatserna behöva fördjupas med hjälp av elevhälsans personal 

och/eller med annan personal som t ex elevassistenter. Elevhälsans personal 

fördelas lika utifrån skolornas resurstilldelning. Elever i behov av särskilda 

insatser tilldelas resurser efter elevens behov enligt principer som är samma för 
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alla barn i Borås Stad, oavsett om eleven går på friskola eller kommunal skola, 

liten eller stor, för alla stadier.  

 

Ett förslag som ni tar upp i skrivelsen är särskilda lönesatsningar till de lärare 

som arbetar på minder skolor utanför det centrala Borås. Det förslaget bör 

analyseras noggrant. Det kan finnas vissa nackdelar med ett sådant system, men 

det kan också finnas fördelar. Grundskoleförvaltningen bör tillsammans med 

avdelningen lön och förhandling titta närmare på om det är en framkomlig och 

lämplig väg att gå. 

Avslutningsvis är det viktigt att slå fast en sak. Inget politiskt parti som finns 

representerat i Grundskolenämnden har en önskan att avveckla några mindre 

skolor. Det har aldrig varit aktuellt och det har aldrig föreslagits. Politiskt kan 

man dock aldrig lova att allting föralltid skall vara som det alltid har varit, men 

Det finns ingen i Grundskolenämnden som driver någon fråga om 

skolnedläggning.   

Grundskolenämnden anser att bevarandet av våra små skolor på små orter är 

en prioriterad fråga. Grundskolenämnden avser framgent att vidta åtgärder som 

säkrar elevunderlaget på berörda skolor, för att på sikt säkra den pedagogiska 

kvaliteten och skolornas framtida överlevnad.           

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Äspereds föräldraförening. 

                                

 

Beslutet expedieras till 

1. Äspereds föräldraförening. 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Anders Alftberg  Martin Sörbom  

Ledamot   Ersättare 


