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Grundskolenämndens budget för 2021  

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

1. Grundskolenämnden fastställer budget för 2021 i enlighet med förvaltningens förslag.  

2. Grundskolenämnden fastställer verksamhetsplan för 2021.  

3. Grundskolenämnden fastställer samlad riskbild inklusive intern kontrollplan för 2021.  

4. Grundskolenämnden ger direktören i uppdrag att inom det första kvartalet 2021 

återkomma med förslag på regler för ekonomistyrning gällande över- och underskott 

med anledning av genomförandet av skolenhetsutredningen.  

5. Grundskolenämnden ger direktören i uppdrag säkerställa att förvaltningen arbetar 

fram verksamhetsplaner utifrån nämndens verksamhetsplan och samlade riskbild.  

6. Grundskolenämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning om att nämnden bör 

ha ett eget kapital upp till två procent av kommunbidraget. 

Sammanfattning 
I ärendet beskrivs grundskoleförvaltningens förslag till budget för 2021, verksamhetsplan 

2021 och samlad riskbild inklusive intern kontrollplan för 2021.  

I grundskolenämndens budget för 2021 beskrivs i huvudsak ekonomiska ramar och 

resursfördelning inom förvaltningen. Budgethandlingen kompletteras av en 

verksamhetsplan som syftar till att redogöra för grundskolenämndens riktning och 

prioriteringar för att nå god måluppfyllelse. Budgetarbetet har föregåtts av riskanalyser 

vilka har sammanställts i dokumentet samlad riskbild och intern kontrollplan. En 

systematisk riskanalys och fastställda åtgärder och granskningar stödjer den interna 

kontrollen, även under organisatoriska förändringar. 

Grundskoleförvaltningen ska årligen lämna förslag till ersättningsbelopp för kommunal 

och fristående verksamhet så som fritidshem, förskoleklass, grundskola samt 

grundsärskola. Ersättningsbeloppen baseras på de förutsättningar som anges i budget 

2021. Detta beskrivs i ärende dnr:4548/20 och ärendet kan därmed sägas vara en 

specifikation av budgethandlingen.  

Den samlade bedömningen är att budget för 2021 ger goda ekonomiska förutsättningar 

för nämndens skolenheter och förvaltningen som helhet. Nämnden strävar efter att rikta 

resurserna efter behov och där eleverna finns. Det innebär att elevpeng procentuellt 

kommer att öka mer än index för pris och löneökningar.  

 Grundskoleförvaltningen  

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-22 

Diarienummer N609-4498/20 

 

Handläggare: Jenny Hagelberg, Oliver Bjerhem 

Telefon: 031-366 34 13 

E-post: jenny.hagelberg@grundskola.goteborg.se  

            oliver,bjerhem@grundskola.goteborg.se     

 

mailto:jenny.hagelberg@grundskola.goteborg.se
mailto:jenny.hagelberg@grundskola.goteborg.se


 

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (4) 

   

   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Grundskoleförvaltningens modell för fördelning av resurser tar sin utgångspunkt i den 

resursfördelningsmodell som togs fram och beslutades om i samband med att 

grundskolenämnden inrättades under 2018.  

Den samlade bedömningen är att budget för 2021 ger goda ekonomiska förutsättningar 

för nämndens skolenheter och förvaltningen som helhet. Redan 2020 skedde förstärkning 

av elevpengen i två omgångar genom kompletteringsbudgetar och denna förstärkning 

kvarstår under 2021. Grundskolans elevpeng räknas i snitt upp med 2,4 procent jämfört 

med total budget för 2020. Det innebär att skolorna får en högre ersättning än beräknat 

index för priser och löner, vilket ger rektor goda möjligheter att arbeta med sin inre 

organisation. Under perioden 2019–2021 har elevpengen ökat med 11,2 procent, vilket 

innebär en genomsnittlig ökning om 3,7 procent per år. Genomsnittet för prisindex för 

löner- och prisökningar för samma period beräknas till 2,2 procent. 

Elevpengen ger dock inte de förutsättningar som krävs för att nå en ekonomi i balans för 

alla skolenheter under 2021. Detta beror på historiska underskott som är svåra att hämta 

in på kort tid. Nuvarande regler för ekonomistyrning där historiska underskott följer med 

enheten kan försvåra omställning till en ny skolenhetsorganisation. Med anledning av 

detta avser förvaltningen att ta fram tillfälliga regler för ekonomistyrning som skapar 

förutsättningar för att ge rektor goda planeringsförutsättningar i den nya organisationen, 

utan att ge avkall på förvaltningens stabilitet och principen om bidrag på lika villkor.  

I grundskoleförvaltningens resursfördelningsmodell används sedan tidigare ett vägt 

socioekonomiskt index baserat på de tre föregående årens mätningar. Till följd av att 

Statistiska centralbyrån har förändrat sin praxis kring utlämning av data som behövs för 

att beräkna ett socioekonomiskt index har förvaltningen inför 2021 utgått från de två 

senaste årens mätningar. Förvaltningens analys visar att det socioekonomiska indexet, 

med få undantag, förändras relativt långsamt över tid för de allra flesta skolenheterna. 

Större förändringar beror oftast på att enheter slagits samman eller andra organisatoriska 

förändringar. Förvaltningens bedömning är därför att denna hantering är mest lämplig. 

Inför bedömning har grundskoleförvaltningen haft avstämningar med 

förskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen, motsvarande förvaltningar i Malmö 

och Stockholm samt SKR.  

För budgetåret 2021 ser förvaltningen flera riskområden som kan medföra ekonomiska 

konsekvenser. Dessa risker ses framförallt inom områden såsom lokaler och dess 

kapacitet, extra insatser till följd av covid-19 samt omorganisering av stödavdelningar 

och skolenheter. 

Nämnden ska värdera behov av eget kapital utifrån risk och väsentlighet. Nämnden har 

idag ett eget kapital motsvarande 80 Mkr vilket utgör omkring 1 procent. Enligt stadens 

styrregler får nämndens eget kapital inte överstiga denna nivå. Förvaltningens bedömning 

på lämplig nivå för eget kapital är dock 170 Mkr, vilket är cirka 2 procent av 

kommunbidraget. Denna nivå krävs för att hantera framtida risker i form av 

volymförändringar, behovsförändringar, reinvesteringar och konjunkturförändringar.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Den ekologiska dimensionen kommer att bli än viktigare under 2021 i och med att 

förvaltningen tar emot stora verksamhetsområden så som måltid och städ som har stor 



 

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande 3 (4) 

   

   

miljöpåverkan. Budget och verksamhetsplan anger inga mål för den ekologiska 

dimensionen men tydliggör att det behövs dialog under året, bland annat utifrån 

nämndens ambitioner utifrån stadens miljöledningssystem.  

Bedömning ur social dimension 
Resursfördelningen är ett medel för att nå målet att alla barn och elever ska få tillgång till 

en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att resursfördelningen ska stödja 

skolans kompensatoriska uppdrag att jämna ut skillnader som påverkar barns möjligheter 

att nå till sin fulla potential.  

Flera av de planerade organisationsförändringarna syftar också till att stärka skolornas 

arbete nämndens förstärkningsområden vilket indirekt kommer att ha stor påverkan på 

elevers möjlighet till bättre skolgång.  

Den övergripande resursfördelningsmodellen syftar till att utjämna för strukturella 

skillnader mellan skolenheter utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. I 

resursfördelningsmodellen innefattas parametrar som elevens kön, utländsk bakgrund och 

invandringsår. I budget finns även riktade satsningar med stöd av statliga bidrag för ökad 

likvärdighet. Statsbidraget för ökad likvärdighet kommer bland annat riktas för nyanlända 

elever, elever i behov av särskilda satsningar från elevhälsa eller andra specialistteam 

samt elever som riskerar diskrimineras eller bli osynliga.  

Kön är en viktningsvariabel i resursfördelningsmodellen vilket ska bidra till att minska 

könsskillnader i skolresultat. Att flickor når högre betygsresultat än pojkar är 

väldokumenterat och gäller för flertalet utbildningsformer. Forskning visar att 

skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat är starkt relaterade till skolans kvalitet. 

Skillnader mellan könen, både vad det gäller kunskapsresultat och närvaro, minskar på 

skolor med högre kvalitet. Satsningar på förbättringar av skolkvaliteten, där 

resursfördelning är ett medel, förbättrar förutsättningar för alla elever och kan minska 

skillnader mellan könen.   

Samverkan 
Information och fördjupad dialog har skett på utskottet för organisation och budget den 

19 oktober och den 16 november. Samverkan på FSG den 30 november.  

Bilagor 
1. Grundskolenämndens budget 2021 inklusive bilaga  

2. Grundskolenämndens verksamhetsplan 2021 

3. Samlad riskbild 2021 inklusive intern kontrollplan 2021  
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Beskrivning av ärendet 

 

Förslag till Grundskolenämndens Budget 2021 

Utifrån Kommunfullmäktiges budget 2021 har förvaltningen tagit fram förslag på 

ekonomiska ramar. I budgethandlingen för 2021 beskrivs inledningsvis grundläggande 

förutsättningar sett till befolkningsförändringar, ekonomiskt nuläge, ekonomisk ram och 

ekonomistyrningsprinciper. Därefter beskrivs resursfördelningsmodellen och hur den 

påverkar elevpengen för respektive årskurs, fritidshem och grundsärskola samt hur 

användandet av det statliga bidraget för ökad likvärdighet är planerat. Enligt förslag till 

budget kommer elevpengen att öka mer än index för pris och löneökningar. Den samlade 

bedömningen är att budget för 2021 ger goda ekonomiska förutsättningar för nämndens 

skolenheter och förvaltningen som helhet. 

Förslag till Grundskolenämndens Verksamhetsplan för 2021  

Verksamhetsplanen syftar till att redogöra för grundskolenämndens riktning och 

prioriteringar för att nå god måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde. 

Grundskolenämndens verksamhetsplan 2021 bygger i stora delar på den verksamhetsplan 

som har gällt för 2020. Eftersom nämnden kommer att ta över ansvar för flera stora 

verksamheter den 1 januari 2021 kommer det behövas dialog under året för att 

komplettera strategierna i verksamhetsplanen.  

Verksamhetsplanen inleds med en beskrivning av viktiga förutsättningar. Därefter 

beskrivs de mål och uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till grundskolenämnden 

samt hur grundskolenämnden har tagit om hand om dessa mål. Under avsnittet 

Grundskolenämndens mål beskrivs de mål och strategier som ligger till grund för 

planering och prioriteringar under 2021. Kopplat till respektive mål finns även 

beskrivning av vilka indikatorer som nämnden kommer att använda för att följa upp 

utveckling inom respektive mål. 

Samlad riskbild 2021 och intern kontrollplan 2021  

Nämnden har ansvar för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs utifrån 

ändamålsenlig intern kontroll. Budgetarbetet har föregåtts av riskanalyser inom nämndens 

verksamhetsområde. De mest väsentliga riskerna har sammanfattats i en samlad riskbild 

som innefattar beskrivning av väsentliga risker och möjliga konsekvenser om risken 

inträffar, nuvarande kontrollstruktur samt planerade åtgärder. Nämnden ska även 

fastställa en intern kontrollplan som tydliggör vilka särskilda granskningar som ska 

genomföras under 2021. Den interna kontrollplanen är en uppföljning av förvaltningens 

interna kontrollstruktur.  

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

 

 

Bengt Randén 

Förvaltningsdirektör 

 

Helena Sjöberg  

Befattning  

 



 

 

Budget 2021 

Grundskolenämnden 

2021 
  



 

 

Budget 2021  2 (22) 

Grundskolenämnden  

 2020-11-30 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .................................................................................. 3 

2 Förutsättningar ....................................................................... 4 

2.1 Nya uppdrag för nämnden inför 2021 ................................... 4 

2.2 Befolkningsprognos ............................................................... 4 

2.3 Ekonomi ................................................................................ 5 

3 Resursfördelning .................................................................. 10 

3.1 Resursfördelningsmodell ..................................................... 10 

3.2 Grundbelopp ....................................................................... 15 

4 Statliga bidrag för ökad likvärdighet .................................. 18 

5 Bilagor ................................................................................... 22 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Bilaga budgethandling resultat och prognos 

  



 

 

Budget 2021  3 (22) 

Grundskolenämnden  

 2020-11-30 

1 Inledning 
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och 

är tänkt att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 

2021 den 5 november 2020. Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver 

ekonomisk tilldelning även mål och uppdrag som riktas till nämnder och styrelser. 

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska förvaltningen 

utarbeta förslag till budget och verksamhetsplan med utgångspunkt i fullmäktiges 

budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande dokument. I 

grundskolenämndens budget för 2021 beskrivs i huvudsak ekonomiska ramar och 

resursfördelning inom förvaltningen. Budgethandlingen kompletteras av en 

verksamhetsplan som syftar till att redogöra för grundskolenämndens riktning och 

prioriteringar för att nå god måluppfyllelse. Budgetarbetet har föregåtts av 

riskanalyser kopplade till nämndens grunduppdrag. 

I budgethandlingen för 2021 beskrivs inledningsvis grundläggande förutsättningar 

sett till befolkningsförändringar, ekonomiskt nuläge, ekonomisk ram och 

ekonomistyrningsprinciper.  

Sist i budgethandlingen för 2021 beskrivs resursfördelningsmodellen och hur den 

påverkar elevpengen för respektive årskurs, fritidshem och grundsärskola samt hur 

användandet av det statliga bidraget för ökad likvärdighet är planerat. 

Förvaltningen återkommer dessutom i ett eget ärende den 9 december 2020 kring 

fastställande av ersättningsbelopp till såväl kommunala och fristående skolor 

(Dnr:4548/20). 

Övergripande analys och bedömning 

Nämnden strävar efter att rikta resurserna efter behov och där eleverna finns. Det 

innebär att elevpeng procentuellt kommer att öka mer än index för pris och 

löneökningar. Sammantaget ger elevpengen goda ekonomiska förutsättningar för 

nämndens skolenheter.  

Det är viktigt att grundskolenämndens ekonomiska uppföljning sker utifrån 

identifierade risker så som lokalkostnadsutveckling, framtida insatser till följd av 

covid-19 samt omorganisering av skolenheter och stödavdelningar. Nämnden 

behöver även säkerställa uppföljning utifrån nämndens samlade riskbild, så som 

uppföljning av skolplaceringar. 



 

 

Budget 2021  4 (22) 

Grundskolenämnden  

 2020-11-30 

2 Förutsättningar  
Nedan beskrivs förutsättningar utifrån nya uppdrag, befolkningsprognos samt 

ekonomi. Förutsättningar och utgångspunkter utifrån måluppfyllelse, personal och 

lokaler beskrivs även närmre i nämndens verksamhetsplan för 2021. 

2.1 Nya uppdrag för nämnden inför 2021 

Från den 1 januari, 2021 tar grundskoleförvaltningen emot omkring 1400 

medarbetare från måltid, lokalvård, vaktmästeri och kulturskolan då 

stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning avvecklas. Eftersom nämnden 

kommer att ta över ansvar för flera stora verksamheter kommer det behövas 

kontinuerlig dialog under året utifrån mål, uppdrag och strategier. 

2.2 Befolkningsprognos 

Här nedan beskrivs befolkningsutvecklingen i Göteborg utifrån ett barn- och 

ungdomsperspektiv. 

Göteborg är en växande stad. I slutet av 2019 var befolkningen i Göteborgs stad 

totalt 579 000 personer. Antalet barn i grundskoleålder var under samma period 

drygt 62 000, vilket utgör knappt 11 procent av den totala befolkningen. 

Barn i grundskoleåldrar har ökat kraftigt sedan 2012 till följd av ett högt inflöde av 

större ålderskullar i lägre åldrar relativt de som lämnat åldersgruppen. Under 2016 

ökade antal barn i grundskoleålder med 2016 med 2 126 (3,8 procent). Det är den 

största ökningen inom åldersgruppen sedan mitten av 1990-talet. Efter 2016 har 

ökningen dock avtagit successivt och utvecklingstakten förväntas fortsätta minska 

stadigt till och med 2026, och sedan åter stiga något efter detta. 

Mellan december 2020 och 2021 prognostiseras åldersgruppen öka med 1 143 barn 

(knappt 2 procent). Under de närmsta fem åren väntas gruppen sammantaget öka 

med 2 800 barn (5 procent). 

I takt med att relativt större ålderskullar i lägre åldrar kommer in i åldersgruppen 

väntas detta bidra till en utjämning av andelen grundskoleelever mellan lägre och 

högre åldrar på sikt. Den förändrade ålderssammansättningen ökar på sikt behovet 

att omallokera grundskolans resurser mellan åldersgrupperna jämfört med idag. 

Den förväntade ökningen av antal barn och elever de kommande åren kommer att 

ställa stora krav på både planering av utbildningsplatser och kompetensförsörjning. 
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Befolkningsutveckling per stadie och stadsområde. 

 

Tabellen ovan visar att elevökningen på såväl kort som längre sikt är störst inom 

åldersgruppen 13-15 år dvs högstadieålder. 

2.3 Ekonomi 

Nedan beskrivs grundskolenämndens ekonomiska nuläge, förvaltningens 

ekonomistyrning, utbildningsområdenas ekonomiska utveckling sedan 2019 och 

budgetförutsättningar inför 2021. 

God ekonomisk hushållning - ekonomistyrning 

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhetens behov måste rymmas inom 

den ekonomiska ramen samtidigt som gällande lagstiftning, riktlinjer och uppsatta 

mål följs. I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktiges regler för 

ekonomisk planering, budget och uppföljning innebär att alla nämnder ska bedriva 

en ändamålsenlig verksamhet, bidra till en hållbar utveckling och en god 

ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv. 

Ekonomiskt nuläge till och med oktober 2020 

Resultatet för perioden januari-oktober uppgår till 302 Mkr. Detta innebär att 

förvaltningen har en positiv avvikelse på 214 Mkr jämfört med periodiserad budget 

för den aktuella perioden. 

Grundskoleförvaltningens utbildningsområden redovisar ett positivt resultat på 

108 Mkr för perioden, vilket är en förbättring med 80 Mkr jämfört med resultatet i 

augusti. Förbättringen inom utbildningsområdena förklaras framförallt av 

kompletterande budget för årskurs 4-6 samt ökad elevpeng som beslutades om i 

oktobernämnden. 

Grundskoleförvaltningens avdelningar samt förvaltningsövergripande uppdrag 



 

 

Budget 2021  6 (22) 

Grundskolenämnden  

 2020-11-30 

redovisar till och med oktober ett positivt resultat på 106 Mkr, vilket är en 

försämring med 106 Mkr jämfört med augusti. Försämringen förklaras av att 

kompensation för fler elever betalats ut till skolorna i september månad samt att 

den ökade elevpengen betalats ut i oktober månad. Den ökade elevpengen 

betalades ut retroaktivt för hela perioden januari till oktober. Det positiva resultatet 

som kvarstår på avdelningar och förvaltningsövergripande uppdrag beror på: 

• Färre köpta platser i annan regi 

• Minskade kostnader för Västtrafikkort 

• Ökade statsbidrag jämfört med budget 

• Bokslutsposter 

Jämfört med samma period 2019 har bemanningen generellt sett minskat inom 

förvaltningen, främst inom utbildningsområdena. En stor del av minskningen i 

bemanning finns på skolor som genomfört ekonomiska åtgärder för en budget i 

balans. Minskningen kan ses på i stort sett alla yrkesbefattningar. I 

bemanningsminskningen går det att utläsa följande tendenser: 

• Ökat antal tillsvidareanställda 

• Minskat antal visstidsanställda 

• Ökat antal timanställda 

• Minskad användning av inhyrd personal 

Mellan perioden oktober 2018 till oktober 2019 ökade antalet tillsvidareanställda 

med 425 årsarbetare, vilket motsvarar en ökning om 7,3 procent. Detta bidrog till 

att utbildningsområdena överskred budget med 154 Mkr. Minskningen av antal 

årsarbetare i oktober 2020 ska därmed sättas i relation till den stora ökning i 

bemanningen som skedde under 2019. 

Nedan visas ett diagram över utvecklingen av årsarbetare månadsvis för perioden 

juli 2018 till och med oktober 2020. 

 

Utbildningsområdena lämnar en årsprognos på 110 Mkr jämfört med budget 2020. 

Årsprognosen motsvarar cirka 3000 kr per elev och år. Enligt förvaltningens 
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ekonomistyrningsregler ska underskott inhämtas inom tre år. Kompletterande 

budget och höjd elevpeng har skapat goda förutsättningar för att återställa 

underskott från 2019 och åstadkomma ekonomi i balans över tid. Utifrån 

prognosen i oktober har 80 procent av skolorna en ekonomi i balans för 2020 och 

22 av 83 skolor återställer sitt negativa resultat från 2019. 

I tabellen nedan presenteras utbildningsområdenas prognos- och resultatutveckling 

för 2019 och 2020. 

 

Förvaltningen lämnar en prognos på 140 Mkr för 2020, vilket motsvarar en 

avvikelse på 1,7 procent mot kommunbidrag. En förutsättning för att klara 

prognosen är att grundskoleförvaltningen beviljas 94 Mkr av kommuncentralt 

avsatta medel avseende investeringsrelaterade driftskostnader. 

Tilldelad ekonomisk ram från Kommunfullmäktige 

Kommunbidrag i tkr 2020 2021 

Ram 8 130 200 8 833 720 

Kompletteringsbudget 70 500  

Summa 8 200 700 8 833 293 

% förändring  7,7% 

Kommunbidraget ökar med 633 Mkr jämfört med budget 2020 inklusive 

kompletteringsbudget, vilket motsvarar en ramhöjning med 7,7 procent. Budgeten 

är indexerad med 1,5 procent, vilket ska täcka löne- och andra prisökningar. 

Ramhöjningen ska även täcka kostnader för expansion samt överföring av 

verksamhet från stadsdelsförvaltningarna. 

Ekonomiska risker  

Inom ramen för grundskolenämndens ansvar finns flera områden där prisökningen 

överstiger 1,5 procent. Det kräver en omfördelning av resurser inom verksamheten 

för att kunna finansiera de områden som överstiger 1,5 procent i prisökning. Det 

handlar till exempel om: 
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• Lönerevision 2021 är inte fastställd, för 2020 uppgick den genomsnittliga 

ökningen till 2 procent för pedagogisk personal och övrig personal. 

• Övergångshyra till ny hyresmodell medför en kostnadsökning om 12,5 procent. 

• Kommungemensamma tjänster medför en kostnadsökning om 10 procent. 

 

Nedan beskrivs andra ekonomiska risker som kan innebära konsekvenser redan 

under 2021: 

• Lokalförsörjning och kapacitetsutmaningar 

• Hög andel äldre lokaler med betydande behov kopplat till status, skick och 

ändamålsenlighet 

• Framtida extra insatser till följd av covid-19 

• Omorganisering av skolenheter och stödavdelningar. Förvaltningen har 

reserverat 10 Mkr i budget 2021 för detta ändamål. 

Principer i budgetarbetet 

I enlighet med förvaltningens princip för budgetarbetet har elevpeng och andra 

ersättningar i form av grundsärskola, resursskola och särskilda 

undervisningsgrupper nivå 4 prioriterats. Det innebär att elevpengen och andra 

ersättningar minst ska räknas upp utifrån index för att täcka löne- och prisökningar. 

Resterande medel går till att finansiera centrala budgetposter såsom 

stödavdelningar, lokalhyror med flera.  

Förvaltningen har arbetat med olika simuleringar för att komma fram till en 

nivåökning av elevpeng och andra ersättningar som är optimal för hela 

förvaltningen. Utifrån genomförda simuleringar föreslår förvaltningen en 

nivåhöjning om 2,4 procent, vilket överstiger index för pris- och löneökningar för 

2021. Detta ger goda förutsättningar för alla verksamhetsformer nästkommande år. 

Ekonomi i balans  

Genom ekonomi i balans skapas handlingsutrymme och beredskap för att möta 

framtida utmaningar och satsningar. På så sätt kan fokus läggas på 

förstärkningsområdet undervisningen kvalitet. Målsättningen är att nå en så hög 

grad av mål- och prestationsuppfyllelse som möjligt inom den ekonomiska ramen. 

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning är 

mål, planer, program och regler som kommunfullmäktige och nämnden antar i 

övrigt underordnade budget.  

Nämndens eget kapital  

Det huvudsakliga syftet med nämndens eget kapital är att möjliggöra långsiktigt 

ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan 

överbryggas. Nämnden kan besluta om att ta eget kapital i anspråk. 

Nämnden bör sträva efter att ha ett eget kapital i nivå som motiveras utifrån 

verksamheten och de förutsättningar under vilken nämnden verkar. Nämnden ska 

därför årligen aktivt värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och 

väsentlighetsperspektiv och skriftligen motivera en rimlig nivå på eget kapital. 
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Eget kapital som överstiger denna nivå ska återredovisas till kommunstyrelsen. I 

detta sammanhang måste nämnden beakta de av kommunfullmäktige beslutade 

riktnivåer som gäller för samtliga nämnder. 

Förvaltningens bedömning av riktnivån för eget kapital är 170 Mkr, vilket är cirka 

2 procent av kommunbidraget. Denna nivå krävs för att hantera framtida risker i 

form av volymförändringar, behovsförändringar, reinvesteringar och 

konjunkturförändringar. Nämnden har idag ett eget kapital motsvarande 80 Mkr 

vilket utgör omkring 1 procent. Enligt stadens styrregler får nämndens eget kapital 

inte överstiga 80 Mkr. 

Principer för att hantera över- och underskott på enhetsnivå  

Varje skolenhet bär med sig hundra procent av överskott och underskott som eget 

kapital under förutsättning att resultatenheten har genomfört verksamhet som 

överensstämmer med fastställda mål. Långsiktig planering ska utgöra grunden för 

användning av eget kapital. 

Om resultatenhetens eget kapital är negativt ska beloppet återbetalas 

nästkommande år. Om skulden är av betydande storlek kan avbetalningsplan 

upprättas på maximalt tre år. I bilaga 1 finns skolornas prognos till och med 

oktober månad samt beräknat överfört resultat från och med 2019 till och med 

2020. 

Nuvarande regler för ekonomistyrning där historiska underskott följer med enheten 

kan dock försvåra omställning till en ny skolenhetsorganisation. I samband med 

genomförandet av skolenhetsutredningen kommer förvaltningen därför att se över 

regler för över- och underskott för att skapa goda planeringsförutsättningar för 

rektor utan att ge avkall på förvaltningens stabilitet och principen om bidrag på lika 

villkor.  
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3 Resursfördelning 
I avsnittet nedan beskrivs nämndens modell för resursfördelning samt specificerade 

belopp för kommunal och fristående verksamhet. 

3.1 Resursfördelningsmodell 

Resursfördelningsmodell förskoleklass, grundskola och fritidshem  

Grundskoleförvaltningens modell för fördelning av resurser tar sin utgångspunkt i 

den resursmodell som togs fram och beslutades i samband med att 

grundskolenämnden inrättades under 2018. 

Övergripande struktur 

Fördelning av resurser inom utbildningsområdet finns reglerat i skollagen där dels 

ansvaret mellan skolhuvudman och rektor regleras, dels förhållandet mellan 

kommunala och fristående skolor. 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om ramtilldelning till nämnden. Nämnden 

fördelar därefter resurserna inom nämndens ansvarsområden. Det innebär bland 

annat att ta ställning till storleken på centrala avsättningar, hur mycket medel som 

ska fördelas till grundskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet och 

grundsärskoleverksamhet. Ersättningen per elev följer med oavsett vilken skola 

eller huvudman som eleven väljer. 

Likabehandlingsprincipen  

Vid beräkning av nämndens bidrag och elevpengen tillämpas 

likabehandlingsprincipen, vilket innebär att bidrag till fristående verksamhet ska 

beräknas efter samma grund som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till egna motsvarande verksamheter.  

Kommunens budget för det kommande året ska ligga till grund för beslut kring 

bidragen. Om ytterligare resurser ges till den 

kommunala verksamheten, dvs de kommunala 

skolorna, under löpande budgetår ska 

motsvarande tillskott ges till den fristående 

verksamheten. 

Grundbeloppet består av tre delar; 

grundersättning som fördelas lika per elev 

beroende på årskurs/ålder, en 

strukturersättning som är viktad utifrån 

socioekonomiska variabler och ersättning för 

nyanlända elever. 
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Utvecklingen av grundbeloppet i kommunal regi  

Grundbeloppet har ökat stadigt varje år sedan resursfördelningsmodellen infördes. 

Störst hittills har ökningen varit under 2020, då revideringar av grundbeloppet 

bidragit till att öka ersättningsnivåerna avsevärt jämfört med 2019. Under 2020 

gjordes insatser för att höja grundbeloppet i två omgångar, en särskild satsning mot 

årskurs 4-6 och ytterligare en satsning för att höja ersättningsnivåerna 

genomgående. 

 

Grundbeloppet ökade i kommunal regi med mellan 4-11 procent under 2020. Störst 

var ökningen i årskurs 4-6, till följd av de riktade satsningar som gjordes under 

året. Under 2021 ökar grundbeloppet med 3-4 procent. För årskurs 4-6 bibehålls de 

relativt höga ersättningsnivåerna från det föregående året. 

Förändrad praxis för beräkning av socioekonomiskt index 

Under 2019 förändrade Statistiska centralbyrån, SCB sin tolkning och praxis 

gällande utlämnande av uppgifter om skolors elevsammansättning och elevers 

studieresultat. SCB bedömer numera att dessa uppgifter utgör information om 

huvudmännens affärsmässiga förhållanden och därmed inte kan lämnas ut. Detta 

för med sig konsekvenser för redovisning av skolresultat och framtagande av 

socioekonomiskt index vid resursfördelningsmodeller 

Sveriges kommuner och regioner, SKR prövade frågan i Kammarrätten där SCB 

fick stöd för sin tolkning. Högsta förvaltningsdomstolen avslog SKR:s begäran om 

överprövning. Från våren 2020 gäller därmed ny rättspraxis inom området. För 

grundskoleförvaltningen innebär detta att det krävs en justering i hantering av 

socioekonomiskt index inför budgetarbetet 2021.  

Grundskoleförvaltningens ställningstaganden 

Nedan beskrivs de tre alternativ som förvaltningen beaktade inför bedömning av 

fortsatt hantering.  

1. Använda historiska index 
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I grundskoleförvaltningens modell används sedan tidigare ett vägt socioekonomiskt 

index baserat på de tre föregående årens mätningar. Indexberäkningen kan 

beräknas utifrån de två senaste årens mätningar. Förvaltningens analys visar att det 

socioekonomiska indexet, med få undantag, förändras relativt långsamt över tid för 

de allra flesta skolenheterna. Större förändringar beror oftast på att enheter slagits 

samman eller andra organisatoriska förändringar.  

2. Kommuner med en ”statistikavgränsande verksamhet” kan göra en egen 

beställning av data. 

Göteborgs Stad har en statistikavgränsande verksamhet på stadsledningskontoret 

vilka kan göra en beställning av aktuell statistik hos SCB. Problemet med 

statistiksekretessen kvarstår dock då resultatet av gjorda regressionsanalyser inte 

kan inte publiceras i form av en strukturersättning per skolenhet i 

budgethandlingen för 2021. 

2. Respektive kommun kan ta in ett samtycke från berörda enskilda skolhuvudmän. 

En annan möjlighet är att ta in samtycke från samtliga berörda enskilda 

skolhuvudmän. Grundskoleförvaltningen bedömde denna lösning som alltför 

riskfylld då samtliga huvudmän måste lämna in ett samtycke i utsatt tid för att 

beställning hos SCB skulle kunna göras. Vid den aktuella tidpunkten för 

förvaltningens ställningstagande var det inte helt klarlagt hur ett samtycke skulle 

utformas för att bli godkänt av SCB. En begäran om samtycke bör inte utformas 

med sanktioner eller motsvarande utan bygga på en frivillighet från huvudmännens 

sida. 

Hantering av socioekonomiskt index 2021  

Inför bedömning har grundskoleförvaltningen haft avstämningar med 

förskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen, motsvarande förvaltningar i 

Malmö och Stockholm samt SKR. Den samlade bedömningen är att det första 

alternativet med historiska index är lämpligast. I beräkning av budget 2021 har 

förvaltningen justerat indexberäkningen till att omfatta de två senaste mätningarna. 

Med denna modell krävs dock även hantering av sammanslagna enheter inför 

läsåret 21/22 samt start av nya enheter.  

För enheter som slås samman har förvaltningen beräknat ett nytt vägt index baserat 

på socioekonomiskt index och elevtal från ingående enheter. För nystartade enheter 

har ett nytt index beställts från SCB. Förvaltningen har begärt in godkännande från 

en enskild huvudman under hösten 2020. 

Hantering av socioekonomiskt index framöver  

Utbildningsdepartementet presenterade förslag på ny hantering i oktober 2020. 

Förslaget innebär i korthet att en tillfällig justering av regelverket införs från 1 juli 

2021 vilken ska gälla fram till 31 december 2022. Därefter ska nya permanenta 

regler finnas på plats. Förslag om tillfälliga regler är nu ute på remiss och 

Göteborgs Stad är en av remissinstanserna. Grundskoleförvaltningen bedömer, mot 

denna bakgrund, att justeringen av socioekonomiskt index endast behöver göras för 

budget 2021. 
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Resursfördelningsmodell grundsärskola 

Under hösten 2019 togs en ny resursmodell fram för elever som har sin 

undervisning i grundsärskolan. För fristående verksamhet bygger 

grundersättningen på vilken huvudsaklig kursplan (läroplan LSÄR 11) eleverna 

läser efter. Ersättningarna är samma för alla årskurser. Utöver grundersättningen 

kan tilläggsbelopp för särskilt stöd sökas för enskilda elever. Fritidsersättningen 

motsvarar en tredjedel av skoldelens grundersättning. 

Den kommunala modellen bygger dels på vilken huvudsaklig kursplan (läroplan 

LSÄR 11) eleven läser efter och dels på tre olika nivåer av stödbehov. 

Fritidsersättningen för grundsärskoleelever motsvarar en tredjedel av 

grundsärskolans belopp. 

Vissa elever läser antingen efter kursplanen ämne eller ämnesområde, andra elever 

läser en kombination av grundsärskolans kursplaner och/eller grundskolans 

kursplan. Ersättningsmodellen omfattar även elever som läser efter grundskolans 

kursplan men har sin undervisning förlagd till grundsärskolan, så kallat integrerade 

elever. För dessa elever ges ersättning för ämnesområde. För elever som läser en 

kombination av kursplaner ges ersättning utifrån kursplanen, antingen ämne eller 

ämnesområde. 

För samtliga elever ges grundsärskolorna grundbelopp. Mellan 20-25 procent av 

förvaltningens grundsärskoleelever har så omfattande stödbehov att en 

tilläggsschablon tillkommer utöver grundbeloppet. Det finns två nivåer av 

tilläggsschabloner där den lägre nivån tar hänsyn till elevens behov av egen 

elevassistent samt behov av personal med specialistkunskaper inom exempelvis 

kommunikation. Den högre tilläggsschablonen ges då eleven dessutom har behov 

av medicinsk assistans för livsuppehållande insatser och/eller högkvalitativ 

utrustning (t ex Bliss-system och hörselteknik). 

Bedömningen av ersättningsnivå för respektive grundsärskola gjordes av dåvarande 

organisationen för stöd och samordning under hösten 2019. För att göra 

grundsärskolans resursmodell mer anpassad till respektive grundsärskolenhets 

faktiska förutsättningar och nuvarande elevsammansättning beslutade förvaltningen 

i november 2020 om två möjligheter till viss omprövning av de ekonomiska 

resurserna för 2021. För det första kommer det ges möjlighet till en omprövning av 

enheternas ersättningsnivå och för det andra en möjlighet att ansöka om extra 

ersättning för elever som har ett betydligt större stödbehov än de andra eleverna på 

enheten. I båda fallen kommer en förvaltningsgemensam grupp bereda ärendena 

och beslut tas av samordnande utbildningschef i grundsärskolefrågor. 

Grundsärskolans reviderade modell är kostnadsneutral. En omprövningspott på 2,6 

Mkr avsätts som finansieras genom att ordinarie ersättningar indexhöjs med 1,7 

procent (enligt SKR pris- och löneindex) istället för 2,4 procent som förvaltningen 

indexhöjer grundskolans elevpeng med. 
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Översyn ersättning till Svenska Balettskolan 

Den del av Svenska Balettskolan som regleras via dansarförordningen har tidigare 

definierats som resursnämndsbidrag för elever från Göteborg (dvs inom en del av 

begreppsapparaten för resursfördelning mellan olika SDN). Då 

grundskoleförvaltningen nu har tagit över ansvaret för skolan innebär det att det 

som tidigare kallades resursnämndsbidrag istället kommer benämnas 

verksamhetsbidrag, innebörden av bidraget är dock detsamma. 

Fördelningsprincipen av resursnämndsbidrag kontra interkommunala ersättningar 

har skapat osäkra och ojämna budgetförutsättningar för skolan då elevantalet 

varierat under åren, liksom i vilka kommuner eleverna är bosatta. För att säkerställa 

intäkterna för Svenska Balettskolan föreslås därför att verksamhetsbidraget för 

2021 höjs och de interkommunala intäkterna bokförs centralt i förvaltningen. 

Budgetfördelningsprincipen blir därmed lika för alla skolor i förvaltningen. 

Under hösten 2020 är 114 elever inskrivna på Svenska Balettskolan, en 30 

procentig ökning jämfört med våren 2020. Beräkningen av verksamhetsbidraget för 

2021 grundar sig på antalet elever under hösten 2020. Utifrån den stora 

elevökningen och skolans småskalighet föreslås att skolans verksamhetsbidrag ökar 

med 30 procent, vilket motsvarar en ökad nettokostnad på 2,8 Mkr. Under 2021 

behöver verksamhetsbidraget utvärderas och eventuellt omprövas utifrån skolans 

ekonomiska utfall, elevutveckling med mera. 

Skärgårdsstillägg  

Skolorna i södra skärgården har under flera år haft svårt att nå en budget i balans. 

Det finns ett flertal orsaker till skolornas ekonomiska läge där låga elevtal och 

svårigheter att samordna verksamheten med andra skolenheter utgör grunden för 

problematiken. Rektorerna har beskrivit sin situation som svårlöst då man har svårt 

att möta upp de krav som ställs kring en ändamålsenlig organisation, elever med 

särskilda behov samt de specifika förutsättningar som finns kopplade till skolornas 

geografiska läge. 

Nämnden antog 2019 förvaltningens förslag (Dnr N609-3439/19) på 

kompletteringar av resursfördelningsmodellen inom områdena 

landsbygdsersättning, särskild undervisningsgrupp nivå 2 (SU2) på Styrsöskolan 

samt finansiering av elevhälsans extra restid. Det totala tillägget för 2020 uppgår 

till 4 Mkr. Enligt stadens beslutade budget 2021 ökas tillägget till södra 

skärgårdens skolor med ytterligare 2 Mkr. 
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3.2 Grundbelopp 

Total ram tkr 

Kommunbidrag från KF 8 833 720 

Avgår centrala avsättningar  

Förvaltningscentrala poster (inkl skolkort) -937 034 

Lednings- och styrningsbudget -100 000 

Summa centrala avsättning -1 037 034 

  

Ram att fördela 7 796 686 

Varav;  

Grundsärskola 439 675 

Grundskola inkl förskoleklass och 
fritidshem 

7 357 011 

  

Avgår/tillkommer särskilda poster  

Riktat särskilt stöd och tilläggsbelopp -263 418 

Ersättning till/från andra huvudmän -124 634 

Schablonersättning nyanlända elever -37 000 

Statsbidrag 184 767 

Summa grundbelopp att fördela per 
elev* 

6 931 959 

Kulturskolans ram på 130 Mkr ingår i förvaltningscentrala poster. 

Grundbelopp att fördela per elev är det belopp som fördelas lika mellan alla folkbokförda elever i 

Göteborg oavsett huvudman. Statsbidrag är ej inkluderat i grundbelopp att fördela per elev då detta 

belopp enbart riktas till Grundskoleförvaltningen som huvudman. Friskolor får på samma sätt 

statsbidraget utöver elevpeng direkt från skolverket. 
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Specifikation av fördelad ersättning per elev i egen regi utifrån totalt 

grundbelopp 

Totalt att fördela egen 
produktion 

Totalbelopp 
Grundersättning 
per elev 

Strukturersättni
ng per elev 

Grundbelopp totalt (exkl 
avgifter) 

5 486 960   

Belopp per verksamhet, 
åk och elev 

   

Förskoleklass  63 442 15 617 

Åk 1-3  74 014 17 473 

Åk 4-6  87 356 19 788 

Åk 7-9  90 506 25 199 

Fritidshem:    

6-9 år  33 818 3 883 

10-12 år  11 498 1 310 

Varav strukturersättning 
19 %, skola 

951 600   

Varav strukturersättning 
10 %, fritidshem 

67 610   

Avgår centrala poster -2 628 664   

Tillkommer statsbidrag, 
fritidsersättning, 
skoladministratör 

392 146   

Summa grundbelopp att 
fördela per enhet 

3 250 442   

Ersättning för nyanlända 
elever (utanför modellen) 

   

Grundsärskola ersättning per elev (tkr) 

Grundsärskola egen regi 
(tkr) 

Ämne Ämnesområde 

Grundbelopp inklusive 
tilläggsschablon 2 

519 835 557 794 

Grundbelopp inklusive 
tilläggsschablon 1 

432 317 530 379 

Grundbelopp 306 839 448 133 

Grundsärskola fritidshem/LSS-ersättning per elev (tkr) 

Grundsärskola egen regi 
(tkr) 

Ämne Ämnesområde 

Grundbelopp inklusive 
tilläggsschablon 2 

165 866 187 500 

Grundbelopp inklusive 
tilläggsschablon 1 

139 080 176 168 

Grundbelopp 95 811 149 382 
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Grundsärskola ersättning per elev fristående regi 

Grundsärskola 
ersättning per 
elev fristående 
regi (kr) 

Grundsärskola Fritidshem 

 Ämnen Ämnesområden Ämnen Ämnesområden 

Grundersättning 380 085 561 633 118 909 187 919 

Varav lokalhyra 35 840 69 632 11 264 23 552 

Administration 11 403 16 849 3 567 5 638 

Mervärdeskatt 23 489 34 709 7 349 11 613 

Totalt exkl. SYV 414 976 613 191 129 825 205 170 

 

Specifikation av fördelad ersättning per elev i fristående regi utifrån totalt 

grundbelopp 

Totalt att fördela i 
fristående regi 

 
Grundersättning 
per elev 

Strukturersättning 
per elev 

Grundbelopp totalt 
(exkl. avgifter) 

1 310 097   

Belopp per 
verksamhet, åk och 
elev 

   

Förskoleklass  63 442 12 104 

Åk 1–3  74 014 14 294 

Åk 4–6  87 356 15 520 

Åk 7–9  90 506 14 466 

Fritidshem:    

6–9 år  33 818 2 999 

10–12 år  11 498 1 232 

Varav 
strukturersättning 
19%, skola 

177 659   

Varav 
strukturersättning 
10%, fritidshem 

8 635   

Tillkommer (admin, 
fria nyttigheter) 

47 043   

Momsersättning 81 428   

Summa 
grundbelopp att 
fördela per enhet 

1 438 568   
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4 Statliga bidrag för ökad 
likvärdighet 
Skolverkets ram för statsbidraget likvärdig skola har ökat stort sedan 2019. 

Ökningen beror på att mer pengar förts till bidraget men också på att ett antal 

riktade statsbidrag tagits bort och att frigjorda medel då istället lagts in i 

likvärdighetsbidraget. Statsbidraget för lågstadiesatsning är ett av de större 

statsbidragen som togs bort andra halvåret 2020 och helt 2021. För 2020 tilldelades 

grundskoleförvaltningen 206 231 tkr i statsbidrag för likvärdig skola och för 2021 

uppgår statsbidraget till 258 290 tkr. En stor del av förstärkningen av bidraget 

mellan 2020 och 2021 förklaras av avvecklingen av lågstadiesatsningen. 

Bakgrund 

Statsbidraget för likvärdig skola ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att 

stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och 

fritidshemmet (nytt från och med 2021). Statsbidraget ska användas till att utöka 

pågående insatser eller utföra nya insatser som stärker likvärdighet och 

kunskapsutveckling. 

Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning 

av hög kvalitet. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika 

bakgrund och förutsättningar. Statsbidraget ska finansiera utökade eller nya 

insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen som huvudmannen 

har valt utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov. Insatserna ska tydligt 

gå att koppla till förskoleklassen, grundskolan eller fritidshemmets verksamhet. 

Grundskoleförvaltningen ansvarar för att identifiera behoven, prioritera vilka 

insatser som statsbidraget ska finansiera samt analysera sina resultat. Förvaltningen 

bestämmer också hur bidraget fördelas inom organisationen under perioden 1 

januari-31 december 2021. 
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Grundskoleförvaltningens ställningstaganden och arbete kopplat till bidraget 

Under 2020 har grundskoleförvaltningen berett olika förslag och insatser kopplade 

till statsbidraget för likvärdig skola. Arbetet har skett parallellt med förvaltningens 

interna budgetprocess. Utgångspunkten har varit förvaltningens 

förstärkningsområden för att elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet 

samt kompensera för elevers olika förutsättningar. Förvaltningens förslag till 

fördelning av statsbidraget för 2021 sammanfattas i tabell nedan. 

Tabell 1: Insatser, statsbidrag likvärdig skola 2021 

Område Belopp 2021, tkr 

Kompensation lågstadiesatsningen 86 360 

Grundersättning elevpeng 

förskoleklass och grundskolor 

54 200 

Strukturersättning elevpeng 

förskoleklass och grundskolor 

43 400 

Elevhälsa - kompensatoriska och tidiga 

insatser 

28 600 

Insatser riktade mot nyanlända elever 12 400 

Utökad timplan för mellanstadiet 10 400 

Nätverksarbete (förskoleklass, 

fritidshem, matematik, språk-läs-skriv) 

8 000 

IT-verktyg för resursplanering 4 200 

Inläsningstjänst 3 800 

Förstärkning skolbibliotek 3 600 

Berättarministeriet 2 060 

Kompetensförsörjning och utveckling: 

Teach for sweden 

1 270 

Totalt 258 290 

 

I samband med uppföljningsrapport 2, år 2018, beslutades att 20 mnkr av 

statsbidraget skulle fördelas i grundbeloppet under höstterminen 2018. En 

konsekvens av detta beslut var att grundbeloppet för de kommunala skolorna 

förstärktes med 40 mnkr under 2019 och 2020, dvs en helårseffekt av redan fattat 

beslut. Förstärkningen av grundbeloppet fördelades utifrån socioekonomiskt index 

och föreslås räknas upp med prisindex samt volymökning inför 2021. 

I mars 2019 togs beslut att ytterligare 50 mnkr skulle fördelas i grundbeloppet för 

de kommunala skolorna för att höja lägsta nivån för ersättning per elev. 

Förstärkningen av grundbeloppet gjordes denna gång inte inom ramen för 

socioekonomiskt index. För 2020 räknades förstärkningen upp med prisindex och 
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volymökning, vilket här även föreslås göras för 2021. 

Ett av de riktade statsbidragen som försvinner helt 2021 är lågstadiesatsningen. 

Motsvarande ekonomiska satsning på tidiga insatser för de yngre åldrarna föreslås 

därför att finansieras fullt ut med statsbidraget för likvärdighet. 

En stor satsning inom ramen för elevhälsa och nyanlända påbörjades under 2019, 

med helårseffekt 2020 och 2021. Insatserna är till största del generella 

personalförstärkningar inom elevhälsan men också riktade satsningar på team med 

särskild kompetens, utökade resurser till SU-grupp m.m. För att tydligt sätta fokus 

på statsbidragets övergripande syfte, dvs att fler elever ska bli behöriga till 

gymnasieskolans yrkesprogram beslutade grundskoleförvaltningen 2019 om 

ytterligare riktade insatser till nyanlända, med fokus på studiehandledning. 

Det finns risk att elever på mellanstadiet står utan en fritidssysselsättning, något 

som ökar risken för socialt nedbrytande beteenden. Dessutom är måluppfyllelsen 

generellt låg i skolor som ligger i områden med stora sociala behov. Mot bakgrund 

av detta startades pilotprojekt på tre skolor under hösten 2020 med erbjudande om 

utökad timplan och en förlängning av den obligatoriska skoldagen för 

mellanstadiet. För 2021 föreslås att statsbidraget även finansierar helårseffekt 2021 

samt att satsningen genomförs på några fler skolor. 

Statsbidraget kommer fortsätta att erbjuda elever besök på Berättarministeriet. 

Satsningen är tänkt att inspirera barn i områden med hög arbetslöshet till att vilja 

uttrycka sig och göra sig hörda genom att behärska det skrivna ordet. För att öka 

intresset för läsning och bidra till elevers språkutveckling utökas satsningen av 

skolbibliotek 2021. 

Elever ska ges likvärdiga förutsättningar att ta till sig undervisningen, ett led i det 

arbetet är att elever vid behov får ta del av inlästa läromedel t.ex. för elever med 

dyslexi eller för elever som behöver läromedel upplästa på olika språk. 

Rektors arbete för en ändamålsenlig och effektiv organisation möjliggörs bland 

annat via ett digitalt stöd för resursplanering. Insatsen för ett 

resursplaneringsverktyg togs med i planen 2019-2020 och föreslås att så göras även 

2021. 

För likvärdig kompetens över staden fortsätter nätverken inom förskoleklass, språk, 

läs- och skriv samt matematik. 2021 tillkommer även en satsning på nätverk för 

fritidshem. 

Insatsen för att underlätta för kommunala skolor i utanförskapsområden att starta 

eller utöka samarbetet med Teach for Sweden föreslås fortsätta 2021. Skolorna ges 

möjlighet att anställa personer med ämnesbehörighet som tjänstgör 80 procent på 

skolan och läser in en kompletterande pedagogisk utbildning resterande 20 procent 

och blir behörig lärare efter avslutat program. Statsbidraget föreslås finansiera de 

20 procent som förläggs på studier. 

Uppföljning 2020 och planering av insatser inför 2021 

Beslutade insatser för 2020 har följts upp löpande av styrgruppen utifrån kostnad 



 

 

Budget 2021  21 (22) 

Grundskolenämnden  

 2020-11-30 

och effekt i verksamheten. Till varje insats finns en projektledare knuten för att 

kvalitetssäkra och följa upp arbetet utifrån budget och förväntade effekter i 

verksamheten. 

Styrgruppen har under 2020 arbetat fram en plan för bibehållna, reviderade och nya 

insatser för likvärdig skola 2021. Det finns andra statsbidrag som ibland tangerar 

statsbidraget för likvärdig skola. Därför kommer styrgruppens uppdrag att utökas 

under 2021 och ta ett helhetsgrepp kring planeringen av insatser för likvärdighet 

och kvalitetsutveckling i verksamheten. En viktig förutsättning för erhållna 

statsbidrag är även att de inte får finansiera insatser som redan finansieras av andra 

statsbidrag. 
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1 Inledning 

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är 

tänkt att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2021 

den 5 november 2020. Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver ekonomisk 

tilldelning även mål och uppdrag som riktas till nämnder och styrelser. 

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska förvaltningen utarbeta 

förslag till budget och verksamhetsplan med utgångspunkt i fullmäktiges budgetbeslut, 

reglementet samt andra relevanta styrande dokument. Den lokala budgethandlingen 

beskriver i huvudsak de ekonomiska ramarna och resursfördelningen inom 

förvaltningen. Verksamhetsplanen syftar till att redogöra för grundskolenämndens 

riktning och prioriteringar för att nå god måluppfyllelse. Grundskolenämndens 

verksamhetsplan 2021 bygger i stora delar på den verksamhetsplan som har gällt för 

2020. Förvaltningen ska ta fram verksamhetsplaner med mer konkreta beskrivningar om 

hur mål och uppdrag ska genomföras.  

Eftersom nämnden kommer att ta över ansvar för flera stora verksamheter den 1 januari 

2021 kommer det behövas kontinuerlig dialog under året för att komplettera strategierna 

i verksamhetsplanen. Det gäller inte minst utifrån nämndens ambitioner om klimatmål 

utifrån stadens miljöledningssystem. 

Verksamhetsplanen inleds med en beskrivning av viktiga förutsättningar. Därefter 

beskrivs de mål och uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till 

grundskolenämnden samt hur grundskolenämnden har tagit om hand om dessa mål. 

Under avsnittet Grundskolenämndens mål beskrivs de mål och strategier som ligger till 

grund för planering och prioriteringar under 2021. Kopplat till respektive mål finns även 

beskrivning av vilka indikatorer som nämnden kommer att använda för att följa upp 

utveckling inom respektive mål. 

 

2 Förutsättningar och utgångspunkter 

Grundskolenämnden har sedan 2018 haft ansvar för de uppgifter som ankommer på 

kommunen inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg. I samband med att stadsdelsnämnderna nu avvecklas kommer 

grundskolenämnden även att ta över ansvar för måltid, lokalvård, vaktmästeri och 

kulturskola från och med den 1 januari 2021 och dessutom välkomna omkring 1400 nya 

medarbetare. Arbetet 2021 kommer därmed att präglas av fortsatt förändringsarbete och 

de utmaningar som den pågående pandemin medför.  

Tidigare förändringar i och med bildandet av grundskolenämnden hade stor påverkan på 

huvudmannaorganisationen men de förändringar som planeras för 2021 i och med 

skolenhetsutredningens genomförande kommer att ha en reell påverkan för elever och 

medarbetare inom alla verksamheter. Tillsammans bidrar det till osäkerhetsfaktorer som 

nämnden behöver följa upp löpande, inte minst utifrån arbetsmiljön.  

Förändringsarbetet kommer att ställa stora krav på både medarbetare och chefer i hela 

organisationen och för att genomföra det behövs starka ledningsteam som kan bidra i 

förändringsarbetet på bästa sätt. Under 2021 kommer ett gemensamt arbete att starta för 
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att stärka alla ledningsteam på alla skolenheter och alla stödenheter. Ytterligare 

ställningstagande för att lyckas med förändringsarbetet är även att organisationen 

behåller fokus på nämndens tre förstärkningsområden. Det viktigt att nämnd och 

förvaltning noggrant prioriterar val av nya utvecklingsinsatser i en tid med stora 

organisationsförändringar.  

Nämnden strävar efter att rikta resurserna efter behov och där eleverna finns. Nivån för 

elevpengen kommer procentuellt att öka mer än index för pris och löneökningar för att 

stärka förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan. Det innebär därför att alla 

övergripande satsningar behöver analyseras i relation till effekter av att resurser riktas 

direkt till skolenheterna.  

Erfarenheter från arbetet med att ta fram nya gemensamma arbetssätt och processer i en 

ny förvaltning visar att nämnd och förvaltningen nu som nästa steg behöver förstärka 

arbetet med uppföljning och ändamålsenlig intern kontroll för att säkerställa att 

genomförda åtgärder bidrar till ökad måluppfyllelse. Detta gäller inte minst i arbetet 

med skolplaceringar och utbildningskapacitet.  

Nedan beskrivs viktiga förutsättningar för att kunna säkerställa nämndens 

grunduppdrag. 

 

Slutsatser från kvalitetsrapport 19/20  

Den årliga kvalitetsrapporten är en lägesbeskrivning av utvecklingen inom alla 

verksamhetsformer och ska ge huvudman en indikation på vilka förutsättningar som 

behövs i verksamheten. Kvalitetsrapportens analys och slutsatser bygger i hög grad på 

dialoger och underlag från skolor och rektorer. Rapporten visar att det finns ett fortsatt 

stort behov av att arbeta för ökad likvärdighet. Inom flera områden finns stora 

variationer, särskilt i jämförelser mellan olika skolor utifrån socioekonomiskt index och 

kön. En sådan allvarlig skillnad är att det är svårt att rekrytera och behålla behöriga 

lärare i skolor i socialt utsatta områden.  

 

Ekonomistyrning 

Under 2021 behöver nämnd och förvaltning fortsätta arbeta för att det ska finnas 

förutsättningar för rektor att skapa hållbara skolenheter, både utifrån pedagogisk 

hållbarhet, arbetsmiljömässig och ekonomisk hållbarhet. Många skolor har arbetat 

målmedvetet med åtgärder för att nå en budget i balans och det är viktigt att erfarenheter 

från arbetet med 32-skolorna omhändertas för att bidra till långsiktigt hållbar 

ekonomistyrning inom hela grundskolenämnden. 

På enhetsnivå fortsätter rektorer att arbeta med sin inre organisation med stöd av 

resursplaneringsverktyget och utbildningschef. På förvaltningsnivå behövs ett fortsatt 

arbete med att matcha tjänster inom förvaltningen för att bidra till ett effektivt 

resursnyttjande och förändrade kompetensbehov.  

 

Befolkningsutveckling 

Antalet barn i grundskoleåldrar utgör knappt 11 procent av den totala befolkningen i 

Göteborg och var i slutet av 2019 drygt 62 000. Åldersgruppen har ökat i snabb takt 
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under de senaste åren. Efter 2016 har ökningen dock avtagit successivt och 

utvecklingstakten förväntas fortsätta minska stadigt till och med 2026, och sedan åter 

stiga något efter detta.  

Mellan december 2020 och 2021 prognostiseras åldersgruppen öka med knappt två 

procent, drygt tusen elever. Under de närmsta fem åren väntas gruppen fortsatt öka med 

sammantaget fem procent, vilket motsvarar omkring 2 800 barn. Den förväntade 

ökningen av elever och förändringar i årskullar de kommande åren kommer att ställa 

stora krav på planering av utbildningsplatser och kompetensförsörjning.  

 

Skollokaler och utbildningsplatser   

Nämnden och förvaltning behöver ha ett särskilt fokus på att säkerställa ändamålsenliga 

lokaler och utbildningsplatser. Ungefär en tredjedel av alla skolor består av äldre lokaler 

som i flertalet fall behöver betydande åtgärder gällande status och skick samt 

ändamålsenlighet. I storleksordningen 3000 elevplatser finns i lokaler med 

tidsbegränsade bygglov. Dessa lokaler behöver jobbas bort över tid.  

Flera större nybyggnationer eller ersättningsbyggnationer kommer att levereras för att 

möta nya behov eller ersätta gamla lokaler. Hyresnivåerna för dessa objekt är dock 

betydligt högre än genomsnittlig hyra. De kostnadsdrivande faktorerna är framförallt 

höga produktionskostnader och ökande reinvesterings- och investeringsvolymer. Detta 

gör att nämnd och förvaltning noggrant behöver följa lokalkostnadsutvecklingen. Ett 

annat särskilt prioriterat område är att bevaka och utveckla är kapacitet avseende 

grundsärskola. 

Totalt sett i staden finns idag en överkapacitet gällande utbildningsplatser för 

grundskolan men med stora variationer mellan olika områden och åldersgrupper. De 

kommande åren väntas en betydande ökning av antal elever i högstadieålder. Nämndens 

planerar för att kunna möta upp lokala kapacitetsproblem med både tidsbegränsade 

akuta lösningar som paviljonger och permanenta lösningar genom leveranser av nya 

skolor. Det är också viktigt att nämnden fortsätter arbeta för att utveckla likvärdiga 

lärmiljöer.  

 

Kompetensförsörjning  

Kompetensförsörjning är en av de mest brännande frågorna för grundskolenämndens 

verksamhet framåt. I takt med att lärarbristen blir tydligare för alla huvudmän blir det 

ännu viktigare att behålla befintliga lärare genom att bidra till goda 

arbetsförutsättningar, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö. Arbetet med att stärka 

kompetensförsörjningen i skolor med högt socioekonomiskt index behöver särskilt 

beaktas, och likaså kompetensförsörjning inom samtliga skol- och verksamhetsformer. 

  

Digitalisering 

Digitaliseringen är kanske den största förändringsfaktorn i vår tid och skapar 

förändringar i både arbetsliv och samhället i stort. Det leder i sin tur till allt större krav 

på skolväsendets förmåga att tidigt ge barn och elever god digital kompetens. Detta har 
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blivit tydligt inte minst under den pågående pandemin. Huvudmannen ska verka för 

digital kompetens för alla i grundskoleförvaltningen. Förvaltningen ska fortsätta stödja 

skolor vid införande av ny teknik, digitala läromedel och förändrade arbetssätt för att 

bidra till ökad likvärdighet.  

Förvaltningen ska bevaka och förbereda för möjligheten att ta över ansvar för digitala 

verksamhetssystem.  

 

Förändrade förutsättningar i staden  

Från den 1 januari, 2021 tar grundskoleförvaltningen emot omkring 1400 medarbetare 

från måltid, lokalvård, vaktmästeri och kulturskolan då stadsdelsförvaltningarna och 

social resursförvaltning avvecklas. Fyra stora stadsområden bildas i staden. 

Förändringen ställer krav på att grundskoleförvaltningen har en organisation som kan 

bidra till samverkan för likvärdighet och samhällsutveckling i Göteborg och detta 

tydliggörs även i reglementet för grundskolenämndens.  

Från och med den 1 januari 2021 kommer även förvaltningsledningens struktur att 

förändras för att att möta upp nya behov.  

 

Samverkan med andra aktörer 

Skolan behöver samverka med andra parter och aktörer för att kunna fullgöra sitt 

uppdrag. Det handlar både om vardagssamverkan kring den unga, och om samverkan 

med olika samhällsaktörer. Omorganisationen kan få konsekvenser för det individnära 

arbete som behövs i samverkan mellan olika aktörer i lokalområden, exempelvis inom 

individ- och familjeomsorg och kultur- och fritidsverksamhet. Det handlar därför om att 

säkra befintliga samverkansstrukturer som möjliggör förebyggande, sociala och 

kompensatoriska insatser utifrån ett holistiskt perspektiv på individen 

Skolan samverkar också med olika samhällsaktörer inom arbetsliv och närsamhälle för 

att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv och andra verksamheter 

utanför skolan. Samarbete med externa aktörer kan berika och komplettera skolan, och 

möjliggör en viktig koppling till omvärlden. 
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3 Nämndens mål 

Kommunfullmäktiges övergripande mål utgör en viktig utgångspunkt för 

grundskolenämndens verksamhetsplan 2021. Grundskolenämnden omhändertar 

kommunfullmäktiges olika mål genom att arbeta för att etablera de tre 

förstärkningsområdena med tillhörande strategier och aktiviteter.  

Utgångspunkter i planeringen har varit att hålla i de tre förstärkningsområden som 

funnits med från 2018 då grundskolenämnden bildades samt att fortsätta det 

förändringsarbete av förvaltningskultur och struktur som syftar till att tydliggöra 

styrning och ledning, och bidra till bättre förutsättningar för ökad kvalitet och 

likvärdighet.  

I de fall då det är möjligt används samma indikatorer för uppföljning för 

grundskolenämnden som kommunfullmäktige använder i central uppföljning. I den mån 

det är möjligt används officiell statistik från Skolverket. Både strategier och indikatorer 

samspelar och har därför bäring på analys av fler än ett förstärkningsområde. 

Indikatorer kan komma att justeras under året. 

 

3.1 Mål och uppdrag från kommunfullmäktige 

Här nedan anges de mål och uppdrag från kommunfullmäktige som är viktiga för 

grundskolenämnden samt nämndens verksamhetsnära mål.  

 

Övergripande verksamhetsmål från kommunfullmäktige 

Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor 

Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och 

näringsliv 

Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit 

Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Specifika mål för grundskolenämnden  

Göteborg har en skola där barn och elever når sin fulla potential. 

Grundskolenämndens verksamhetsnära mål 

Ökad kvalitet i undervisningen  

Ökad likvärdighet  

Tydligare ansvar styrning och ledning 
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3.2 Uppdrag till grundskolenämnden i KF:s budget 

Grundskolenämnden får i uppdrag att: 

1. Implementera Skolenhetsutredningen principer. 

2. Ta fram ett omställningsstöd för medarbetare inom förvaltningen för att säkra 

kompetensförsörjning och ökad flexibilitet. 

3. Utreda förutsättningarna för ett gemensamt skolval med de fristående skolorna.  

4. Ta fram förslag på hur kapaciteten av skolplatser, inom alla skolformer, kan öka på 

kort sikt. 

5. Genomföra en försöksverksamhet med screening av läsförståelse med hjälp av AI.  

6. Fortsätta arbeta med handlingsplaner för god ekonomisk hushållning gällande 

utbildningsområdena på kort, mellan och lång sikt. 

7. Sträva efter en så hög grundersättning som möjligt, i relation till strukturbeloppet. 

8. Tillsammans med Förskolenämnden och Utbildningsnämnden samt Lokalnämnden 

att ta fram en samordnad process för planering, underhåll och upprustning av 

lokaler. 

9. Utreda förutsättningarna för digital undervisning inom Kulturskolan 
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3.3 Grundskolenämndens mål och strategier 

Under 2021 är förändringsarbetet utifrån skolenhetsutredningens genomförande central 

för alla förstärkningsområden. Det övergripande syftet är att skapa långsiktigt hållbara 

skolenheter som kan utveckla undervisningen och därmed bättre förutsättningar för alla 

elever att nå måluppfyllelse.  

3.3.1 Ökad kvalitet i undervisning för att öka elevers kunskapsresultat 

Grundskoleförvaltningens första förstärkningsområde syftar till att undervisningens 

kvalitet ska öka. Strategier som identifierades i skolutredningen handlar om att säkra 

kompetensförsörjning, utveckla kollegialt lärande samt utveckla och säkra rektors 

pedagogiska ledarskap. Under 2021 kommer det att vara stort fokus på 

rektorsuppdraget och utvecklingen av skolornas ledningsteam som en del i 

genomförandet av skolenhetsutredningen.  

Strategier  

Kompetensförsörjning  

Kompetensförsörjning är en fråga som både kräver långsiktighet och agerande i det 

korta loppet. Tillsamman med olika regionala och nationella aktörer, ska förvaltningen 

bedriva påverkansarbete för att stärka förutsättningar för att attrahera nya medarbetare 

och för att befintliga ska vilja stanna och bidra till skolans utveckling.  

Kompetensförsörjningen av medarbetare vars roll är att stödja i undervisningen behöver 

stärkas. Befattningar, uppdrag och kompetenskrav behöver renodlas och förtydligas 

med stöd av det arbete som genomförts i samverkan med GR-kommunerna, inom ramen 

för branchrådet. Arbetet behöver utvecklas i nära dialog med de fackliga parterna.  

Kompetensförsörjningen av elevassistenter behöver stärkas genom förtydligande av 

uppdrag och kompetenskrav och fortbildning. 

Förvaltningen ska utveckla systematik i arbetet med kompetensförsörjning inom 

fritidshem i syfte att öka kvalitet för undervisning i fritidshem och förstärka kompetens 

på skolor med låg behörighet bland personal i fritidshemmet. 

Strategier och aktiviteter behöver fortsatt utvecklas för att stödja 

kompetensförsörjningen i skolor med högt socioekonomiskt index. Insatserna behöver 

utvecklas i dialog med skolorna och utifrån olika skolors olika förutsättningar.  

Under 2021 inriktas arbetet för att stärka kompetensförsörjningen av lärare på att 

utveckla  

• en god introduktion för alla lärare 

• en utvecklingsorganisation som möjliggör för lärare att utveckla sin undervisning 

• en tillgänglig helhetsbild av allt som görs i kompetensutvecklingsinsatser för lärare 

 

Tydliggöra rektors uppdrag och stärka ledningsteam  

Grundskolenämnden behöver fortsatt stärka rektors förutsättningar för att bedriva ett 

strategiskt ledarskap. Detta är en av anledningarna till förändrad skolenhetsorganisation. 
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I samband med skolenhetsförändringarna förtydligas även uppdragsbeskrivningar för 

rektor och andra tjänster som ska ingå i rektors ledningsteam.  

 

Kollegialt lärande  

Att skapa arenor och strukturer för kollegialt lärande har varit en utgångspunkt för 

grundskolenämnden sedan start. Det krävs löpande justeringar efter dialog och 

utvärdering för att arenor som rektorsverkstad och områdesträffar ska leda till kollegialt 

lärande. Genomförandet av skolenhetsutredningen syftar bland annat till att skapa 

robusta organisationer som kan organisera för kollegialt lärande på alla skolenheter.  

De pedagogiska nätverken för olika verksamhetsformer och ämnesområden har en 

fortsatt viktig roll för att bidra till strukturer för kollegialt lärande och ökad kvalitet i 

undervisningen. Även förstelärarrollen är viktig för att organisera för kollegialt lärande 

inom och mellan skolor i utbildningsområdena och därmed bidra till ökad kvalitet.  
 

Indikator Utfall 2020 

Andel elever som visar kunnande inom nio observationspunkter kopplat 

läsförståelse från kartläggningsmaterial förskoleklass 

 

Andel som uppnått kunskapskrav för läsförmåga i årskurs 1 87,2% 

Andel som uppnår kunskapskrav i åk 3 för Svenska/2, So, No, 

Matematik 

80,5% 

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6 66,7% 

Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram i åk 9 78,2% 

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 68,8% 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 219,8 

Andel elever i årskurs 9 som anger positiva svar i elevenkät på frågan: 

Jag känner mig nöjd med min skola som helhet. 

72 % 

Andel elever i åk 9 som anger positiva svar i elevenkäten på frågan: Jag 

känner mig trygg i skolan. 

83% 

Elevstabilitet 96,3% 

Personalstabilitet i utbildningsområdena 76,8% 

Andel legitimerade tillsvidareanställda lärare inom utbildningsområdena  94% 

 

* Kunskapsuppföljning avser samtliga elever inom grundskolan 
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3.3.2 Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers 

kunskapsresultat 

Grundskoleförvaltningens andra förstärkningsområde syftar till att skapa både struktur 

och kultur som stödjer och skapar förutsättningar för arbetet med att öka elevernas 

lärande och måluppfyllelse. Det handlar om att alla nivåer i styrkedjan har fokus på de 

nationella målen, och en tydlighet i uppdrag, roller och ansvar. I skolutredningen 

identifierades strategier om att fokusera på undervisning och nationella mål, att renodla 

uppdrag och ansvar i styrkedjan samt att utveckla systematiskt kvalitetsarbete. I en 

välfärdssektor som står inför stora ekonomiska utmaningar handlar det också om att 

skapa förutsättningar för effektivt resursutnyttjande för att bidra till en hållbar 

organisation över tid.  

Förändringarna av skolenheterna under 2021 ska bland annat bidra till mer jämförbara 

ledningsstrukturer på stadens skolor och en renodling gällande roller och ansvar i styr- 

och stödkedjan.  

Strategier 

Tidiga insatser  

I skolutredningen betonas vikten av att ha fokus på nationella mål. Grundskolenämnden 

kommer att ha särskild fokus på tidiga insatser med målet att alla barn ska kunna läsa i 

årskurs ett. Under 2019 infördes ett obligatoriskt kartläggningsmaterial i förskoleklass. 

För att synliggöra elevernas progression från förskoleklass och vidare genom 

utbildningen, ska förvaltningen samla in elevresultat kring de observationspunkter som 

har bäring på läsförmågan. På så sätt synliggörs även behov av riktade stödinsatser till 

skolorna redan tidigt i elevernas skolgång. Förvaltningen ska fortsatt ge stöd i att 

analysera elevresultat, genomföra särskilda bedömningar och utforma adekvata 

stödinsatser då sådana behövs. Digitaliseringsmöjligheter ska nyttjas i arbetet med 

tidiga insatser.  

 

För att stödja barn och elever inom hela utbildningskedjan ska nämnden fortsätta 

utveckla övergång och samverkan mellan förskola och skola. Det handlar bland annat 

om att säkra strukturella förutsättningar för att ta emot elever med särskilda behov på ett 

bra sätt.  

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Grundskolenämnden ska hålla i den systematik och gemensamma stomme som har 

utvecklats i dialog mellan skolenheter och huvudman sedan starten 2018. 

Grundskolenämndens systematiska kvalitetsarbete ska bottna i skolornas 

kvalitetsarbete. Grundskolenämnden följer upp skolornas kvalitetsutveckling inom 

följande tre områden: Trygghet och delaktighet, undervisningens kvalitet samt kunskap 

och lärande. Alla skolformer ska synliggöras i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kvalitetsrapportens slutsatser ska vara vägledande inför beslut om insatser och åtgärder 

på huvudmannanivå. För analys på huvudmannanivå är det viktigt att analyser inom det 

systematiska kvalitetsarbetet sker utifrån socioekonomiskt index och ur ett strategiskt 

jämställdhetsperspektiv.  
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Förstärkningsområdena utgör ett generellt stöd i huvudmannens strävan att nå de 

nationella målen i högre grad. Tillsammans med förstärkningsområdena utgör 

läroplanerna ett sammanhållande kit för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Nätverken inom de olika skol- och verksamhetsformer ska bidra till att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet genom att vara delaktiga i att bidra till underlag och 

anpassade former för analys, samt dialog och uppföljning.  

Det finns ett starkt samband mellan lärande och hälsa och elevhälsan ska stödja 

elevernas möjlighet till att nå måluppfyllelse. Huvudmannens kvalitetsarbete ska 

inkludera elevhälsa i det systematiska kvalitetsarbetet. 

God ekonomisk hushållning  

I en välfärdssektor som står inför stora ekonomiska utmaningar behöver nämnden 

säkerställa att resurser används effektivt. Förvaltningen behöver fortsätta utveckla 

organisation och strukturer för att bli mer effektiva. Digitalisering ska vara ett naturligt 

verktyg när förvaltningen ser över och tar fram nya rutiner och arbetssätt.  

Grundskolenämnden har antagit en resursfördelningsmodell som fördelar elevpeng 

utifrån ett kompensatoriskt syfte. För att modellen ska bidra till likvärdighet behöver 

förvaltningen fortsätta att stödja rektor i att följa och planera sin verksamhet utifrån 

resursfördelningsmodellen, timplan och personalplanering. Personal är den största 

kvalitetsfaktorn och här behöver förvaltningen fortsätta stödja rektors personalplanering 

utifrån faktorer som elevernas måluppfyllelse och budget. Detta behöver ske i 

kontinuerlig dialog med fackliga parter. Resursfördelningsverktyget är ett viktigt 

verktyg för transparens och möjlighet till dialog i stöd- och styrkedjan. 

Intern styrning och kontroll  

I samband med att förvaltningen får en ny ledningsstruktur 2021 är det viktigt att 

synliggöra strukturer och processer för ledning och styrning inom både nämnd och 

förvaltning. Det handlar alltså både om att skapa en mer resurseffektiv organisation men 

även bidra till ökad kvalitet genom fortsatt förtydligande av strukturer för intern 

kontroll, roller och ansvar.  

Indikator Utfall 2020 

Antal elever per lärare *  

HME för medarbetare 77 

HME för chefer 77 

Kortvarig sjukfrånvaro t o m juli 4% 

Långvarig sjukfrånvaro t o m juli 5% 

 

A* Uppdateras i årsrapporten efter att nationell data uppdateras 
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3.3.3 Ökad likvärdighet mellan och inom skolor för att öka elevers 

kunskapsresultat  

Förstärkningsområdet ökad likvärdighet handlar om att säkerställa att alla elever får 

tillgång till en undervisning av hög kvalitet oavsett elevernas olika förutsättningar. 

Skolan ska verka kompensatoriskt med mål att uppväga skillnader för elever att 

tillgodogöra sig utbildningen. Strategier från skolutredningen handlade bland annat om 

likvärdig resursfördelning.  

Genom den resursfördelningsmodell som nämnden antagit finns en grundläggande bas 

för att bidra till mer likvärdig utbildning i Göteborg. Resursfördelning handlar till stor 

del om elevpeng men kan även handla om hur interna resurser används för att bidra till 

att alla skolor har en strukturkvalitet som möjliggör en likvärdig utbildning för eleverna. 

Det kan handla om allt från pedagogisk kompetens till lokalförutsättningar. 

Bostadssegregationen utgör ett faktum som påverkar skolornas elevsammansättning och 

därmed grundförutsättningar för att alla elever ska få tillräckligt mycket övning i 

svenska språket. På lång sikt finns strategier kopplade till skolenhetsutredningens 

utförande.  

 

Strategier 

 

Riktade insatser för likvärdighet  

Under nämndens första tid har det funnits stort fokus på att bygga en gemensam bas 

kring likvärdighet och strukturer. Nästa steg är att i högre grad analysera behov av 

insatser från huvudmannen utifrån socioekonomisk kontext. Det är därför viktigt att 

indikatorer för uppföljning analyseras i relation till utveckling mellan hög-, mellan- och 

lågindexskolor för att göra bedömning om förutsättningar för likvärdighet. Detta gäller 

inte minst för att utveckla strategier för att öka behöriga lärare på högindexskolor, inom 

grundsärskolan och fritidshemmet.  

Nätverk för att utveckla skolor i socioekonomiskt utsatta områden 

Förvaltningen ska fortsätta stödja utvecklingen av skolor i socialt utsatta områden, 

bland annat genom det nätverk som skapats för rektorer som leder skolor i utsatta 

områden. Nätverket syftar till att stödja och utmana skolor i sin utveckling och 

kunskapsgenerering. Genom nätverken skapas också fördjupad och systematiserad 

kunskap kring skolornas utvecklingsarbete. Nätverket drivs i samarbete med Göteborgs 

Universitet och med stöd av Skolverket. Planen är att liknande nätverk startas i Malmö 

och Stockholm och att de tre nätverken bildar ett nationellt nätverk 

Samverkan, delaktighet och inflytande  

Utifrån de stora organisationsförändringar som väntar i Göteborg är en viktig strategi att 

organisera för förvaltningens och skolans roll i samverkans- och områdesarbete i 

relation till de nya förvaltningarna. Utvecklingsarbete som drivs tillsammans med 

Västra Götalandsregionen innefattar att säkra en samverkansplattform för barn och unga 

utifrån ett familjecentrerat arbetssätt. 
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En framgångsfaktor som ofta lyfts fram för goda resultat är ett gott samarbete mellan 

skola och hem. En strategi handlar därför om att utveckla metoder och stöd i arbetet 

med elevers och vårdnadshavares delaktighet samt att tydliggöra vilka förväntningar 

som vårdnadshavare kan ha i samarbete med skolan. Nämnden behöver fortsätta den 

inriktning som togs fram utifrån riktlinjen för delaktighet och inflytande för elever och 

vårdnadshavare. Det handlar bland annat om att systematiskt lyssna in röster som annars 

sällan kommer till tals som underlag för verksamhetsutveckling.  

 

Indikator Utfall 2020 

Andel legitimerade tillsvidareanställda lärare inom 

utbildningsområdena*  

94% 

Andel legitimerade tillsvidareanställda förskollärare 93% 

Andel legitimerade tillsvidareanställda lärare i fritidshem 61% 

Andel legitimerade tillsvidareanställda lärare i grundsärskolan (ny) 75% 

Andel förstelärare** 14% 

Andel elever som kommer in på sitt förstahandsval till gymnasieskolan 71% 

 

* Avser alla lärare utom lärare i fritidshem. 

** Andel tillsvidareanställda förstelärare i förhållande till totalt antal 

tillsvidareanställda lärare. 
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1 Inledning 
Den samlade riskbilden syftar till att synliggöra viktiga risker inom nämndens 

ansvarsområde och ge en lägesbild av det förebyggande arbetet som pågår eller 

planeras för att förhindra att risken inträffar eller minska effekterna av risken. 

Därmed är den samlade riskbilden och interna kontrollplanen ett av nämndens 

viktigaste verktyg för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig och 

ändamålsenlig. 

Sedan starten av grundskolenämnden 2018 har det pågått ett intensivt arbete för att 

ta fram gemensamma riktlinjer, rutiner och arbetssätt för att stötta medarbetare och 

chefer i att arbeta effektivt och fatta korrekta beslut. Många processer innefattar 

medarbetare från olika enheter och funktioner och därför krävs återkommande 

intern dialog för att fastställda rutiner och arbetssätt ska vara aktuella och stödja 

arbetet. Arbetet med intern kontroll inom grundskolenämnden kan nu i högre grad 

inriktas på att följa upp efterlevnad av beslutade styrande dokument och om de  

rutiner som finns är ändamålsenliga.  

Inför 2021 står förvaltningen inför flera organisationsförändringar som gör arbetet 

med intern kontroll än viktigare för att säkerställa att viktiga frågor inte hamnar 

mellan stolarna i samband med att ansvar för en process förändras, i samband med 

ny ledningsstruktur. En systematisk riskanalys och fastställda åtgärder och 

granskningar stödjer den interna kontrollen även under organisatoriska 

förändringar. 

Samlad riskbild 

Syftet med den samlade riskbilden är att ge en bild över verksamhetens mest 

väsentliga risker utifrån grundskolenämndens ansvar. Här beskrivs de risker som 

har identifierats inom sex övergripande riskområden. Varje risk beskrivs utifrån 

den kontrollstruktur som redan finns idag, konsekvenser om risken inträffar, samt 

planerade åtgärder. Varje risk har bedömts utifrån risk och väsentlighet i relation 

till befintlig kontrollstruktur. Utifrån bedömningen har förvaltningen gett förslag 

till om risken kan accepteras eller om det krävs ytterligare åtgärder.  

Intern kontrollplan 

Den interna kontrollplanen bygger på underlaget för den samlade riskbilden. Ett 

antal riskområden/processer har valts ut för granskning för att verifiera att redan 

införda åtgärder har fått avsedd effekt. 

Syftet är att ta reda på om den interna kontrollen i verksamheten fungerar på ett 

tillfredsställande sätt men även att kunna ifrågasätta befintliga åtgärder och vid 

behov komma med förbättringsförslag. 
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2 Samlad riskbild med åtgärder 

2.1 Riskområden: Grunduppdrag: Kärnprocesser med 

eleven i centrum 

1. Bristande samband mellan elevens behov av särskilt stöd och 

de insatser som genomförs. 

 Hantera risk 

 

Riskbeskrivning 

Risk att elever inte får sitt behov av särskilt stöd tillgodosett. Risk för bristande 

underlag och dokumentation av insatser inom särskilt stöd. Risk att det föreslagna 

arbetssättet för åtgärdande arbete inom välfärdens processer inte följs. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Elever riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Utbildningen 

blir inte likvärdig. Föreläggande om viten från Skolinspektionen. Skadat 

varumärke. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Enhetschef utredning & skoljuridik följer upp utbildningsinsatserna. 

Åtgärdsprogram och särskilt stöd är identifierat som prioriterat utvecklingsområde 

i Kvalitetsrapporten och omhändertas i skolornas och förvaltningens systematiska 

kvalitetsarbete. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Utbildningsinsatser 

Generella och riktade utbildningsinsatser 
gällande lagstiftning och 
dokumentationskrav i utredning inför beslut 
om åtgärdsprogram. 
 
Målgrupp: rektorer, specialpedagoger, 
elevhälsopersonal 

 Pågående 

 
Skolenhetsutredningens genomförande 

Skolenhetsutredningens förslag innebär 
organisering av skolenheter för bästa 
möjliga förutsättningar att lyckas med 
förstärkningsområdena. Organisering i 
större skolenheter eller kluster av 
skolenheter ger bättre möjligheter till 
kollegialt lärande, möjlighet för fler skolor 
att tillgå särskild kompetens kring särskilt 
stöd och större möjligheter för rektor att 
organisera verksamheten för att möta alla 
elevers behov. 
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2. Bristande uppföljning av studiehandledning för nyanlända 

elever 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att nyanlända elever inte får studiehandledning på modersmålet, vilket ökar 

risken att eleverna inte når målen. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Eleven kan få svårt att tillgodogöra sig undervisning, vilket påverkar möjligheten 

att bli behörig till gymnasiet. Utebliven studiehandledning kan medverka till en 

försenad utveckling i svenska som andraspråk vilket försvårar elevernas integration 

i såväl skola som samhälle. Elevens utveckling i ämneskunskaper blir avstannad 

om eleven inte kan delta i undervisningen utan studiehandledning. T.ex. skulle en 

elev med förkunskaper i kemi kunna delta i undervisningen med hjälp av 

studiehandledning. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Ej påbörjad 

 
Utbildningsinsatser 

Både generella och riktade 
utbildningsinsatser, där de riktade 
insatserna vänder sig till utbildningschefer, 
rektorer och biträdande rektorer. 
 
Framtagande av statistik över hur många 
nyanlända elever som får 
studiehandledning. Både 
studiehandledning som köps externt och 
studiehandledning som organiseras internt. 

 Ej påbörjad 

 
Följa upp effekter av pilotskolor 

Språkcentrum och grundskoleförvaltningen 
samarbetar för att tillhandahålla 
studiehandledning för nyanlända elever. 
Den aktuella skolan får ersättning för 
videoutrustning och personalkostnader vid 
utbildningstillfällen som sker via 
fjärrundervisning.  
 
Förvaltningen ska följa upp effekter och i 
vilken utsträckning tjänsten nyttjas. 

 

3. Ny process för skolplacering i förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Nämnden har fattat beslut om nytt regelverk för skolplaceringar. Det krävs nya 

rutiner och arbetssätt och en tydligare intern kontroll i processen än tidigare. Det 

finns både risker kopplat till förutsättningarna utifrån kapacitet och kopplat till att 

det är en process med nya arbetssätt.  

Det finns risk för sena placeringsbesked till vårdnadshavare och skolor om intern 

kontroll via stickprov upptäcker felaktig tillämpning av regelverk.   

Det finns risker med att förvaltningens kapacitet av skolplatser inte matchar 

efterfrågan i delar av staden vilket kan leda till att det krävs avsteg från nämndens 
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regelverk, utökat elevantal på ett antal skolor eller krävas tillfälliga 

paviljonglösningar.  

 

Det finns en övergripande risk att elevers skolplacering inte motsvarar alla elevers 

och vårdnadshavares förväntningar. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Lång skolväg för elev eller av annat skäl missnöje med placering. Bristande 

överlämning mellan skolenheter på grund av sena besked om elevplaceringar. 

Fällande domar hos tillsynsmyndigheter. Förtroendeskada för förvaltningen och 

Göteborgs Stad. Ökade kostnader för att justera kapacitet med tillfälliga 

paviljonger. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Det pågår fortlöpande processkartläggning och metodutveckling för att öka 

rättssäkerhet och undvika manuella avvikelser. Förvaltningen har stöd av externa 

experter i utvecklingsprocessen.  

 

En särskild politisk referensgrupp ska följa arbetet tills placeringsprocessen är klar. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Projekt skolplacering 2021 

Projektet ska säkerställa arbetssätt och 
process för rättssäkert och effektivt 
genomförande av skolplaceringar 2021. 
Med beslutade regler och fastställd befintlig 
kapacitet kan projektet simulera resultat 
och förvaltningen arbeta med åtgärder i de 
områden där kapaciteten inte motsvarar 
behovet. Extern expert stödjer 
utvecklingsarbetet. 

 Pågående 

 
Kapacitet för att möta efterfrågan 

Utifrån fastställd kapacitet och beslutade 
riktlinjer kan möjliga skolplaceringar 
simuleras innan placeringsbeslut skickas 
ut. Då finns möjlighet att göra avvägningar 
om möjlighet att öka kapacitet genom 
utökat elevantal eller när så är möjligt 
tillfälliga lösningar med paviljonger. 

 

4. Brister i uppföljning av långvarig frånvaro för elev 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att huvudmannen saknar fullgod uppföljning av frånvaro. Risk att skolor 

saknar fullgoda verktyg för att arbeta förebyggande och främjande för ökad 

närvaro. Insatser krävs på huvudmannanivå som ligger utanför enskilda skolans 

mandat. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Elev får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. För enskild elev kan det medföra 

minskade chanser att kunna delta i samhället genom fortsatt utbildning och arbete. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 
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Stödmaterial finns men behöver förankras, implementeras och fortsatt utvecklas 

inom processen närvaro. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Processen närvaro 

Stödmaterial för skolornas närvaroarbete 
är framtaget och ska förankras och 
implementeras. I nuläget handlar det 
främst om stödmaterial för att att arbeta för 
att förhindra att problematisk frånvaro 
uppstår.  
 
Närvaroarbetet finns från och med hösten 
2020 som del i förvaltningens övergripande 
årshjul för systematiskt kvalitetsarbete 
vilket gör att alla skolors resultat inom 
området efterfrågas och att de ges stöd i 
analys.   
 
Ytterligare stödmaterial för det 
förebyggande och främjande arbetet ska 
tas fram längre fram inom utvecklingen av 
processen. 

 

5. Brister i mottagning i grundsärskolan 

 Acceptera risk 

Riskbeskrivning 

Risk för brister i mottagningsprocessen för grundsärskolan 

 

Konsekvensbeskrivning 

Utredning och mottagningsprocess tar lång tid vilket kan orsaka 

stor påfrestning för elever och vårdnadshavare, elevens kunskapsutveckling. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Processkartläggning och rutin finns som bedöms möta risken, av den anledningen 

bedömer förvaltningen att det i nuläget inte behövs ytterligare åtgärder. 

 

6. Risk för att lokaler för grundsärskola inte är rätt utformade 

och geografiskt fördelade över staden. 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att lokaler inte är utformad/anpassad för verksamheten samt att de lokaler som 

finns inte är jämnt fördelade över staden. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Bristande kvalité i verksamheten för målgrupp med stora behov. Elever kan få 

färdas långa sträckor. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Kartläggning av lokaler genomförd. Används som utgångsläge för 

kapacitetsplanering framåt. 
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Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Hanteras inom befintliga processer 

Med syfte att minska risken hanteras 
frågan inom ramen för 
kapacitetsprocessen, 
lokalförsörjningsprocessen samt i 
skolenhetsutredningens 
genomförandeprojekt. Arbetet med att 
säkra lokaler som är rätt utformade och rätt 
geografiskt fördelade över staden bedöms 
fortsätta i flera år framöver. 

 Ej påbörjad 

 
Bevaka skolplatser i elevernas 
närområde 

Bevaka om skolplatser i elevernas 
närområde frigörs vilket kan möjliggöra ett 
nytt erbjudande om ny skolplacering. 

 Ej påbörjad 

 
Stödja vårdnadshavare i 
skolskjutsansökan 

Erbjuda bättre stöd för vårdnadshavare i 
samband med ansökan om skolskjuts. 

 

7. Brister i skolpliktsbevakning 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att Göteborg brister i ansvar som hemkommun och att det finns barn i 

skolpliktig ålder som saknar skolplacering och möjlighet att fullgöra sin skolplikt. 

Risk att vi inte vet om, och i så fall var, skolpliktiga elever fullgör sin skolgång. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Kan medföra att det finns hemmasittare som vi inte har kännedom om. Kan 

medföra att barn förs utomlands olika anledningar eller undanhålls skolgång. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Förvaltning har nyligen tagit över uppföljningsansvaret från skolorna och utarbetat 

anvisningar och dokumentationsmallar för hur arbetet ska gå till. För placerade 

elever har skolorna ansvaret och det finns utarbetade anvisningar med 

dokumentationsmallar även för skolorna. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Ej påbörjad 

 
Uppföljning av ny rutin 

Förvaltningen kommer under hösten-20 att 
fastställa och implementera en ny rutin för 
skolpliktsbevakning. Under 2021 kommer 
uppföljning ske samt utvärdering av om 
rutinerna fungerar. 

 Ej påbörjad 

 
Tydlig process för elevregistrering med 
utsedd processägare 

En tydligare process för elevregistrering 
ger färre felkällor och minskad risk för att 
förvaltningen inte har kännedom om elevs 
skolgång eller om elev saknar placering.  
 
Kräver  tydliggjort processägaransvar, 
förvaltningsövergripande utvecklingsarbete 
och målmedveten implementering. 
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8. Brister i korttidstillsyn fritidshem (LSS) 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att genomförandeplaner saknas för alla elever med korrtidstillsyn enligt LSS. 

Risk att avvikelser, klagomål och Lex Sarah inte hanteras. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Elever får inte det stöd de har rätt till. Brister i lagefterlevnad. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Ej påbörjad 

 
Uppföljning av åtgärder 

Följa upp åtgärder som förvaltning vidtagit i 
samband med granskning från IVO under 
våren 2020. 
 
Stickprovskontroller kommer att 
genomföras för att säkerställa att det finns 
handlingsplaner. 

 

9. Känsliga ord i individuella utvecklingsplaner 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att det förekommer känsliga ord i elevers individuella utvecklingsplaner. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Risk att personal uttrycker sig kränkande gentemot våra elever. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Gammal rutin utifrån stadsdelsorganisation och intraservice. Rutinen medför ett 

stort kontrollarbete för enskild medarbetare. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Ej påbörjad 

 
Ta fram en ny rutin för uppföljning av 
känsliga ord. 

Ansvarig 2021: 
Avdelningen för kvalitet, utveckling och 
samordning  
( I nuläget Digitalisering tillsammans med 
kvalitet och utveckling och Intraservice) 

 

10. Organisering av elevhälsa, stöd till elev 

 Acceptera risk 

Riskbeskrivning 

Denna risk fanns med i internkontrollplan 2020 och bedömdes efter granskning ha 

minskat men med tanke på fortsatt förändring i organisationen finns det anledning 

att fortsatt belysa risken.  

 

Risk att ansvarsfördelningen inte är implementerad eller tydliggjord (UC, rektor 
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och elevhälsochef) efter omorganisation 1 juli 2019. Risk att elevhälsan inte 

bedrivs 

förebyggande och främjande enligt det överenskomna arbetssättet, att processen 

inte följs. Risk att enskild elev far illa, brandkårsutryckningar. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Försämrad måluppfyllelse för enskild elev 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Organisationsförändring hanteras inom ramen för skolenhetsutredningen 

genomförande. 

 

11. Svåröverskådliga effekter av långvarig pandemi 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk för stor påverkan på verksamheten vid hög sjukfrånvaro hos personal och 

elever på grund av pågående pandemi. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Sjukfrånvaro hos personal kan påverka kvaliteten i verksamheten och ha negativ 

påverkan på elevers resultat och personalens arbetsmiljö. Vid ansträngt läge kan 

beslut om stängning av verksamhet vara ofrånkomligt med stora konsekvenser för 

elever och vårdnadshavare. Elever riskerar att missa viktig undervisning vid 

sjukfrånvaro. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Handlingsplaner finns på varje enhet 

Stöddokument kring prioritering av undervisning och bemanning för skolenheter 

Förvaltningsövergripande riskbedömning och handlingsplan 

Fortlöpande lägesrapport om bemanningsläge och frånvaro 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Ej påbörjad 

 
Vid behov förnyad riskbedömning med 
handlingsplan 

Vid behov upprättas förnyad 
förvaltningsövergripande riskbedömning 
med handlingsplan. 

 Ej påbörjad 

 
Budgetmedel avsatta för åtgärdande 
aktiviteter 

Budgetpost avsatt under 2021 för 
exempelvis kompletterande undervisning 
på lov. 

2.2 Riskområden: Bristande efterlevnad av regelverk 

12. Bristande personuppgiftshantering 

 Acceptera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att erforderliga sammanställda register i enlighet med GDPR över samtliga 

personuppgiftssamlingar i organisationen saknas.  
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Risk att det inte finns IT stöd som uppfyller GDPR's krav. 

Risk vid handläggning i en ej sekretesskyddad arbetsmiljö. 

Risk för personuppgiftsincidenter om det sker avsteg från förvaltningens rutiner för 

att säkra informationshantering, exempelvis när nya IT-system upphandlas. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Risk för brott mot Offentlighet och sekretesslag, patientlag och GDPR.  

 

Risk för vitesföreläggande. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Det finns en rutin framtagen där informationshantering och informationssäkerhet 

bevakas i samband med upphandling och implementering av nya IT-system. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Bevaka informationshantering och 
säkerhet 

Bevaka informationshantering och 
informationssäkerhet i samband med 
upphandling och implementering av nya IT-
system. 

 

13. Brister i patientsäkerhetsarbetet 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Brister i patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans psykologiska insats. Risk för 

bristande avvikelsehantering, dokumenthantering och 

journalföring. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Bristande patientsäkerhet och journalhantering, risk att elever inte får det stöd de 

behöver vilket kan leda till svårigheter att tillgodogöra sig undervisning. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Egenkontroller och sammanställning av avvikelser enligt ledningssystem samt 

åtgärder enligt åtgärdsplan. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Översyn organisation för psykologiskt 
ledningsansvar 

Åtgärder enligt framtagen handlingsplan 
pågår. Efter inventering och nulägesanalys 
av journal- och dokumenthanteringen har 
processansvarig för elevhälsan beslutat om 
att se över organisationen för psykologiskt 
ledningsansvar för att tydliggöra roller och 
ansvar. 
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14. Utdrag från belastningsregistret saknas 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att personal som arbetar med barn och elever saknar utdrag från 

belastningsregistret 

 

Konsekvensbeskrivning 

Ej säkerställt att vi har underlag för att bedöma om personer är lämpliga att 

anställa, anlita eller ta emot i verksamheten och att vi därmed inte kan garantera 

elevers trygghet fullt ut. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Information och utbildning till rektorer 
och administratörer. 

Informera om rutinen och genomföra 
stickprovskontroller. 

 

15. Stöd- och styrprocess för systematiskt brandskyddsarbete 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att verksamheten inte har förutsättningar att genomföra SBA-utbildning 

(Systematisk brandskyddsarbete) och därmed 

inte får tillräckliga kunskaper. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Om verksamheten inte har erforderlig kunskap kan det få konsekvenser i form av 

dödsfall, personskador och förlust av 

stora ekonomiska värden. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Återkommande SBA-utbildning. 

Uppföljning i rapport om Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Informationsinsatser till personal 

Fastighet- och säkerhetsenheten 
informerar under året om planerade 
utbildningstillfällen, såväl allmänna som 
riktade erbjudanden om utbildning. 

 Ej påbörjad 

 
Översyn av styrprinciper 

Ekonomiavdelningen ser över framtida 
styrprinciper kring finansieringen av SBA-
utbildning. 
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16. Risk för avsteg från inköpsprocessen. 

 Acceptera risk 

Riskbeskrivning 

Risk för oegentligheter genom att attestanter attesterar egna kostnader.  

Risk att inköp sker utanför ramavtal på grund av bristande kunskap. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Felaktig hantering av skattemedel och förtroendeskador.  

Ekonomiska resurser kan gå åt till att betala vitesföreläggande istället för att 

användas till kärnverksamheten. Bristande förtroende ger låga incitament till 

leverantörer att delta i upphandlingar vilket på sikt kan resultera i högre priser. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Kompetenshöjande insatser till chefer och administratörer 

Stickprover 

Styrande dokument 

Nära dialog med Göteborgs Stads inköp och upphandling 

 

17. Bristande ärendehantering 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att förvaltningens bristande förståelse för hantering av registrering, 

handläggning, beslutsfattande och dokumentering av inkomna och upprättade 

ärenden och beslut i förvaltningen leder till inkonsekvent beslutsfattande, bristande 

rättssäkerhet, informationsförlust, avsaknad av kontinuitet och minskad möjlighet 

till insyn och ansvarsutkrävande för allmänhet. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Risk att förvaltningen inte lever upp till Offentlighet- och sekretesslagens, 

Tryckfrihetsförordningens och Förvaltningslagens krav på dokumentation, 

sekretesshantering, systematik och säker och skyndsam hantering av ärenden. 

Försvårar eftersökning av information och beslutsfattande vilket försvårar 

allmänhet och medias möjlighet till rätten att ta del av allmänna handlingar och 

utöva ansvarsutkrävande.  

Risken kan leda till att olika beslut kan fattas för lika ärendetyper vilket dels strider 

mot förvaltningslagens krav om likabehandling men också försvårar för 

medborgare att granska och utöva rätten att överklaga en myndighets beslut. 

Detta skadar förtroende för organisationen och demokratin. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Processutveckling 

Ta fram förslag till förvaltningsledningen för 
en ärendehanteringsprocess som lever upp 
till lagkraven. 
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2.3 Riskområden: Stödprocesser 

18. Risk vid större organisationsförändringar och 

utvecklingsprojekt 

 Hantera risk 

 

Riskbeskrivning 

Arbetsmiljörisker 

- oro inför förändring 

- stress  

 

Verksamhetsrisker 

- bristande styrning och ledning under övergångsperiod 

- otydliga roller och ansvar under övergångsperiod 

- bristande fokus på kärnuppdrag och förstärkningsområden 

- ökad personalomsättning 

 

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvenser ur arbetsmiljöperspektiv 

- Oro och stress kan leda till ohälsa hos medarbetare samt kompetenstapp  

- Stress kan leda till illa underbyggda beslut som kan kräva ytterligare åtgärder 

 

Konsekvenser ur verksamhetsperspektiv 

- Bristande styrning och ledning och bristande fokus på kärnuppdraget kan leda till 

att utvecklingsarbete tappar fart 

- Otydliga roller och ansvar kan leda till att ärenden hamnar mellan stolarna  

- Personalomsättning och kompetenstapp kan påverka kvaliteten på skolenheterna 

- Förtroendeskada, internt och externt 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Riskbedömning inför organisationsförändringar 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 
Riskbedömningar för att förebygga 
arbetsmiljörisker 

Riskbedömningar med åtgärdsplan inför 
organisationsförändringar tas fram i 
respektive samverkansforum enligt 
sedvanlig rutin. 

 Pågående 
Tydlig och transparent kommunikation 
genom hela processen 

Tydlig och transparent kommunikation 
genom hela processen i syfte att minska 
oro och skapa delaktighet hos berörda 
medarbetare och tillit i hela organisationen. 

 Ej påbörjad 
Tydliggjorda processer för överlämning 
av ansvar, ärenden och arbetsuppgifter 

För att säkra hantering av pågående och 
inkommande ärenden och processer så 
behöver överlämning till chefer och 
medarbetare som får nya ansvarsområden 
dokumenteras och struktureras. 

 Ej påbörjad 
Säkra forum för styrning och ledning i 
samband med omorganisation 

För att inte tappa fart i pågående processer 
och för att undvika att ärenden inte 
hanteras behöver forum för styrning och 
ledning både i linjen och inom projekt och 
processer säkras i samband med 
omorganisation. 
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19. Avsteg från den löneadministrativa processen 

 Hantera risk 

 

Riskbeskrivning 

Felaktigheter vid registrering av underlag i Personec 

 

Konsekvensbeskrivning 

Felaktiga löner betalas ut. Felaktigheter i anställningsavtal. risk för avsteg lagen 

om anställningsskydd. 

Konsekvenser för medarbetare som får återbetala högre summa än felaktigheterna. 

Grundskoleförvaltningens rykte som en god arbetsgivare skadas. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

IT-stöd och processer finns med tydliga beskrivning av kontroller som ska utföras 

av olika roller som dock inte är kända och inte efterlevs fullt ut. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Information, kompetenshöjande 
insatser till rektorer och administratörer 
för efterlevnad av befintliga rutiner. 

IT-stöd och processer finns med tydliga 
beskrivning av kontroller som ska utföras 
av olika roller som dock inte är kända och 
inte efterlevs fullt ut. Planera information, 
kompetenshöjande insatser för efterlevnad 
av befintliga rutiner. 

 

20. Risk för kapacitetsbortfall till följd av akuta 

inomhusmiljöproblem. 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk för kapacitetsbortfall till följd av akuta inomhusmiljöproblem 

 

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvensen kan bli att vi inte har tak över huvudet för alla våra elever och att 

det krävs kostsamma nödlösningar. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Ej påbörjad 

 
Tätare samarbete Lokalförvaltningen 

Under 2021 kommer förvaltningen att 
samarbeta tätare med lokalförvaltningen 
gällande lokalernas status och skick samt 
kommande underhållsåtgärder. 
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21. Kapacitetsbortfall vid stängning av fristående skolor  

 Acceptera risk  

Riskbeskrivning 

Risk för kapacitetsbortfall om fristående skolor i staden tvingas stänga verksamhet 

på grund av att de saknar permanenta lokaler för sin verksamhet.  

Konsekvensbeskrivning 

Om en fristående skola inte lyckas förlänga tillfälliga bygglov eller saknar 

långsiktig lokalplanering kan det leda till att huvudmannen måste stänga sin 

verksamhet.  

Detta kan leda till att elever behöver beredas plats på en kommunala grundskola. I 

områden där det redan råder kapacitetsbrist kan detta medföra att elever får lång 

väg till ny skolenhet. Konsekvensen kan bli att vi inte har tak över huvudet för alla 

våra elever och att det krävs kostsamma nödlösningar. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

Tät dialog med fristående huvudmän  

Kontinuerlig dialog med samtliga fristående 

huvudmän och dialog med 

stadsbyggnadskontoret för att kartlägga 

bilden.  

 

 

22. Osäkra kostnader för elevdatorer 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk för förändrade priser efter ny "förnyad konkurrensutsättning" (FKU) 

alternativt förändrat dollarpris från Intraservice. 

 

Konsekvensbeskrivning 

En felaktig kostnadsuppskattning kan innebära att budget är underdimensionerad 

och att det krävs löpande prioriteringar om åtgärder under året. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Utökade ekonomiuppföljningar med avdelningschef, processledare och 

controllerfunktion för IT och digitalisering. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Kontinuerlig uppföljning 

Kontinuerlig kontroll på priser och anpassa 
målsättning efter budget samt tät dialog 
mellan processledare, avdelningschef och 
ekonomiavd. 

 

23. Avsteg från inköpsrutin för digitala läromedel 

 Acceptera risk 
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Riskbeskrivning 

Risk att skolorna inte följer den framtagna instruktionen för inköp av digitala 

läromedel. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Kan leda till felaktiga kostnader och att elevers och personals personuppgifter 

hanteras felaktigt och inte enligt GDPR. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Processbeskrivning framtagen som bygger på samarbete mellan funktioner som 

säkerställer datasäkerhet och efterlevnad av GDPR och funktioner som arbetar med 

digitala läromedel. 

 

24. Bristande planeringsunderlag för resursfördelning, kapacitet 

och prognos 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Bristande samordning mellan berörda enheter leder till ineffektiv 

process. Bristande inrapportering på skolenheter. 

Elevregistreringen är grunden för resursfördelningen och kräver stor exakthet i 

registreringen. 

Otydlighet kring vilka kvalitetsmått som används i uppföljning av skolenheter. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Kan leda till fel i utbetalning av ersättning, rektor och i förlängningen eleven får ej 

de resurser den har rätt till. 

Kapacitet- och prognosarbete försvåras. 

Legitimiteten för resursfördelningsmodellen urholkas. 

Ineffektivt resursutnyttjande. 

Osäkerhet för berörda medarbetare. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Rutiner finns men efterlevs inte tillräcklig utsträckning. Eventuellt behov av 

uppdatering samt processkartläggning för tydliggörande av roller och ansvar. 

 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Ej påbörjad 

Nytt IT-stöd i placeringsarbetet 

Under VT-21 kommer ett nytt IT-stöd 

för skolplaceringar att införas. Detta 

system kommer att integreras 

gentemot elevregistreringssystemet 

Procapita. 

 Ej påbörjad 

Tydlig process 

Tydliggjord process med ansvar, 

roller, tidsramar och instruktioner som 

gör det enkelt att göra rätt. 
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25. Risk för bristande samordning vid kris 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att förvaltningen inte har tillräcklig kompetens och struktur för krisarbete 

Risk för bristande samordning av stöd till skolor vid särskilda händelser 

Risk för bristande kommunikation under långvariga och parallella krisförlopp 

 

Konsekvensbeskrivning 

Bristande struktur eller följsamhet mot rutiner kan leda till osäkerhet kring roller 

och ansvar, ineffektivt arbete vid krissituation med eventuellt allvarliga följder. 

 

Bristande samordning kan leda till att stöd från förvaltningens centrala funktioner 

dröjer längre än nödvändigt eller att chefer behöver ägna tid år samordning istället 

för att stötta personal i akuta lägen.  

 

Bristande kommunikation leder till bristande krishantering och förtroendeskada för 

förvaltningen och Göteborgs stad. 

Existerande kontrollaktiviteter 

Rutiner, planer finns men behöver aktualiseras. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Ej påbörjad 

 
Förtydliga organisation och stödjande 
dokument för ett samlat krisstöd 

Ta fram stödjande dokument för ett samlat 
krisstöd där det framgår vilken funktion 
som har ansvar att samordna krisstödet 
gentemot en skola. Dokumentet kan även 
innehålla stöd kring vilka olika 
kompetenser/funktioner som kan kallas in 
vid kriser och särskilda händelser. 

 Pågående 

 
Säkerställ att förvaltningens 
kommunikationsstrategi aktiveras i hela 
organisationen 

Utbildningsinsats 
i  kriskommunikationsarbete och 
vedertagen krisstabsstabsmetodik i 
förvaltningsledningen och bland 
kommunikatörer 
 
Utse, utbilda och dokumentera i krisplan 
samt kriskommunikationsplan  funktioner 
inom stödfunktionerna som kan bistå 
kommunikationsfunktionen i ett utdraget 
krisförlopp 

2.4 Riskområden: Samarbete och samverkan 

26. Brister i samverkan med nya nämnder 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk för bristande samverkan med socialtjänsten och funktionshinder i ny 

nämndorganisation. Innefattar både samverkansöverenskommelser och avtal om 

köpta platser på t ex SIS-boenden. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Kan leda till att elever och familjer inte får sina stödbehov tillgodosedda. Det kan 
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påverka elevers möjlighet att bli behöriga till gymnasiet. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Hanteras delvis inom projektet Säkra samverkan. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Projekt säkra samverkan 

Projektet syftar till: 
Ett vidmakthållande av samt plan framåt för 
centrala samverkansprocesser och 
projekt/initiativ rörande barn och unga 
mellan stadsdelarna och 
grundskoleförvaltningen, i samband med 
stadsdelarnas avveckling. 
 

Beskrivning av tillkommande 
ansvarsområden som tidigare fallit inom 
stadsdelarnas befolkningsansvar samt 
rekommendation på hantering. 
 

Beskrivning av samverkansfrågorna utifrån 
en gemensam geografisk indelning i 
staden samt rekommendation på 
hantering. 
 

En plan för grundskoleförvaltningens 
integrering av pågående arbete kring barn 
och unga inom Jämlik Stad, 
Ett samordnat val till Ungdomsfullmäktige 
2021. 

 

27. Risk för försenad leverans inom projekten Nytt 

administrativt IT-stöd i skolan (NAIS) och Digital 

informationsförvaltning (DIF) 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk för förseningar i införandet eller att implementeringen stoppas. 

Risk att projektens leverans inte motsvarar verksamhetens behov och/eller 

förväntningar. 

Leverantören ISTs leveransförmåga. 

Personsäkerhet i systemen (Sekretess och hantering enligt 

Dataskyddsförordningen) 

 

Konsekvensbeskrivning 

Allvarliga störningar i kritiska processer så som betygssättning, ekonomiprocesser 

för interkommunala ersättningar. 

Kravställd funktionalitet är bristfällig så som skolplacering och skolskjuts vilket 

kräver interimslösningar och påverkar budget.  

Implementation av IST administration sker med begränsad funktionalitet vilket 

kräver arbete i dubbla system 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Förvaltningen deltar aktivt i ett för staden central styrgrupp och projektgrupp.  
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Lokal projektgrupp upprättas i grundskoleförvaltningen. Kontinuerlig information 

och kommunikation till intressenter genom nyhetsbrev. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Följa utveckling och arbeta med 
interimslösning 

Vid behov ordna interimslösning för att 
säkra grunduppdrag och då säkra 
information och beslut i rätt forum. 

 

28. Risk för försenad leverans av "Ny digital lärplattform" (NDL) 

 Hantera risk 

 

Riskbeskrivning 

Höga förväntningar på ny och modern funktionalitet som inte förverkligas för 

varken elev, lärare eller vårdnadshavare. 

Marknaden för "Learning management systems" (LMS-system) erbjuder inte 

lösningar som motsvarar verksamhetens behov. 

Upphandlingskrav på funktionalitet ändras pga lagändring.  

Kravställda funktioner från andra system flyttas till  projektet Ny digital 

lärplattform (NDL) vilket gör att kraven i projektet växer och tar ny riktning 

 

Konsekvensbeskrivning 

Förvaltningens lärplattform lever inte upp till höga förväntningarna från 

vårdnadshavare vilket kan leda till lågt förtroende, tillit och kritik i media. 

Förvaltningen får en lärplattform med bristande funktionalitet vilket kan leda till 

låg användning av verksamheten. 

Sen leverans av ny Lärplattform genererar kritik i media och bland vårdnadshavare. 

Sen leverans av ny Lärplattform gör att verksamheten i "väntan" inte fortsätter att 

använda dagens Lärplattform. 

Sen leverans påverkad tidsplan och kräver mer resurser och påverkar budget. 

Ny funktionalitet tar tid i projektet att utreda vilket kan leda till förseningar. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Risk och sårbarhets analys (RSA) och konsekvensbedömningar görs kontinuerligt 

inom projektet. 

Förvaltningen deltar aktivt i projekten i form av styrgrupp, projektgrupp.  

Lokal projektgrupp i grundskoleförvaltningen som kontinuerligt uppdateras. 

Kontinuerlig information och kommunikation till intressenter genom nyhetsbrev. 

 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

 
Kontinuerlig uppdatering 

Kontinuerligt informera förvaltningsledning 
och nämnd för att fatta beslut framåt. 
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2.5 Riskområden: Oegentligheter 

29. Risk för otillåten påverkan 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk för otillåten påverkan i samband med myndighetsutövning mot enskild. 

Risk för otillåten påverkan från intressenter i samband med andra typer av beslut. 

Många organisationer vill samarbeta med grundskoleförvaltningen. Det finns en 

risk att externa aktörer försöker påverka tjänstepersoner på ett otillåtet sätt. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Bristande rättssäkerhet 

Ineffektivt resursnyttjande 

Förtroendeskada 

Svårighet att göra ett gott arbete som tjänsteperson 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Under hösten 2020 genomförs informationsinsatser för att öka medvetenhet om 

problemet samt ge stöd när det sker försök till otillåten påverkan. Ex är rutin med 

checklistor framtagen som stöd.  

Riktlinje för externa kontakter finns som anger att alla förfrågningar om extern 

samverkan ska gå via en utpekad funktion. Frågor om extern samverkan behandlas 

återkommande i ledningsgrupp inför beslut om att gå vidare med förfrågningar om 

extern samverkan. 

Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Pågående 

Informationsinsatser   

Informationsinsatser via intranät och APT om 
otillåten påverkan och hur medarbetare ska 
anmäla misstanke om otillåten påverkan. 
Film, rutin och APT-material ska tas fram. 

 Ej påbörjad 

Årlig uppföljning och analys av 
anmälningar av otillåten påverkan. 

 

 

30. Risk för oegentligheter 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Det finns alltid en risk för oegentligheter inom nämndens verksamhetsområde. 

Risken är att skattemedel används på ett felaktigt sätt. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Om oegentligheter sker systematiskt finns risk att kvalitet påverkas negativt. Det 

kan leda till skada för varumärket och bristande följsamhet gentemot 

ekonomistyrning. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Oegentligheter kan båda handla om ekonomiska medel men även handla om 

misskött verksamhet. 
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Åtgärder 

Aktuell status och åtgärd Beskrivning 

 Ej påbörjad 

 
Ta fram rutin för utredning vid 
misstanke om oegentligheter 

En utrednings inbegriper ofta flera olika 
funktioner. Rutinen ska tydliggöra hur och 
när en utredning initieras för att tydliggöra 
roller och ansvar för alla inblandade. 
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3 Samlad riskbild - Intern kontrollplan 

3.1 Granskning av uppföljning av studiehandledning för 

nyanlända elever 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att nyanlända elever inte får studiehandledning på modersmålet, vilket ökar 

risken att eleverna inte når målen. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Eleven kan få svårt att tillgodogöra sig undervisning, vilket påverkar möjligheten 

att bli behörig till gymnasiet. Utebliven studiehandledning kan medverka till en 

försenad utveckling i svenska som andraspråk vilket försvårar elevernas integration 

i såväl skola som samhälle. Elevens utveckling i ämneskunskaper blir avstannad 

om eleven inte kan delta i undervisningen utan studiehandledning. T.ex. skulle en 

elev med förkunskaper i kemi kunna delta i undervisningen med hjälp av 

studiehandledning. 

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan) 

Aktuell status - Kontrollaktiviteter Kontrollmetod 

 Ej påbörjad 

Uppföljning av antal elever med rätt till 
studiehandledning på modersmål och 
antal elever som får tillgång till 
studiehandledning 

Jämförelse av antal elever med rätt till 
studiehandledning på modersmål och antal 
elever som får tillgång till 
studiehandledning 

 

3.2 Granskning av intern kontroll i 
skolplaceringsprocessen 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Nämnden har fattat beslut om nytt regelverk för skolplaceringar. Det krävs nya 

rutiner och arbetssätt och en tydligare intern kontroll i processen än tidigare. Det 

finns både risker kopplat till förutsättningarna utifrån kapacitet och kopplat till att 

det är en process med nya arbetssätt.  

Det finns risk för sena placeringsbesked till vårdnadshavare och skolor om intern 

kontroll via stickprov upptäcker felaktig tillämpning av regelverk.   

Det finns risker med att förvaltningens kapacitet av skolplatser inte matchar 

efterfrågan i delar av staden vilket kan leda till att det krävs avsteg från nämndens 

regelverk, utökat elevantal på ett antal skolor eller krävas tillfälliga 

kostnadsdrivande paviljonglösningar.  

 

Det finns en övergripande risk att elevers skolplacering inte motsvarar alla elevers 

och vårdnadshavares förväntningar. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Lång skolväg för elev eller av annat skäl missnöje med placering. Bristande 

överlämning mellan skolenheter på grund av sena besked om elevplaceringar. 
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Fällande domar hos tillsynsmyndigheter. Förtroendeskada för förvaltningen och 

Göteborgs Stad. Ökade kostnader för att justera kapacitet med tillfälliga 

paviljonger. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Det pågår fortlöpande processkartläggning och metodutveckling för att öka 

rättsäkerhet och undvika manuella avvikelser. Förvaltningen har stöd av externa 

experter i utvecklingsprocessen.  

En särskild politisk referensgrupp ska följa arbetet tills placeringsprocessen är klar. 

 

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan) 

Aktuell status - Kontrollaktiviteter Kontrollmetod 

 Ej påbörjad 

Uppföljning av stickprovskontroll inför 
beslut om skolplacering 

Uppföljning av resultat från  
stickprovskontroll inför beslut om 
skolplacering som genomförs av enheten 
för myndighetsutövning. 

 Ej påbörjad 

Uppföljning av skolplaceringar som 
innebär avsteg från regelverket 

Dataanalys samt intervju med enhetschef 
och handläggare. Kontroll av antal 
skolplaceringar som innebär avsteg från 
regelverket och kontroll av orsaker till 
avsteg. 

3.3 Granskning av hur närvaroprocessen stödjer arbetet 

för ökad närvaro  

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att huvudmannen saknar fullgod uppföljning av frånvaro. Risk att skolor 

saknar fullgoda verktyg för att arbeta förebyggande och främjande för ökad 

närvaro. Insatser krävs på huvudmannanivå som ligger utanför enskilda skolans 

mandat. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Elev får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. För enskild elev kan det medföra 

minskade chanser att kunna delta i samhället genom fortsatt utbildning och arbete. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Stödmaterial finns men behöver förankras, implementeras och fortsatt utvecklas 

inom processen närvaro. 

 

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan) 

Aktuell status - Kontrollaktiviteter Kontrollmetod 

 Ej påbörjad 
Uppföljning av hur processen närvaro 
stödjer skolornas närvaroarbete 

Intervju med elevhälsochefer. Huvudfokus är 
om vidtagna åtgärder inom processen 
närvaro upplevs stödja skolornas arbete för 
ökad närvaro. 

3.4 Granskning av skolpliktsbevakning 

 Hantera risk 
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Riskbeskrivning 

Risk att Göteborg brister i ansvar som hemkommun och att det finns barn i 

skolpliktig ålder som saknar skolplacering och möjlighet att fullgöra sin skolplikt. 

Risk att vi inte vet om, och i så fall var, skolpliktiga elever fullgör sin skolgång. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Kan medföra att det finns hemmasittare som vi inte har kännedom om. Kan 

medföra att barn förs utomlands olika anledningar eller undanhålls skolgång. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Uppföljning av icke skolplacerade elever sker numer centralt i förvaltningen. Det 

finns anvisningar och dokumentationsmallar för hur arbetet ska gå till. För elever 

som har en skolplacering skolorna uppföljningsansvar och det finns utarbetade 

anvisningar med dokumentationsmallar även för skolorna. 

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan) 

Aktuell status - Kontrollaktiviteter Kontrollmetod 

 Ej påbörjad 

 
Stickprov om rutinen efterlevs 

Stickprov genom intervju och kontroll av 
dokumentation på ett antal skolor i varje 
utbildningsområde (placerade elever).  
 
Stickprov genom intervju och kontroll av 
dokumentation förvaltningscentralt 
(oplacerade elever). 

 

3.5 Granskning av utdrag från belastningsregistret  

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk att personal som arbetar med barn och elever saknar utdrag från 

belastningsregistret 

 

Konsekvensbeskrivning 

Ej säkerställt att vi har underlag för att bedöma om personer är lämpliga att 

anställa, anlita eller ta emot i verksamheten och att vi därmed inte kan garantera 

elevers trygghet fullt ut. 

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan) 

Aktuell status - Kontrollaktiviteter Kontrollmetod 

 Ej påbörjad 

 
Kontroll av utdrag från 
belastningsregistret 

Stickprover från ett antal skolor i varje 
utbildningsområde. Stickprov ska gälla 
både vikarier och nyanställda. 

 

3.6 Granskning av den löneadministrativa processen 

 Hantera risk 
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Riskbeskrivning 

Felaktigheter vid registrering av underlag i Personec 

 

Konsekvensbeskrivning 

Felaktiga löner betalas ut. Felaktigheter i anställningsavtal. risk för avsteg lagen 

om anställningsskydd. 

Konsekvenser för medarbetare som får återbetala högre summa än felaktigheterna. 

Grundskoleförvaltningens rykte som en god arbetsgivare skadas. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

IT-stöd och processer finns med tydliga beskrivning av kontroller som ska utföras 

av olika roller som dock inte är kända och inte efterlevs fullt ut. 

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan) 

Aktuell status - Kontrollaktiviteter Kontrollmetod 

 Ej påbörjad 

 
Stickprov av att genomförda kontroller 
skett enligt anvisningar 

Intervju och kontroll av dokumentation med 
ett antal chefer inom förvaltningen. 

3.7 Granskning av ny rutin för anmälan av otillåten 

påverkan 

 Hantera risk 

Riskbeskrivning 

Risk för otillåten påverkan i samband med myndighetsutövning mot enskild. 

Risk för otillåten påverkan från intressenter i samband med andra typer av beslut. 

Många organisationer vill samarbeta med grundskoleförvaltningen. Det finns en 

risk att externa aktörer försöker påverka tjänstepersoner på ett otillåtet sätt. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Kan leda till bristande rättssäkerhet, förtroendeskada, ineffektivt resursnyttjande 

och arbetsmiljöproblem för tjänsteperson. 

 

Existerande kontrollaktiviteter 

Under hösten 2020 genomförs informationsinsatser för att öka medvetenhet om 

problemet samt ge stöd när det sker försök till otillåten påverkan. Ex är rutin med 

checklistor framtagen som stöd.  

Riktlinje för externa kontakter finns som anger att alla förfrågningar om extern 

samverkan ska gå via en utpekad funktion. Frågor om extern samverkan behandlas 

återkommande i ledningsgrupp för beslut om ev gå vidare med förfrågningar om 

extern samverkan. 

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan) 

Aktuell status - Kontrollaktiviteter Kontrollmetod 

 Ej påbörjad 
Uppföljning av anmälningar av 
misstanke om otillåten påverkan  

Uppföljning i Stella av inkomna 
anmälningar om otillåten påverkan under 
första halvåret 2021 för att följa hur rutinen 
implementerats.  
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