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Budgetuppföljning per april 2020, tertial 1 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna tertial 1 2020 för Grundskolenämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Tertialrapport 1/2020 innebär en delrapportering av KF- och nämnduppdrag, 

status för indikatorer, hantering av risker samt en avstämning av ekonomin. 

Generellt präglas verksamheten av en fortsatt expansion med ökat elevantal. 

Denna ökning förväntas även fortsätta de kommande åren utifrån senaste 

befolkningsprognos. Denna ökning ger effekt på ökad rekrytering samt behov 

av ökat antal ändamålsenliga lokaler.  

AV KF- och nämnduppdrag är merparten delvis genomförda och återstående 

uppdrag planeras för genomförande under hösten. En planering fanns för att 

genomfört de flesta uppdrag innan Tertialrapport 1 men arbetet med Corona 

har tagit utredningsresurser från uppdragen. 

Avstämning av den interna kontrollplanen redovisar åtgärder och lägesrapport 

för de moment som följs upp månadsvisa och i tertial 1 samt åtgärder för 

områden där nämnden angett en hög riskbedömning.  

Det ekonomiska läget är per april ett överskott som härrör sig till att buffert 

inte har utnyttjats. Prognosen för helåret 2020 är ekonomi i balans och 

förutsätter god budgetdisciplin inom skolor och andra enheter.                 

Beslutsunderlag 

1. Tertial 1 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 
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1  Inledning 

På grund av Coronapandemin har arbetet med i princip samtliga uppdrag och utvecklingsområden 
inom nämndens område, sedan mars, avstannat och senarelagts - även om kärnverksamheten fortgår 
som vanligt. Då läget har förändrats snabbt och ofta, har behovet av stöd till rektor/enhetschefer varit 
stort. Mycket av arbetet som inte tillhör det omedelbara kärnuppdraget har skjutits upp varför 
Rektor/Enhetschef har fått mer tid att fokusera på sin verksamhet och att hantera den osäkerhet som 
uppståtts. Sammanfattningsvis fungerar kärnverksamheten mycket bra. Som en konsekvens av det 
extraordinära läget har förvaltningen vidtagit kraftfulla organisatoriska åtgärder. Framförallt har 
upprättats en samordningsorganisation som löpt parallellt med den ordinarie, med syfte att samla in och 
bearbeta information, analysera och utreda, samt genom information, rutiner och förhållningssätt att stödja 
verksamheterna i deras arbete. 

Ekonomin är i balans som ett resultat av god budgetdisciplin, även om flera enheter genomfört 
planerade anpassningar under perioden. 

I övrigt har tidigare års arbete med nämndens övergripande fokusområden, nämndens årligen beslutade 
utvecklingsområden, förvaltningens rutiner, samt enheternas verksamhetsplaner, konsoliderat en 
gedigen grundorganisation som skapat såväl färdriktning och stabilitet, som strategiska förbättringar. 
Bedömningen är att förvaltningen därmed har etablerat och konsoliderat ett gott utgångsläge för 
förbättrade resultat under de kommande åren. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Grundskolenämnden ska utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för 
att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets 
definition. 

 Delvis 
genomfört 

Det finns en framtagen plan för särskilt 
begåvade elever. Denna plan kommer att 
revideras under våren 2020. 

Grundskolenämnden uppdras att utreda 
konsekvenserna av det uteblivna 
statsbidraget fritidshemssatsningen. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår, klara till sommaren 
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2.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen får i uppdrag att ta 
fram gemensamma riktlinjer för hur man 
hanterar källsortering och avfallshantering 
på grundskolor i Borås Stad. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår genom att se över och 
anpassa rutiner till varje enhets unika 
förutsättningar.  

Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta 
fram en analys av vad som krävs för att 
möta behovet av fler platser inom ramen 
för kommunens Särskilda 
undervisningsgrupper. 

 Delvis 
genomfört 

En arbetsgrupp har under 2019 utrett 
förutsättningarna för att möta ett 
eventuellt behov av fler platser i 
kommungemensamma särskilda 
undervisningsgrupper (KSU). 

Tillgängliga lärmiljöer är en förutsättning 
för inkludering och skolans arbete med 
särskilt stöd. Att skolorna har tillgängliga 
lärmiljöer är avgörande för att elever 
bemöts på ett kvalitativt sätt och sannolikt 
för att förebygga behovet av fler KSU. Att 
utveckla verksamhetens tillgänglighet 
innebär att anpassa den pedagogiska, 
fysiska och sociala miljön i relation till 
elevernas behov och förutsättningar för 
lärande. 
 
Arbetet har inte färdigställts under 2019 
utan beräknas återrapporteras i T2 2020. 

Presidiet uppdras ta initiativ till utökad 
kontakt mellan Grundskolenämnden och 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och 
tillhörande förvaltningar. Resultatet av 
dessa försök ska återrapporteras till 
nämnden. 

 Genomfört Möte är genomfört tisdagen den 28 april 
2020. Beslöts att fördjupa kontakterna på 
tjänstemannanivå, bl. a genom Socialt 
hållbart Borås, samt att genomföra 
presidiemöten, minst två per år. 

Förvaltningen uppdras att ta fram en plan 
för elevassistenters kompetensutveckling 
och återrapportera densamma till 
nämnden. 

 Genomfört En partssammansatt arbetsgrupp har 
under hösten 2019 arbetat med att ta fram 
en kompetensutvecklingsplan för 
elevassistenter. Kompetensutveckling av 
elevassistenterna kan ske på individ-, 
grupp- och organisationsnivå, och utgå 
från följande arbetsområden: 

 Att möta elever med autism och 
ADHD 

 Lågaffektivt bemötande 

 Arbete med digitala verktyg 

 Rastaktiviteter 

 Tillsyn vid övergångssituationer 

Kompetensutvecklingsplanen är 
färdigställd och samverkat på FSG. Beslut 
200505. 
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Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
plan för implementering av digitala 
nationella prov. 

 Delvis 
genomfört 

Grundskoleförvaltningen följer 
utvecklingen inom området och 
Skolverkets planer och direktiv. Flera 
skolor genomför redan delar av de 
nationella proven digitalt. Det finns i 
grunden en bra digital miljö i våra skolor 
för att kunna genomföra nationella prov 
digitalt. En fullständig plan för införandet 
är inte ännu framtagen. 

Förvaltningschefen uppdras ta fram en 
åtgärdsplan för hur Kommunfullmäktiges 
mål för andelen som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram ska kunna 
nås. Planen bör framförallt vara inriktad 
på de enheter som inte redan i dagsläget 
når upp till målet och innehålla en tidplan 
med såväl etapp- som slutmål. Även en 
analys av varför dessa enheter inte redan 
i dagsläget klarar sitt kunskapsuppdrag 
bör ingå. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår. 

Förvaltningschefen uppdras ta fram en 
fördjupad analys av 
likvärdighetsproblemen i Borås Stads 
fritidshemsverksamhet och en plan för att 
förbättra fritidshemmens likvärdighet. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår. Korrekturläsning annars 
klart 

Förvaltningschefen uppdras granska 
skolskjutskostnaderna med avseende på 
kostnadsutveckling samt individuella 
tillstånd i jämförelse med andra 
kommuner. Granskningen ska kunna ligga 
till grund för en skrivning till 
Kommunstyrelsen med begäran om att 
beslut om rätt till skolskjuts ska flyttas från 
Tekniska nämnden till 
Grundskolenämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår. 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta 
fram avidentifierad statistik kring skäl för 
elevers olovliga frånvaro. Det är viktigt att 
nivån där olovlig frånvaro anses vara 
alarmerande inte sätts så högt att 
åtgärder sätts in relativt sent. 

 Delvis 
genomfört 

Rutinbeskrivning och en Excelfil för 
inhämtning att data från skolorna har 
tagits fram i samverkan med en 
arbetsgrupp med rektorer. Materialet skall 
presenteras och implementeras för 
rektorer på RECM. 

Att samtliga elever i grundskolan ska 
erbjudas fluorsköljning. 

 Delvis 
genomfört 

Kontakter har tagits med tandvårdschefen 
för att få in mer information. Den 
återkoppling som getts är att det inte är 
lämpligt att skolorna själva har hand om 
floursköljningen då det är många 
ansvarsfrågor obesvarade. För att få en 
bättre överblick kring elevernas tandstatus 
så förordas flourlackning där behöriga 
tandsköterskor kommer ut till skolorna för 
att genomföra denna. 

Att ett projekt med resor till Auschwitz för 
elever i årskurs 9, liknande det som 
genomfördes under 2019, också 
genomförs under 2020. 

 Delvis 
genomfört 

Planering pågår. Elever vid 
högstadieskolorna som ska delta är 
utsedda och så även personal. Beroende 
på corona-smittan kan det bli omöjligt att 
åka till Auschwitz och med anledning av 
det har planering för alternativ startat. 



Grundskolenämnden, Tertial 1 2020 6(26) 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Att uppdra åt förvaltningen att utreda om 
relevanta personalgrupper inom 
nämndens verksamhet ska erbjudas 
utbildning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur dessa tar 
sig uttryck hos flickor och pojkar. 

 Delvis 
genomfört 

Utbildningsinsatser inom NPF gentemot 
relevanta personalgrupper pågår och 
kommer att systemsättas i ett årshjul där 
vissa insatser är återkommande under 
läsåret. 

Att antal och andel anställda med allmän 
visstidsanställning rapporteras till 
nämnden i delårsrapporterna för T1 och 
T2 samt i årsredovisningen. 

 Genomfört 200423 har Grundskoleförvaltingen 2088 
tillsvidareanställda och 518 
visstidsanställda. Andelen 
visstidsanställda är 20 % av totalt antal 
anställda. 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma 
till nämnden med besked om hur en 
ökning av fler profiler på vissa skolor det 
kan göras. Om det är görligt är riktmärket 
att starta någon eller några sådana 
inriktningar höstterminen 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår enligt tidigare plan och 
dialog med rektorer om att använda 
skolans val-tid till profiler pågår. 

Förvaltningen får i uppdrag att ser över 
möjligheten att knyta ihop ett nära 
samarbete med externa 
läsambassadörer, som bibliotek, 
författare, pensionärsföreningar och 
frivilligorganisationer för att på olika sätt 
uppmuntra och stärka barnen i sin 
läsning. 

 Delvis 
genomfört 

En kartläggning genomförs för att utröna 
hur arbetet med läsambassadörer 
fungerar på skolorna idag och i syfte att 
tillvarata goda exempel. Kartläggningen 
kommer att användas som underlag för 
fortsatt planering av uppdraget. 
 

Förvaltningen och nämnden får i uppdrag 
att föra dialog med de fackliga 
organisationerna hur man kan stimulera 
en utveckling där de mest erfarna 
personella resurserna skall användas där 
utmaningarna när som allra störst. Det 
kräver att fördjupat resonemang om 
karriärvägar, fortbildning och andra 
anställningsvillkor samt hur vi också kan 
uppmuntra till en sådan utveckling. 

 Delvis 
genomfört 

En partssammansatt arbetsgrupp är 
tillsatt att utreda och föreslå system för 
karriärtjänster, bl. a med hänsyn till 
förändrad förordning om karriärtjänster. 

Förvaltningen får i uppdrag att inom 
ramen för skolvalet utreda vilka åtgärder 
som kan vidtas för att verka för att 
skolsegregationen bryts. 

 Delvis 
genomfört 

I slutet av vårterminen 2020 ska skolvalet 
20/21 utvärderas. I samband med 
utvärderingen ska åtgärder som kan 
vidtas för att bryta skolsegregationen 
utredas. 

Förvaltningen får i uppdrag att göra minst 
ett digitalt läromedel tillgängligt för de 
lärare och rektorer som vill ha det till 
HT2020. Läromedlet skall ha möjlighet att 
leverera detaljerad data om elevernas 
status och progression i lärandet. Syftet är 
att vi skall lära oss mer om 
digitaliseringens möjligheter och 
utmaningar. 

 Delvis 
genomfört 

Grundskoleförvaltningen har beslutat om 
att tjänsten Lexplore ska anskaffas. Det är 
ett verktyg för att bedöma och utveckla 
elevers läsförmåga. Implementeringen har 
förskjutits beroende på corona-smittan, 
och beräknas kunna komma igång på 
allvar efter sommaren. 

Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa 
att personalen i skolan får en 
fortbildningsinsats inom HBTQIA 

 Delvis 
genomfört 

Planering pågår att ta fram material för 
HBTQIA för verksamheterna att ha på 
APT under hösten. 
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Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med representanter ur 
nämnden studera och utvärdera den 
hjärnsmarta skolan i Skurup. 
Förvaltningen skall återkomma till 
nämnden med en rapport och en 
bedömning om det är värt att prova i 
Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Planering har påbörjats. Genomförande 
ska ske under hösten 2020. 

Förvaltningen får i uppdrag att i dialog 
med skolorna i högre garad planera 
verksamheten på ett sätt som naturligt 
stimulerar rörelse i skolarbetet. 

 Genomfört Finns en framtagen genomförandeplan 
som gäller. 

Borås stad skall delta i Toleransprojektet. 
Förvaltningen får i uppdrag att initiera ett 
sådant arbete. 

 Delvis 
genomfört 

Planering är påbörjad och lösningen är att 
väva ihop toleransprojektet med det redan 
befintliga arbetet inom ram för 
värdegrundsresan. Från 
Grundskoleförvaltningen ska tre 
medarbetare delta i kurs, med bäring på 
toleransprojektet, vid Göteborgs 
universitet under läsåret 20/21. 

Förvaltningen får i uppdrag att se över 
vilka kvalitetshöjande åtgärder som är 
nödvändiga att vidta på fritids. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår, korrekturläsning sedan 
klart 

Förvaltningen får i uppdrag att prova ett 
mentorssystem för elever på någon skola 
i Borås. Mentorerna skall hjälpa och bistå 
eleverna med praktiska frågor kring 
skolans verksamhet och på det sättet 
avlasta både lärare och rektorer samt 
vara ett bra stöd för eleverna. De som 
tjänstgör som mentorer behöver inte vara 
pedagogisk personal. 

 Ej genomfört Arbetet har inte påbörjats.  

Särskolan skall vara en naturligt 
integrerad verksamhet i en vanlig 
grundskola. 

 Genomfört Med ökat antal elever i Borås grundskola 
är prognosen att även elever i 
grundsärskolan ökar. 
Grundskoleförvaltningen har under 2019 
utrett om det finns behov att utöka antalet 
särskoleenheter i staden. Den 
arbetsgrupp som arbetat med frågan har 
kommit fram till följande slutsatser: Den 
prognostiserade ökning av antalet elever 
som skrivs in inom grundsärskolan 
kommer de tre närmaste åren att kunna 
omhändertas av våra två nuvarande 
särskoleenheter (Erikslund och 
Fjärding/Boda). Vi ser det som en ökande 
trend att elever som idag skrivs in i 
särskolan stannar kvar på sina hemskolor 
som individintegrerade under låg- och 
mellanstadiet. För närvarande har vi 27 
individintegrerade elever på våra 
grundskolor. Den planerade F-9 skola 
som kommer att finnas nybyggd på 
Gässlösa 2024 kommer att inrymma en 
särskoleenhet, liksom för den nya 
Erikslundskolan. 
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Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att utöva en 
tydligare styrning av matråden i syfte att 
utveckla dem och ge dem en ordentlig 
funktion. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår. Planerad start är 
höstterminen 2020 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra 
en analys av kostnadsutveckling av den 
införda distributionscentralen. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning är påbörjad tillsammans med 
Vård- och Äldreförvaltningen 

Förvaltningen får i uppdrag att bereda 
inrättandet av studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i dialog med 
presidiet ta fram ett alternativ som kan 
beslutas om i nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Arbetsgruppen har träffat politiken och 
arbetet har påbörjats. Nytt möte bokat och 
uppdraget beräknas vara klart innan 
terminens slut. 

Grundskoleförvaltningen uppdras, 
tillsammans med avdelningen lön och 
förhandling, utreda förutsättningarna och 
möjligheterna för särskilda lönesatsningar 
för lärare på små skolor på små orter för 
att stärka de mindre skolornas 
konkurrenskraft. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet har påbörjats med arbetsgrupp 
under FSG. 

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 30,8 25 27,8 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Målvärdet är uppnått. 
Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet.  

 
 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 39,4 42,4 50 47,9 
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Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målvärdet är inte uppnått. 
Kostverksamheten köper in ekologiska livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna 
har kraftigt ökat från den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade 
livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansieringsmodellen för distributionscentralen. 
Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa 
produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på 
livsmedel innebär en ekonomisk utmaning för verksamheten under 2020.  

 
 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,3 6,1 5,5 6,4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

50,5 56,3 50 58,1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet är inte uppnått. Utfallet är 6,4 % och målvärdet är 5,5 %. Sjukfrånvaron har ökat något och 
bryter den tidigare trenden som varit stabilt positiv. Måluppfyllelsen är 83,64%. Corona-pandemin 
påverkar den senaste tidens sjuktal negativt med sjukskrivning även vid lindriga symtom samt två 
sjukdagar när man är symtomfri. 
Under 2020 kommer förvaltningen fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt sätta in 
insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa 
upp upprepad korttidsfrånvaro. Man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga och 
undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade 
rutiner som är kända i verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, 
chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och 
befogenheter. I de fall det behövs genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång 
till arbete efter sjukskrivning. Under 2020 kommer förvaltningen fortsätta arbeta tillsammans med 
organisationshälsa för att få ner sjuktalen. Projektet "positiv rörelse- hälsa i hållbart arbetsliv" som 
Kost- och lokalvårdsverksamheten deltog i är avslutat. Det finns dock en fortsättning "hälsa i hållbart 
arbetsliv" där kost- och lokalvårdsverksamheten inom Grundskoleförvaltningen deltar. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Grundskolenämnden 

Målet är inte uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet för tertial 1 är 58,1 
årsarbetare. Måluppfyllelsen är 83,8%. För att klara snabba omställningar i verksamheten finns 
periodvis behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i 
avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av 
medarbetare. Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare.  I 
normalfallet har förvaltningen en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i verksamheten vid 
frånvaro genom att använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det finns en balans i hur 
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mycket den egna personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån att den ordinarie 
personalens arbetsmiljö måste få styra. 
Förvaltningen kommer fortsätta arbeta aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom 
att höja grundbemanningen. 

 
 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Budgetföljsamhet Risk för 
överskridanden av 
skolenheters 
budgetramar 

Reguljära 
budgetuppföljningar 
 

Respektive Rektor och 
Enhetschef har under 2020 
planerat och utfört reguljära 
budgetavstämningar.  

Handlingsplan för 
ekonomi i balans 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Personalomsättning Risk för hög 
personalomsättning 
och svårighet att 
rekrytera 

Kontroll av den totala 
personalomsättningen för 
förvaltningen 
 

Personalomsättning 
Grundskoleförvaltningen 
(Rapport ur Heroma, mäts på 
en 12-månadersperiod) 
Januari 8,7 % 
Februari 8,6 % 
Mars 8,4 % 
April  8,2 % 
Årets första 4 månader 2020 
har personalomsättningen 
stadigt minskat vilket betyder 
en ökad stabilitet i 
personalgrupperna och att 
rekryteringsläget bedöms 
som stabilare. Trenden är 
fortsatt stabil och i positiv 
riktning sedan maj månad 
2019. Under perioden tom 
april 2020 har 77 
grundskollärare avslutade sin 
anställning, samtidigt 
rekryterade förvaltningen 126 
grundskollärare genom 
extern rekrytering. I 
grupperna förskollärare 
avslutade 20 anställda sin 
anställning samtidigt som 22 
nya rekryterades vilket ger 
en ökning med 2 
förskollärare under perioden. 
Fritidspedagog, kurator, 
kock, psykolog, ptp- psykolog 
och skolsköterska har 
förvaltningen rekryterat fler 
än vad som slutat. Bland 
gruppen övriga lärare var det 
fler som slutade sin 
anställning än vad 
förvaltningen rekryterade. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Kontroll av tjänster som är 
tillsatta med obehöriga 
anställda 
 

Som obehörig kan man inte 
få en tillsvidareanställning på 
en tjänst där behörighet 
krävs. 200423 har vi 1441 
anställda på titlar där 
behörighet krävs för att bli 
tillsvidareanställd. Av de 
1441 är 362 visstidsanställda 
dvs. 25 % är obehöriga. 
Det som sticker ut mest är 
det låga antalet behöriga 
lärare i fritidshem där 73 av 
208 är tillsvidareanställda 
vilket innebär att 75 % är 
obehöriga. 

 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2020 
Direkt åtgärd 

Samarbete Risk för bristande samarbete 
med Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

16 Samverkansmöten mellan 
GRF och IFO 
 

 Pågående 

Kommentar 
Möte genomfört 200428. 
Beslöts att fördjupa 
samarbete med bl a tätare 
möten mellan presidierna. 

Samarbete mellan skolor 
(rektorer och EHT) och 
IFO (socialsekreterare) 
 

 Pågående med 
avvikelse 

Kommentar 
Gemensamma 
fortbildningsinsatser är 
genomförda. Ramar och 
fokus för arbete skall 
förtydligas. 
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Fritidshem Risk för att kompetensen i 
fritidshem brister vilket kan 
medföra brister i kvaliteten i 
verksamheten 

16 Utbildning för att öka 
behörigheten och 
kompetensen 
 

 Pågående 

Kommentar 
När det gäller 
kvalitetseffekter utifrån 
kompetensbristen arbetar 
förvaltningen främst tre 
åtgärder förutom ökad 
attraktivitet och 
ändamålsenligt 
rekrytering: 

1. Öka behörigheten 
genom att 
prioritera en 
arbetsintegrerad 
högskoleutbildnin
g med prioritering 
för de fritidshem 
som har lägst 
eller saknar 
behörighet.10 
medarbetare, 
som idag arbetar 
som obehöriga i 
fritidshemmet 
kommer under 
hösten att starta 
en högskole-
utbildning till 
Grundskolelärare 
med inriktning 
mot fritidshem. 

2. Under hösten 
2020 och våren 
2021 erbjuds 20 
medarbetare per 
omgång en 
introduktions-
utbildning. 
Introduktions-
utbildningen utgår 
från deltagarnas 
erfarenheter och 
behov samt från 
aktuell forskning 
och eventuella 
nya riktlinjer från 
exempelvis 
Skolverket. 
Utbildningen 
berör områden 
såsom 
värdegrund, 
bemötande, 
planering, 
genomförande, 
analys och 
uppföljning. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2020 
Direkt åtgärd 

3. Inför hösten 2020 
kommer också ett 
digitalt system att 
upphandlas som 
bl. a. stödjer 
resursplanering 
och 
schemaläggning. 
Detta för att på 
bästa sätt 
använda resurser 
där de bäst 
behövs på kort 
och på lång sikt. 

Lokalsituationen Risk att de skollokaler vi har 
idag inte räcker till för att 
möta behovet av antal 
kommande elever 

16 Lokalplan 
 

 Pågående 

Kommentar 
Arbete med lokalplan är 
påbörjad och avslutas i 
december.  

Utökad dimension 
 

 Avslutad 

Kommentar 
Avstämning av 
Lokalbehovsresursplan är 
gjord mellan LFF och 
GRF. I denna plan 
beskrivs framtida utökade 
behov av lokaler för 
grundskolan  
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2020 
Direkt åtgärd 

Elevhälsa Risk för psykisk ohälsa bland 
elever 

16 Utveckling av 
elevhälsoarbetet 
 

 Pågående 

Kommentar 
Skolsköterskorna arbetar 
efter ett lagstadgat BAS 
program. I detta Bas- 
program ingår 
hälsosamtal i 
förskoleklass, åk 2, åk 4 
samt åk 7. Dessa samtal 
utgår från givna 
frågeställningar och 
dokumenteras i 
ProReNata. Vid 
hälsosamtalen i årskurs 4 
och årskurs 7 framkom 
följande resultat utifrån 
psykiskt dåligt mående: 
I årskurs 4 genomförde 
1118 elever hälsosamtal. 
Vi frågan Hur mår du? 
svarade 19 elever av 
dessa att de mår dåligt 
eller mycket dåligt och 76 
elever att de varken mår 
bra eller dåligt. Vid frågan 
Tänker du på hur du har 
det? svarade 28 elever att 
de ofta tänker på att de 
mår dåligt och 78 elever 
att de ibland tänker på att 
de mår dåligt. I årskurs 7 
genomförde 1142 elever 
hälsosamtal. Vid frågan 
Hur mår du? svarade 19 
elever av dessa att de 
mår dåligt eller mycket 
dåligt och 86 elever att de 
varken mår bra eller 
dåligt. Vid frågan Tänker 
du på hur du har det? 
svarade 34 elever att de 
ofta tänker på att de mår 
dåligt och 61 elever att de 
ibland tänker på att de 
mår dåligt. Ovan angivna 
siffror är från föregående 
läsår och kommer att 
ersättas av läsåret 19/20 
då alla samtal är 
genomförda. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2020 
Direkt åtgärd 

Integration Risk för en ökad segregation 16 Fritt och aktivt skolval 
 

 Pågående 

Kommentar 
Skolvalet inför läsåret 
20/21 är genomfört. Det 
har varit tre 
placeringsomgångar. Den 
första i februari då beslut 
gick ut till alla som 
omfattades av skolvalet i 
förskoleklass, årskurs 4 
och årskurs 7. Och sedan 
i mars respektive april för 
de som lämnade in 
önskemål om skolbyte 
efter första beslutet. 
Under våren ska 
utvärdering göras bland 
annat i syfte att hitta 
justeringar för att främja 
integration. 

Bilden av 
skolan/attraktivitet 
 

 Pågående 

Kommentar 
Bilden av skolan är ett av 
Grundskoleförvaltningens 
fokusområden och alla 
enheter har uppdrag att 
systematiskt arbeta med 
frågan. Respektive enhets 
arbete beskrivs i 
verksamhetsplanen. 
Bilden av skolan tas upp i 
gemensamma möten med 
alla chefer i förvaltningen, 
samt följs upp i det 
ordinarie systemet för 
styrning och uppföljning, 
som bland annat består 
av uppföljningsmöten 
mellan verksamhetschef 
och enhetschef/rektor. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 46 406 51 093 138 426 138 426 0 

Avgifter och övriga intäkter 56 188 58 812 169 513 169 513 0 

Summa intäkter 102 594 109 905 307 939 307 939 0 

Personal -381 209 -403 821 -1 250 825 -1 250 825 0 

Lokaler -50 012 -54 710 -162 635 -162 635 0 

Material och tjänster -142 880 -140 078 -397 930 -397 930 0 

Kapitalkostnader -291 -393 -801 -801 0 

Summa kostnader -574 392 -599 002 -1 812 191 -1 812 191 0 

Buffert (endast i budget) 0 0 -15 108 -15 108 0 

Nettokostnad -471 798 -489 097 -1 519 360 -1 519 360 0 

Kommunbidrag 469 045 491 726    

Resultat efter 
kommunbidrag 

-2 753 2 629 -1 519 360 -1 519 360 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-2 753 2 629 -1 519 360 -1 519 360 0 

Ackumulerat resultat 16 273 27 188 24 559 24 559 0 

Resultatanalys 

Analys 

För en ekonomi i balans 2020 finns ett antal områden att följa extra fokuserat. Dessa är främst 
personalkostnad men även livsmedel samt skolskjuts. 

Övriga stora kostnadsposter förväntas följa budget och inte generera några större oplanerade 
avvikelser. Dessa områden är Köpta platser från fristående skolor samt Lokalkostnad. 

Personalkostnad 

Inom personalkostnad finns vid ingången av 2020 en anpassning på flertalet skolor. Och det går att se 
en avvikelse januari till mars i personalkostnad jämfört med den budget som är lagd. 

Den topp som finns i februari är inte kopplad till skolornas aktuella bemanning utan kommer av 
semesterdagar som inte har plockats ut under 2019 där ersättning istället betalas ut till medarbetare. 
Denna extra utbetalning motsvarade ca 1,5 mkr. 

Effekten av Corona syns även i april där sjukfrånvaro och VAB var långt över budgeterad nivå. Skolor 
och andra enheter har tagit in vikarier men samtliga arbetspass har inte täckts. 
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Livsmedel  

Inom livsmedel finns en avvikelse på -1,7 mkr mellan januari och april. Denna avvikelse är hänförbar 
till den kostnadsökning som uppstod vid införandet av distributionscentralen. För 2020 är 
prognosticerad kostnadsökning utifrån det nya livsmedelsavtalet ca 7 mkr. Denna kostnadsökning 
kommer dock påverkas positivt av Corona. Färre portioner lagas under mars och april vilket kommer 
synas i lägre livsmedelsinköp. 

 

Skolskjuts  

Inom skolskjuts ligger kostnadsnivån på samma nivå som 2019. Detta trots att det inte finns någon 
evakuering till Kronäng 1. Detta ger att det finns en risk för obalans under ht 2020 när evakuering av 
Myråsskolan påbörjas. 
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Köpta platser 

Köpta platser består dels av ersättning till fristående skolor men även specialplaceringar. För 2020 är 
budget satt till 181 mkr. Utfallet t.o.m april visar på en avvikelse på +1,0 mkr. Detta överskott kommer 
till största del av mindre köpta specialplatser jämfört med planerat. 

Den positiva avvikelse som finns kommer att tas i bruk för ökad kostnad till de fristående skolorna 
utifrån en ökad elevpeng genom "välfärdstilldelningen". Retroaktiv ersättning för Jan-April har betalts 
ut utifrån deras ökade elevpeng. 

Lokalkostnad 

Lokalkostnad följer till stor del budget. Avvikelser kommer under året då beslut tas att hyra in mer 
kapacitet samt att göra vissa lokalanpassningar under året. Budget för 2020 är satt till 163 mkr och 
avvikelsen t.o.m april är -0,5 mkr. 

Prognos för 2020 

För 2020 beräknas fortsatt en ekonomi i balans. Anpassningar görs på skolor utifrån de 
anpassningsbehov som löpande kontrolleras vid de reguljära månadsuppföljningar som sker mellan 
Rektor/enhetschef, ekonom, HR-specialist och verksamhetsutvecklare. 

Buffert kan komma att användas dels för volymavvikelser och dyra specialplaceringar men buffert 
kommer även få täcka de områden där anpassning inte får helårseffekt. 

Det kan även komma andra oförutsedda kostnader under 2020 som täcka av buffert. 
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4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 207 1 042 4 795 4 795 0 

Kostnad -7 774 -10 211 -30 803 -30 803 0 

Nettokostnad -7 567 -9 169 -26 008 -26 008 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -842 -761 -2 408 -2 408 0 

Nettokostnad -842 -761 -2 408 -2 408 0 

Förskoleklass      

Intäkt 2 077 3 007 9 150 9 150 0 

Kostnad -20 438 -21 227 -76 692 -76 692 0 

Nettokostnad -18 361 -18 220 -67 542 -67 542 0 

Särskola      

Intäkt 1 240 990 2 734 2 734 0 

Kostnad -13 931 -18 373 -47 773 -47 773 0 

Nettokostnad -12 691 -17 383 -45 039 -45 039 0 

Grundskola      

Intäkt 47 543 54 568 142 912 142 912 0 

Kostnad -376 862 -387 200 -1 188 281 -1 188 281 0 

Nettokostnad -329 319 -332 632 -1 045 369 -1 045 369 0 

Fritidshem      

Intäkt 14 628 13 313 41 874 41 874 0 

Kostnad -48 749 -51 381 -159 079 -159 079 0 

Nettokostnad -34 121 -38 068 -117 205 -117 205 0 

Korttidstillsyn LSS      

Intäkt 597 412 1 106 1 106 0 

Kostnad -648 -385 -1 106 -1 106 0 

Nettokostnad -51 27 0 0 0 

Skolskjutsar      
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -21 947 -22 043 -55 000 -55 000 0 

Nettokostnad -21 947 -22 043 -55 000 -55 000 0 

Kost och lokalvård      

Intäkt 36 302 36 575 105 368 105 368 0 

Kostnad -83 200 -87 421 -251 049 -251 049 0 

Nettokostnad -46 898 -50 846 -145 681 -145 681 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -15 108 -15 108 0 

Nettokostnad 0 0 -15 108 -15 108 0 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 102 594 109 907 307 939 307 939 0 

Kostnad -574 391 -599 002 -1 827 299 -1 827 299 0 

Nettokostnad -471 797 -489 095 -1 519 360 -1 519 360 0 

Central administration 

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Politisk verksamhet 
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Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Förskoleklass 

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Särskola 

Fler elever mottagna i särskola jämfört med budgeterat genererar ett underskott. Elevökningen finns 
budgeterad som grundskolekostnad då de tidigare har finansierats som omvänt integrerade 
grundskoleelever med ett tilläggsbelopp inom grundskola. Men allt eftersom dessa elever mottas i 
särskola ändras redovisad kostnad till en kostnad inom verksamhetsområde särskola. 

Grundskola 

Ingen väsentlig avvikelse.  Risk finns för obalans om skolorna inte lyckas med sin planerade anpassning. 
Det överskott som fanns under 2019 inom elevhälsan återfinns ej under första tertialet 2020 då 
vakanser har tillsatts 

Fritidshem 

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Korttidstillsyn LSS, KTS 

Dialog om verksamhetsvolym och innehåll pågår med sociala omsorgsförvaltningen utifrån 
förutsättningen att verksamheten skall var balanserad. 

Skolskjuts 

Inga väsentliga avvikelser. Prognos för helåret är ett underskott utifrån evakuering av Myråsskolan till 
Kronängskolan under hösten 2020. Planering för denna evakuering kommer att göras före sommaren 
och underskottet kan beräknas efter att denna planering är gjord. 

Kost och lokalvård 

Avvikelse finns både inom personalkostnad men även material. 

Personalkostnad kommer till främsta del av det succesivt införandet av "varje-dag-städ". Under 2019 
fanns ett visst vakansutrymme inom lokalvårdare där anställningar har gjorts. Och fortsatta 
anställningar kommer att göras under 2020 för ett fullt införande av "varje-dag-städ" 

Det finns även en avvikelse inom Material (livsmedel). Efter införandet av distributionscentralen har 
livsmedelskostnaden ökat. Denna ökning är ej budgeterad och kommer att generera en avvikelse under 
2020. 

Viss del av den ökade kostnaden för livsmedel regleras mot beställande förvaltningar genom att en 
högre kostnad faktureras för den mat som har producerats. 

Buffert  

Nämndens buffert består av ursprungliga 15 mkr. Bedömningen är att buffert kommer att disponeras i 
huvudsak för volymavvikelser, dyra specialplaceringar, försenad effekt eller ej helårseffekt av de 
anpassningar i bemanning som görs på skolorna. Bufferten kan även komma täcka andra oförutsedda 
kostnader för 2020. 

5 Konsekvenser av corona-viruset 

Inga större merkostnader återfinns t.o.m april för Corona. 

337 000 kr har konterats på de projektnummer som finns uppsatta inom Corona. 

82 000 kr av dessa kommer av samordnad bemanning där Grundskoleförvaltningen lånar ut 
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bemanningsplanerare till VäF för arbete med vikarieanskaffning. 

255 000 kr av de 337 000 kr kommer av övriga kostnader inom Corona. Säkerhetsinköp har gjorts av 
papper och annat engångsmaterial från icke ordinär leverantör då dessa har haft brist i sina leveranser. 

Ett 10-tal medarbetare från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kost och lokalvård har 
lånats ut till Grundskoleförvaltningens kost och lokalvård som förstärkning. 

  

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Projekt 10001 82 000 

Projekt 10002 255 000 

Summa 337 000 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetet för ökad jämställdhet finns med i befintlig verksamhetsplanering. Gemensamma strukturer för 
skolenheternas verksamhetsplaner har tagits fram och implementeras. Arbetet för mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och likabehandling ingår i verksamheternas uppdrag. Skolorna arbetar utifrån skollagen 
och läroplanen, och det tydliga värdegrundsuppdrag som finns beskrivet där. Med utgångspunkt från 
det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar 
förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att 
kunna ge medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete 
får också medarbetarna introduktion i HBTQIA-frågor och normkritik. 

I juni 2018 antog Grundskolenämnden plan för Jämställdhetsintegrering som gäller 2018-2021 och 
denna plan följs upp fortsatt under 2020. 

7  Verksamhetsmått 

7.1 Skola 

7.1.1 Grundskola 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
grundskola 

11 887 12 076 12 374  

Kommentar Apr 2020 Antal elever i grundskola April 2020 är 12 095 (automatiska kopplingen till IST 
elevregister har uteblivit denna månad. Därav skrivs antal i kommentar) 

varav elever i 
fristående skola i 
Borås, åk 1-9 

1 604 1 646 1 643 1 638 
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Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever per 
lärare, totalt i 
kommunen 
(heltidstjänst) 

11,3 11,3 11,5 11,4 

Antal elever per 
pedagogisk 
personal 

8,8 8,8 9,1 9,2 

Kommentar Apr 2020 Personaltätheten i för pedagogisk personal har försämrats från Mars 2019 med 
ca 5%. Denna minskning är planerad och kommer av det anpassningsbehov som finns inom 
Grundskoleförvaltningen 

7.1.2 Förskoleklass 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
förskoleklass 

1 423 1 401 1 436  

Kommentar Apr 2020 Antal elever i förskoleklass April 2020 är 1 408. (Automatiska kopplingen till IST 
elevregister har uteblivit denna månad därav skrivs antal i kommentar). 

varav elever i 
förskoleklass i 
fristående skola 

73 78 74 77 

Antal elever per 
lärare 
(heltidstjänst) 

16,4 16,4 16,2 17,3 

Kommentar Apr 2020 Personaltätheten i förskoleklass har försämrats från Mars 2019 med ca 6%. Denna 
minskning är planerad och kommer av det anpassningsbehov som finns inom Grundskoleförvaltningen. 

7.1.3 Obligatorisk särskola 

7.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
särskola 

112 107 106 110 
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7.1.4 Fritidshem 

7.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
fritidshem 

4 606 4 866 4 900 4 819 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

276 289 309 278 

Antal inskrivna 
elever per 
årsarbetare 

20 20  21,2 

Kommentar Apr 2020 Personaltätheten i fritids har försämrats från Mars 2019 med ca 6%. Denna 
minskning är planerad och kommer av det anpassningsbehov som finns inom Grundskoleförvaltningen 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

Björkhöjdskolan ombyggnad, inventarier 
F-9 2 parallell F-6 skola och 4 parallell 7-9 
skola 

8 000 44 7 956 6 000 

Trandaredköksombyggnad 500 0 500 500 

Sjömarkenombyggnad/tillbyggnad, 
inventarier F-6 21 klassrum + specialsalar 

6 000 1 072 4 928 6 000 

Daltorpskolan F-6 flytt till Kronäng 2 
modul 

0 1 -1 0 

     

Summa 14 500 1 117 13 383 12 500 

Analys 

Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. 

Trandaredsskolan kök: Anpassning av kök och matsal till aktuellt antal elever på Trandaredsskolan. 

Sjömarkenskolan: Om- och nybyggnation till 3 parallell F-6. Påbörjat projekt under 2019 som 
fortsätter under våren 2020. Upphandling överklagades under hösten 2019 därav görs inköpen under 
våren 2020. 
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8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2020 
Utgift april 

2020 
Prognos 

2020 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Björkhöjdskolan 
ombyggnation 

8 000 8 000 44 6 000 8 000 2 

       

       

       

       

Summa 8 000 8 000 44 6 000 8 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. Projekt kommer att fortlöpa in i 2021. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisningen samt översända densamma till Kommunstyrelsen.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen har genomfört uppföljning av arbetet med 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.                           

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens 

rapport, Grundskolenämnden                 

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Svar på motion av Lotta Preijde (L): 
Försöksverksamhet med lärarassistenter 
på en av Borås Stads skolor 
Dnr: 2016-00353 619 

Grundskolenämnden upp inrätta en 
försöksverksamhet med lärarassistenter 
på en av Borås Stads skolor. 

 Genomfört (Eget) Grundskoleförvaltningen har förberett för införande av 
försöksverksamhet med lärarassistenter på 10 skolenheter med 
start hösten 2020.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Genomfört (Eget) Chef och medarbetare för en dialog om möjligheten att vara kvar 
efter 65 vid medarbetarsamtalet. Förvaltningsövergripande rutin 
- möjlighet till lönetillägg från det år medarbetaren fyller 66 år. 
Fortlöpande Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. 
Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp utifrån att motivera 
äldre att vilja vara kvar efter 65. Grundskoleförvaltningen har 
deltagare i arbetsgruppen. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört (Eget) Den övervägande delen av förvaltningens medarbetare arbetar 
heltid. Vid deltidsarbete förs en kontinuerlig dialog mellan chef 
och medarbetare om möjligheten till heltid. 
Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp utifrån att motivera 
deltidsanställda att arbeta heltid. Grundskoleförvaltningen har 
deltagare i arbetsgruppen. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Genomfört (Eget) Förvaltningen arbetar med och följer upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Möjlighet för organisation och individ att delta 
i projektet "Positiv Rörelse"- Ett kompetensutvecklingsprojekt för 
att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa (projekt 
medfinansierat av ESF). Möjlighet finns även att delta i Borås 
Stads projekt "Organisationshälsa" vars syfte är att minska 
sjukskrivning och antal rehabiliteringsärenden. Två skolor och 
tre enheter inom kost och lokalvård är igång med 
organisationshälsa. Arbetsgrupp tillsatt på Kost och Lokalvård 
för att analysera orsaker till sjukfrånvaro Ett fortlöpande 
systematisk arbetsmiljöarbete i enlighet med SAM pågår 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Genomfört (Eget) Förvaltningen arbetar med digitalisering av data rörande elever, 
ekonomi, personal och verksamhetsplan. Stadsledningskansliet 
leder arbetsgrupp att genom digitalisering frigöra värdeskapande 
tid. Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppen. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört (Eget) Kost och Lokalvård har ett projekt som kallas 
integrationsmodellen (genom Arbetslivsförvaltningen). Personer 
som blir antagna till projektet läser SFI två dagar i veckan och 
har språkpraktik på område Kost och Lokalvård tre dagar i 
veckan under 3 månader. Därefter går de en SRY-utbildning i 
lokalvård eller utbildning till måltidsbiträde. Målet är att de ska 
kunna söka tillsvidaretjänster i Borås Stad när språket är 
starkare och utbildning är genomförd. Stadsledningskansliet 
leder arbetsgrupp för att öka anställningsbarheten för de 
personer som står långt i från arbetsmarknaden. 
Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppen. 
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Avstämning uppföljning av Grundskolenämndens 

beslut 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Grundskolenämndens beslut.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att sammanställa och 

följa upp Grundskolenämndens beslut som är fattade under mandatperioden. 

Uppföljningar görs vid varje tertial samt vid årets slut. Uppföljningar 

rapporterar vilka beslut är genomförda, pågående samt ej genomförda. 

Denna uppföljning gäller perioden 2020-01-01—2020-04-28. I sammanställning 

ingår även pågående och ej genomförda beslut från 2019.                             

Beslutsunderlag 

1. Bilaga med sammanställning av nämndens beslut. 

                               

Samverkan 

FSG. 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200324  GENOMFÖRT  

OBS! Delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas separat vid varje nämndmöte. Uppföljning av uppdrag från Kommunfullmäktige och nämnden görs i Stratsys.

  

Dnr Beslutsdatum/sammanträde Beslutstext Datum för genomförande/ 

Ansvarig  

Ej genomfört 

Pågående (planering pågår, 
delvis genomfört) 

Genomfört 
Beslut och redovisning till 
Grundskolenämnden, datum 

2018-00047 2019-01-29 
 

 

Budget 2019:2 
Tilläggsyrkande 13 

Presidiet uppdras ta initiativ till 
utökad kontakt mellan 
Grundskolenämnden och Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och 
tillhörande förvaltningar. 
Resultatet av dessa försök ska 
återrapporteras till nämnden. 

 Genomfört. 

 2019-04-29 Rutin för källsortering 
grundskolor. Ärendet utgår. 

Förslag till en rutin är 
framtaget. Det pågår en dialog 
med rektorer, 
verksamhetschefer, 
förvaltningschef om 
implementering och 
kostnadsfördelning. 

Pågående. Rutinen är 
framtagen. Rutinen anpassas 
till skolornas olika 
förutsättningar. 
 

2019-00142 2019-11-26 Svar på initiativärende: Frågor 
om elevers olovliga frånvaro.   

Grundskolenämnden beslutar 
att godkänna svaret och ge 

Pågående. 
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200324  GENOMFÖRT  

presidiet i uppdrag att arbeta 
vidare med frågan. 

2019-00163 2019-11-26 Initiativärende: Cykelfrämjande 
åtgärder. 

Ärendet hänskjuts till presidiet 
för fortsatt beredning. 

Pågående. 

2019-00167 2019-11-26 Initiativärende: Tillåt 
skolfotografering. 

Uppdra förvaltningschefen att 
upphäva beslutet om att inte 
tillåta skolfotografering i Borås 
grundskolor. 

Genomfört. 

2019-00011 2019-12-16 Tilläggsyrkanden, Uppdrag i 
Budget 2020:2, M och KD 

Tilläggsyrkande 1 

Förvaltningschefen uppdras ta 
fram en åtgärdsplan för hur 
Kommunfullmäktiges mål för 
andelen som är behöriga till 
något nationellt 
gymnasieprogram ska kunna 
nås. Planen bör framförallt 
vara inriktad på de enheter 
som inte redan i dagsläget når 
upp till målet och innehålla en 
tidplan med såväl etapp- som 
slutmål. Även en analys av 
varför dessa enheter inte redan 
i dagsläget klarar sitt 
kunskapsuppdrag bör ingå. 

Pågående. 

  Tilläggsyrkande 2 Förvaltningschefen uppdras ta 
fram en fördjupad analys av 
likvärdighetsproblemen i Borås 
Stads fritidshemsverksamhet 
och en plan för att förbättra 
fritidshemmens likvärdighet. 

Pågående. 
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  Tilläggsyrkande 3 Förvaltningschefen uppdras 
granska skolskjutskostnaderna 
med avseende på 
kostnadsutveckling samt 
individuella tillstånd i 
jämförelse med andra 
kommuner. Granskningen ska 
kunna ligga till grund för en 
skrivning till Kommunstyrelsen 
med begäran om att beslut om 
rätt till skolskjuts ska flyttas 
från Tekniska nämnden till 
Grundskolenämnden. 

Pågående. 

  Tilläggsyrkande 5 Förvaltningschefen ges i 
uppdrag att ta fram 
avidentifierad statistik kring 
skäl för elevers olovliga 
frånvaro. Det är viktigt att 
nivån där olovlig frånvaro 
anses vara alarmerande inte 
sätts så högt att åtgärder sätts 
in relativt sent. 

Pågående. 

  Tilläggsyrkande 3 Ett projekt med resor till 
Auschwitz för elever i årskurs 
9, liknande det som 
genomfördes under 2019, 
också genomförs under 2020 

Pågående. 

  Tilläggsyrkande 4 Uppdra åt förvaltningen att 
utreda om relevanta 

Pågående. 
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personalgrupper inom 
nämndens verksamhet ska 
erbjudas utbildning om 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur 
dessa tar sig uttryck hos flickor 
och pojkar 

  Tilläggsyrkande 5 Antal och andel anställda med 
allmän visstidsanställning 
rapporteras till nämnden i 
delårsrapporterna för T1 och 
T2 samt i årsredovisningen. 

Genomfört. 

2019-00103 2019-12-16 Kvalitetsrapport fritidshem 2019. Godkänna Kvalitetsrapporten 
Fritidshem 2019 samt att 
uppdra åt förvaltningen att vid 
halvårsskiftet kortfattat 
rapportera om det finns 
formaliserade inflytandeforum 
på samtliga fritidshem. 

Pågående. Redovisning av 
formaliserade inflytandeforum 
sker i juni 2020. 

2018-00113 2019-12-16 Redovisning av 
Grundskolenämndens 
uppföljning av åtgärder utifrån 
uppdrag: Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) 

Godkänna redovisning av 
åtgärder i Lupp (Lokal 
uppföljning av 
ungdomspolitiken) samt 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Pågående. Årlig uppföljning till 
nämnden dec 2020. Slutlig 
rapport dec 2021. 

2018-00105 2019-12-16 Uppföljning av Handlingsplan för 
ett tillgängligt samhälle 2018-
2020 

Godkänna uppföljning av 
Handlingsplan för ett 
tillgängligt samhälle 2018-2020 

Pågående. Slutlig rapport juni 
2020. 
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samt översända svaret till 
Sociala omsorgsnämnden. 

2019-00011 2020-01-28 Budgetuppdrag i budget 2020:2 
Grundskolenämnden 

Fastställa uppdrag i budget 
2020:2. Uppdrag kompletterar 
budget 2020:2 för 
Grundskolenämnden. 

Pågående. 

   Beslut uppdrag 1: 

Mitt-S vill att förvaltningen tar 
fram förslag på särskilda 
inriktning på några av de skolor 
som idag inte är fulla. Vi vill att 
det utformas inriktningar 
kopplat till elevens val och ett 
djupare samarbete med fritids 
på det valda området. 
Inriktningen kan vara miljö, 
odling, djur, vetenskap, idrott, 
dans, teknik/spel, konst eller 
något annat som bedöms ha en 
stor efterfrågan och där 
kompetens finns för att 
erbjuda. Förvaltningen får i 
uppdrag att återkomma till 
nämnden med besked om hur 
en ökning av fler profiler på 
vissa skolor det kan göras. Om 
det är görligt är riktmärket att 
starta någon eller några sådana 
inriktningar höstterminen 

Pågående. 
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2021. Förslag på inriktning är 
språk och matematik. 

   Beslut uppdrag 2 

Förvaltningen får i uppdrag att 
ser över möjligheten att knyta 
ihop ett nära samarbete med 
externa läsambassadörer, som 
bibliotek, författare, 
pensionärsföreningar och 
frivilligorganisationer för att på 
olika sätt uppmuntra och 
stärka barnen i sin läsning. 

Pågående. 

   Beslut uppdrag 3 

Förvaltningen och nämnden får 
i uppdrag att föra dialog med 
de fackliga organisationerna 
hur man kan stimulera en 
utveckling där de mest erfarna 
personella resurserna skall 
användas där utmaningarna 
när som allra störst. Det kräver 
att fördjupat resonemang om 
karriärvägar, fortbildning och 
andra anställningsvillkor samt 
hur vi också kan uppmuntra till 
en sådan utveckling.   

Pågående. 

   Beslut uppdrag 4 Pågående. 
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Förvaltningen får i uppdrag att 
inom ramen för skolvalet 
utreda vilka åtgärder som kan 
vidtas för att verka för att 
skolsegregationen bryts. 

   Beslut uppdrag 5 

Förvaltningen får i uppdrag att 
göra minst ett digitalt 
läromedel tillgängligt för de 
lärare och rektorer som vill ha 
det till HT2020. Läromedlet 
skall ha möjlighet att leverera 
detaljerad data om elevernas 
status och progression i 
lärandet. Syftet är att vi skall 
lära oss mer om 
digitaliseringens möjligheter 
och utmaningar. 

Pågående. 

   Beslut uppdrag 6 

Förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa att personalen i 
skolan få en fortbildningsinsats 
inom HBTQIA. 

Pågående. 

   Beslut uppdrag 7 

Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med 
representanter ur nämnden 
studera och utvärdera den 

Pågående. 
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hjärnsmarta skolan i Skurup. 
Förvaltningen skall återkomma 
till nämnden med en rapport 
och en bedömning om det är 
värt att prova i Borås. 

   Beslut uppdrag 8 

Förvaltningen får i uppdrag att 
i dialog med skolorna i högre 
garad planera verksamheten 
på ett sätt som naturligt 
stimulerar rörelse i skolarbetet. 

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 9 

Borås stad skall delta i 
Toleransprojektet.  

Förvaltningen får i uppdrag att 
initiera ett sådant arbete. 

Pågående. 

   Beslut uppdrag 10 

Förvaltningen får i uppdrag att 
se över vilka kvalitetshöjande 
åtgärder som är nödvändiga att 
vidta på fritidshem. 

Pågående. 

   Beslut uppdrag 11 

Förvaltningen får i uppdrag att 
prova ett mentorssystem för 
elever på någon skola i Borås. 
Mentorerna skall hjälpa och 
bistå eleverna med praktiska 

Ej genomfört. Arbetet har inte 
påbörjats. 
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frågor kring skolans 
verksamhet och på det sättet 
avlasta både lärare och 
rektorer samt vara ett bra stöd 
för eleverna. De som tjänstgör 
som mentorer behöver inte 
vara pedagogisk personal. 

   Beslut uppdrag 12 

Särskolan skall vara en naturligt 
integrerad verksamhet i en 
vanlig grundskola. 

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 13 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utöva en tydligare styrning av 
matråden i syfte att utveckla 
den och ge dem en ordentlig 
funktion. 

Pågående. 

2020-00012 2020-01-28 Initiativärende M och KD: 
Initiativärende rörande punkt 6 
på föredragningslistan 
budgetupplaga i budget 2020:2 
Grundskolenämnden 

Tillstyrka initiativärendet. 
Grundskolenämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en analys av 
kostnadsutveckling av den 
införda distributionscentralen. 

Pågående. 

2020-00026 2020-02-25 Initiativärende V: Låt rektor själv 
fatta beslut om studiecoacher 

Att remittera initiativärendet 
till förvaltningen för vidare 
beredning av inrättandet av 
studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i 

Pågående. 
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dialog med presidiet ta fram 
ett alternativ som kan beslutas 
om i nämnden. 

2020-00027 2020-02-25 Initiativärende M och KD: 
Studiecoacher, lärarassistenter 
på Bodaskolan 

Att remittera initiativärendet 
till förvaltningen för vidare 
beredning av inrättandet av 
studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i 
dialog med presidiet ta fram 
ett alternativ som kan beslutas 
om i nämnden. 

Pågående. 

2020-00032 2020-02-25 Initiativärende SD: Särskilda 
lönesatsningar för lärare på små 
orter 

Grundskoleförvaltningen 
uppdras, tillsammans med 
avdelningen lön och 
förhandling, utreda 
förutsättningarna och 
möjligheterna för särskilda 
lönesatsningar för lärare på 
små skolor på små orter för att 
stärka de mindre skolornas 
konkurrenskraft. 

Pågående. 
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Riskanalys 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Utifrån det redovisade underlaget från respektive partigrupps workshop ges 

förvaltningen i uppdrag att sammanställa riskanalys 2021 för beslut i nämnden 

2020-06-16.       

Ärendet i sin helhet 

Inför framtagandet av Grundskolenämndens riskanalys 2021, som är ett steg i 

Intern kontrollplanen 2021, har presidiet gett förvaltningen i uppdrag att 

förbereda ett underlag för nämndens riskanalys 2021. Utifrån detta underlag har 

respektive partigrupp genomfört en workshop där man bearbetat underlaget. 

Resultatet av respektive workshop har redovisats vid dagens möte. Utifrån det 

bearbetade underlaget ges förvaltningen i uppdrag att sammanställa riskanalys 

2021 för beslut på nämndens möte 2020-06-16.     

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden per maj 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Ordförandebeslut Godkännande anslagsframställan Trandredskolan kök dnr 

2019-00114 

Ordförandebeslut budgetuppföljning per mars 2020 Grundskolenämnden dnr 

2019-00191 

Ordförandebeslut Ersättning för fristående skolor  - Engelska skolan dnr 2019-

00157 

Ordförandebeslut Ersättning för fristående skolor -  Kunskapsskolan 2019-

00160 

Ordförandebeslut Ersättning för fristående skolor -  Borås Kristina skola 2019-

00177 

Ordförandebeslut Ersättning för fristående skolor -  Montessori 2019-00158 

Ordförandebeslut Uppsägning av Campingstugan Saltemad Erikslund dnr 

2020-00047 

Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten dnr 2020-00055 

               

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per maj 2020. 

                               

Samverkan 

FSG. 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut per maj 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

Innehåller sekretess 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2020-03-21— 

2020-05-22 

Avstängningar perioden april och maj 2020 

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden april och maj 

20202020 Laglighetsprövningar skolplacering per maj 2020 

3. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2020-00015 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-03-24— 

2020-05-25 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

2020-03-21—2020-05-25 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden april och maj 

2020 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2020-03-21—

2020-05-25 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 2020-03-21—2020-

05-25 

8. Anmälan till huvudman elevers frånvaro per april 2020 

  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Övriga delegationsbeslut 

9. Avslagsbeslut skolskjuts mars och april 2020 Dnr 2020-00021                             

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


