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Datum

Instans
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00123
041

Budget 2018:2
Förslag till beslut
Grundskolenämnden fastställer budget 2018:2 samt
uppdrar till förvaltningschefen att genomföra budgeten i enlighet med här
överlämnat förslag.
Budget 2018:2 översänds till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Budgeten för 2018 är upprättat efter anvisningar från Kommunstyrelsen och
mall från Stadsledningskontoret, ekonomistyrning.
Ett förslag, budget 2018:1 fastställdes av Grundskolenämnden i augusti.
Förslaget har därefter beretts av Kommunstyrelsen och fastställdes av
Kommunfullmäktige i november. Här utökades nämndens ram med 19,9 mkr
med angivande av syfte med ramökningen. Detta är den enda reala
förändringen av budgeten rent ekonomisk och avseende resursfördelning.
Övriga förändringar är av teknisk natur. Dessa förändringar specificeras i det
bifogade förslaget till budget 2018:2.
Kommunfullmäktige beslut innebar även att två nya uppdrag och justering av
två föreslagna värden på indikatorer.
Ärendet i sin helhet
Se bifogad budget 2018:2.
Beslutsunderlag
1. Budget 2018:2, 2017-12-20.
Samverkan
Information i FSG 2017-12-12.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.

Grundskolenämnden
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boras.se

grundskola@boras.se
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1 Inledning
Grundskolenämnden startade januari 2017 som ett resultat av en sammanslagning av tre stadsdelar till
en sammanhållen fackförvaltning. Att lägga fast och konsolidera arbetsorganisationen har varit i fokus
under 2017, och kommer fortfarande att 2018 utgöra ett betydande inslag i förvaltningens arbete.
Arbetsprocessen kring budget 2018:1 har trots detta i stort sett följt den gängse rutinen.
Arbetet med verksamhetsplan har påbörjats. Avsikten är att i en sådan plan skapa förutsättningar för
respektive enhet och dess behov av stöd och utmaning för att bli bättre. Grundskolenämndens
verksamhetsplan kommer att spegla grundtanken om professionens kompetens och ansvar och därmed
uttrycka en relativt sparsam innehållsstyrning. Med det sagt kommer visionen och strategin att
förtydligas med följande fokusområden:
•

Relationer och processledning

Nämnden bedömer att skolan som auktoritet är under tryck, internt och externt. Detta är en process
som pågått under lång tid och som kommer att fortsätta. Att skolan har en hög legitimitet hos alla
intressenter kommer att vara avgörande för dess framgång. Skolan behöver därför bygga och
vidmakthålla starka relationer med vårdnadshavare och omvärld. Samtidigt anser nämnden att starka
och positiva relationer inom organisationen bidrar genom en ökad samsyn till ett gynnsamt arbetsklimat
och i förlängningen en tilltro till organisationen. Ett sådant klimat ger i sin tur förutsättningar för mötet
med omvärlden. Insikten om att skapandet av goda relationer och processledning är en
professionskompetens, som tidigare delvis tagits för given, gör att nämnden lyfter upp Relationer och
processledning till ett särskilt fokusområde.
•

Bilden av skolan

Nämnden erfar att bilden av verksamheten varierar. Skolklimatundersökningarna visar att de allra flesta
vårdnadshavare är nöjda med skolan. Däremot har mediabilden varit, och fortfarande är, relativt
negativ. På sina håll förstärks denna bild av nämndens egen personal. Detta glapp bedöms som
strategiskt viktigt att överbrygga. Kunskap om PR och marknadsföring utgör enligt nämnden en
professionskompetens, alltså ett särskilt kompetensområde, som tidigare saknats inom
verksamhetsområdet. Nämnden har därför lyft upp Bilden av skolan till ett särskilt fokusområde och
avser vidta en rad åtgärder för att skapa kunskap och beredskap i organisationen att kunna arbeta med
frågan.
•

Systematiskt kvalitetsarbete

Nämnden anser att det systematiska kvalitetsarbetet är det övergripande sätt på vilket alla professioner i
skolan tar sig an sitt arbete. Det gör så att organisationen utvecklas och blir mer effektiv - att barnen lär
sig relativt mer än föregående period. Arbetssättet är genom sin systematik garanten för att goda idéer
blir till verklighet. Systematiskt kvalitetsarbete är den mest självklara professionskompetensen, samtidigt
som den mest kritiska. Nämnden har därför lyft upp Systematiskt kvalitetsarbete till ett särskilt
fokusområde.

2 Omvärldsanalys
Elevutvecklingen - grundskolans förutsättning
Stadskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för staden
som helhet och områden enligt fd KDN-indelningen. Detta är den enskilt tydligaste och mest direkta
styrningen av förutsättningarna för skolverksamheten, dess grundförutsättning.
En grundförutsättning i nämndens planering av verksamheten är den prognostiserade elevutvecklingen.
Enligt budgetförutsättningarna ökar antalet mantalsskrivna barn i åldern 6 - 15 år med 394 mellan
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genomsnitt 2017 till genomsnitt 2018. En del av dessa är de som i dag är asylsökande och kommer få
ett asylbeslut och kommunplacering under det kommande året. Utifrån 2016 kan de grovt uppskattas
till bortemot 100. Utvecklingen av nyanlända är svårprognostiserad.
Prognosen avser 2016-2021. Förra året gjordes en lägre framskrivning i skolstrukturutredningen som
drar ut trenden till 2030 som anger en fortsatt expansion av åldrar aktuella inom skolans område.
Denna skulle utgöra grunden för kommande lokalplanering. Trenden är uppdaterad och benämns
nedan ”trendframskrivning”.
Bostadsbyggandet anges till ca 1 300 lägenheter per år och beräknas innebära en folkökning med
ca 14 600 personer under prognosperioden i framför allt i Centrum, Göta och Norrby.
För skolan är det åldersgruppen 6 – 15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande fem åren
framgår av nedanstående tabell. Trenden redovisas fram till 2025 och 2030.
Befolkningsprognos mars 2017
2016

2017

2018

2019

Trendutveckling

Klass

Ålder

2020

2021

2025

2030

F

6

1 376

1 375

1 428

1 428

1 437

1 430

1 537

1 583

1-3

7-9

3 943

4 067

4 144

4 300

4 352

4 415

4 598

4 861

4-6

10-12

3 733

3 893

4 068

4 133

4 257

4 335

4 617

4 946

7-9

13-15

3 625

3 722

3 808

3 926

4 085

4 260

4 517

4 924

F-9

6 - 15

12 677

13 057

13 448

13 787

14 131

14 440

15 283

16 314

1-9

7 - 15

11 301

11 682

12 020

12 359

12 694

13 010

13 746

14 731

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år.

Stadskansliets befolkningsprognoser avser Boråsbarn dvs de som är folkbokförda vilket exkluderar asyloch tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de folkbokförda som utgör
grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning av kommunbidrag till Grundskolenämnden. Asyloch tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras bidrag.
Stadskansliet arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2017 och 31 dec 2018 som grund
för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2018.
Föregående års prognos som gav förutsättningarna för 2017 års elevvolym och kommunbidrag angav
12 952 och ovanstående prognos för 2018 anger 13 345 barn dvs en ökning med 394 stycken. I
resursfördelningen från Kommunfullmäktige till Grundskolenämnden ges utökat anslag för 75 % av
elevökningen motsvarande 296 barn. För fritidshem erhåller Grundskolenämnden 100%
volymkompensation 2018.
Den förväntade elevökningen är en stadig och tydlig trend, drygt 300 fler barn varje år. Från
kommande ht 2017 till höstterminen fyra år senare dvs ht 2021 förväntas elevantalet ökat med
ca 1 400. Det innebär i sig ett behov av en kontinuerlig kapacitetsutbyggnad med drygt 300 elevplatser
varje år.
Nedan redovisas den ackumulerade elevantalsutvecklingen ställd mot senast kända utfall 31 december
2016. En trendframskrivning redovisas fram till 2025 och 2030.
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Ackumulerad befolkningsutveckling Boråsbarn, mantalsskrivna, 6- 15 år perioden 2017 - 2021
och trendframskrivning 2025 och 2030
Trendframskrivning
Klass

Ålder

F

6

1-3

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

-1

52

52

61

54

161

207

7-9

124

201

357

409

472

655

918

4-6

10-12

160

335

400

524

602

884

1213

7-9

13-15

97

183

301

460

635

1067

1299

F-9

6 - 15

380

771

1 110

1 454

1 763

2928

3647

1-9

7 - 15

381

719

1 058

1 393

1 709

2767

3440

Riktade statsbidrag - en allt större del av finansieringen men också osäkerhet för
Grundskolenämnden
Riktade statsbidrag har vuxit till att utgöra en avgörande resurs för nämndens verksamheter. Då dessa i
huvudsak riktas direkt till enskilda skolors aktiviteter och inte minst deras personalkostnader ökar
känsligheten och planeringsförutsättningarna blir osäkrare. Det traditionella begreppet "vad som är
budgeterat" får en förändrad innebörd. Osäkerheten här ligger i avsaknaden av en långsiktig planering.
Riksdagsbeslut om statsbidragen 2018 som fastställts av riksdagen innebär utökningar som t ex
Skolverket ännu inte fatta beslut om fördelning av. I budgeten har därför antaganden varit nödvändiga
att göra. Vad gäller det nya budget "Likvärdighet och kunskapsutveckling" har antagits att Borås
tilldelas 20 mkr vilket är samma bedömning som KS gjorde i sin beredning av Borås stads budget 2018.
Blir Skolverkets beslut annorlunda kommer det att kräva en förnyad prövning och eventuella åtgärder.
Andra bidrag, såsom Migrationsverkets bidrag för asyl- och tillståndssökande, är svårberäknade
beroende på osäkerhet dels i volymer nyanlända dels hur snabbt Migrationsverket fattar beslut i de
enskilda asylärendena.

Kompetensförsörjning
Den nationella lärarbristen skapar effekter som leder till oro i organisationen. För det första ger det en
direkt ekonomisk effekt där löneglidning, både för intern-, men framförallt för externt rekryterad
personal, kan komma att äventyra nivån på lärartätheten och/eller personaltätheten (inom andra
verksamheter). För det andra skapar en stor lönedifferens mellan befintlig personal och nyrekryterad
oro i personalgruppen med flera negativa effekter som följd.
Här ser nämnden risken för en ökad personalomsättning där erfarenhet och kompetens lämnar
förvaltningen för andra arbetsgivare, i en omfattning som totalt försämrar erfarenhetsbasen. En sådan
försämring slår hårt och direkt mot skolornas kvalitet. Om nämnden inte lyckas möta denna utmaning
att behålla personal, riskeras i sin tur behörighetsnivån och arbetsmiljön, då andelen
obehöriga/oerfarna lärare ökar.
Nämnden behöver därför ett strategiskt samarbete med Lärarutbildning vid framförallt Högskolan i
Borås för att söka öka attraktiviteten för läraryrket i allmänhet, och i samverkan med Borås Stad i
synnerhet. Sedan länge har behörighetsgraden för lärarna i Borås Stads grundskolor legat kring 90
procent. Nämnden befarar att läget i bästa fall kommer att vara oförändrat under kommande år.
Nämnden behöver därför oavsett framgång inom den ordinarie rekryteringen säkra kvaliteten på de
obehöriga lärare som bemannar denna del av våra tjänster.
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Lokalsituationen
- kapacitet för elevökning och kvalitet för aktuell volym inom Grundskolenämnden
Frågan har tre spår:
•
•
•

Kapacitetsutbyggnad (i absoluta tal)
Effektivisering av lokalutnyttjandet i befintliga lokaler (minska kostnaden per elev och per
kvadratmeter)
Kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet)

Prioriterat är att säkra en kapacitetsutbyggnad. I andra hand kommer upprustning och anpassning
utifrån effektiviteten. I tredje hand kommer byggnadernas kvalitetsmässiga ändamålsenlighet.
Orsaken till denna prioritering är främst den stora elevökningen (se elevutvecklingen ovan) och de
ekonomiska förutsättningarna. Grundskolenämnden samarbetar med Lokalförsörjningsnämnden i
arbetet med att prioritera och utforma lokallösningar som skall möta det förväntade behovet.

2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1
Grundskolenämndens kommunbidrag utökades med 19,9 mkr vid Kommunfullmäktiges behandling av
Budget 2018 jämfört med planeringsramen Kommunstyrelsen gav i juni och som varit grund för
Grundskolenämndens förslag i Budget 2018:1.
Det utökade kommunbidraget om 19,9 mkr är enligt Kommunfullmäktige destinerat till:
1. Fritidshem utökning med 5,0 mkr som i GRN:s budget tillförts verksamheten "Fritidshem".
2. För elever i extra behov av särskilt undervisningsstöd, t ex försöksverksamhet av särskilda
undervisningsgrupper, kompetensutveckling av personal angående AST elevers särskilda behov, säkerställa
CFL:s verksamhet, samt övriga kvalitetshöjande åtgärder tillförs 10 mkr. Dessa har i GRN:s budget fördelats
till kompetensutveckling inom AST 1 mkr, försöksverksamhet SU-grupper 4 mkr samt studiehandledning
inom CFL 5,0 mkr. Totalt 10 mkr som i GRN:s budget tillförts verksamheten "Grundskola".
3. Medel för att behålla och rekrytera personal 2,9 mkr som Stadsledningskontoret avd. "lön och förhandling"
disponerar för särskilda lönesatsningar har i GRN:s budget tillförts verksamheten "Grundskola".
4. Kompensation med 2,0 mkr för utökade kostnader med anledning av de utökade åtaganden som tillförs
kommunen i budgetpropositionen 2018 vilka är helårseffekt av införande av "Läsa, skriva, räkna garantin"
och "Obligatorisk lovskola" har i GRN:s budget tillförts verksamheten "Grundskola".
Vid KF slutliga behandling av Budget 2018 tillfördes GRN ytterligare 5,0 mkr som
kvalitetsförbättringar. I föreliggande budget har dessa medel relativt Budget 2018:1 tillförts CFL:s
studiehandledning.
Grundskolenämndens ram 2018 blir därmed 1 387,8 mkr.
KF beslutade särskilt att ökade skolskjutskostnader som uppstår vid evakuering av skola i samband
med renovering budgeteras kommuncentralt och är därmed ej upptaget i GRN:s budget 2018.
Ett utökad riktat statsbidrag för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling antas innebära ytterligare
ca 20 mkr för Borås stad. Skolverket kommer att ange närmare anvisningar och regler efter att
statsbudget 2018 är behandlad i riksdagen. Även bedömningen av några andra riktade statsbidrag mm
är uppdaterade.
Övriga förändringar är av teknisk natur utan påverkan på verksamheten.
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3 Indikatorer och uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Antal genomförda
medborgardialoger.

Målvärde
2017

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

2

1

2

3

Antal genomförda medborgardialoger.

Så nås målet för indikatorn
Det är viktigt att lyssna och fånga upp olika frågor som medborgarna kan vara delaktiga i genom
medborgardialog. Under 2018 kommer nämndens presidium ansvara för planeringen av
medborgardialogerna. De delmoment som ständigt måste beaktas är att medborgardialogerna måste
planeras, marknadsföras, struktureras, utvärderas och analyseras i samverkan mellan politiker och
tjänstemän.

3.2 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.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Andel elever i åk 9 som är
behöriga till något nationellt
gymnasieprogram, %.

74,8

Genomsnittligt meritvärde i
åk 9.
Andel elever som känner sig
trygga i grundskolan, åk 49, %.

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

85

90

100

192,6

216

218

221

92,2

94

100

100

91,8

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.

Så nås målet för indikatorn
Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda
skolenhetens funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel
av stadens skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som
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genomförs under 2017 och även 2018. Utgångspunkten tas i de tre fokusområden som beskrivits i
inledningen. I skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man avser stärka de kritiska
passager som är avgörande för den enskilde elevens studieframgång. I nämndens övergripande
verksamhetsplan, som färdigställs i höst beskrivs hur förvaltningen skall arbeta för att skapa stabila,
effektiva och utvecklingsinriktade skolenheter. Nämnden ser också att implementering av de uppdrag
som gavs i budget 2017 (särskilt att ...samverka för att erbjuda elever med AST sammanhängande stöd
under utbildningen – en röd tråd – genom hela skolsystemet) kommer att stärka organisationen och
efterhand öka andelen elever som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram.

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.

Så nås målet för indikatorn
Nämndens anser att den största påverkan på högre meritvärden i åk 9 är den enskilda skolenhetens
funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel av stadens
skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som genomförs
under 2017 och även 2018. Utgångspunkten tas i de tre fokusområden som beskrivits i inledningen. I
skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man avser stärka de kritiska passager som är
avgörande för den enskilde elevens studieframgång. I nämndens övergripande verksamhetsplan, som
färdigställs i höst beskrivs hur förvaltningen skall arbeta för att skapa stabila, effektiva och
utvecklingsinriktade skolenheter. Nämnden ser också att implementering av de uppdrag som gavs i
budget 2017 kommer att stärka organisationen och efterhand öka det genomsnittliga meritvärdet i
årskurs 9.

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.

Så nås målet för indikatorn
Det systematiska arbetet inom ram för skolornas likabehandlingsplaner ska förbättras och utvecklas.
Samtliga skolor ska årligen upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen som
bygger på en kartläggning av elevernas situation på skolan beskriver hur skolan skall arbeta för att
förebygga och förhindra kränkande behandling och hur arbetet skall följas upp och utvärderas. Absolut
nolltolerans mot kränkningar, integrerat värdegrundsarbete i undervisningen samt återkommande
trygghetsvandringar borgar för att eleverna skall känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att
skapa gott klimat i skolorna och i varje klass.

3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda former
för närmare samverkan mellan skola/fritidshem och
föreningslivet.

Grundskolenämnden utreder frågan under
vårterminen 2018 och kommer då att söka
samverkan med Fritid och Folkhälsa för att hitta
synergieffekter.

Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas
möjlighet till ledighet för att fira de stora
högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till.
Berörda nämnder ska ta fram gemensamma regler
när det gäller ledighet vid stora religiösa högtider.
Inriktningen ska vara att ledighet beviljas vid
sådana tillfällen upp till några gånger per läsår.

Enligt Skollag 7 kap 18 § beslutar rektor om
ledighet i de obligatoriska skolformerna. Ett beslut
om ledighet ska enligt förarbetena grundas på en
samlad bedömning av elevens situation. Bland de
omständigheter som normalt bör beaktas finns
frånvarons längd, elevens studiesituation,
möjligheterna att på olika sätt kompensera den
förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten
är för eleven och om eleven fullgör sin skolplikt eller
deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig.
Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget
aktuell är, enligt förarbetena, till exempel vid vissa
resor, familjehögtider eller religiösa högtider.
Rektors beslut i frågan får ej överklagas.
Grundskolenämnden kommer under vårterminen
2018 att i samverkan med Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ta fram ett stödmaterial
som kan vägleda rektor inför beslut om ledighet i
samband med religiösa högtider. I detta material
ska etablerade religioners traditionella högtider
kortfattat beskrivas och värderas ur ett
angelägenhetsperspektiv. Som stöd i framtagandet
skall personal från CFL med god insikt i de olika
religionerna medverka.

Grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasieoch Vuxenutbildningsnämnden, får i uppdrag att
under 2018 ta fram ett förebyggande styrdokument
mot psykisk ohälsa.

Grundskolenämnden utreder frågan tillsammans
med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
under vårterminen 2018, för att under höstterminen
2018 ta fram styrdokument för förebyggande arbete
mot psykisk ohälsa.

3.3 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 2016

Andel ekologiska och/eller
närproducerade
livsmedel, %.

Målvärde
2017

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

45

43,4

50

65

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn
Nämnden når målet genom att mer medvetet välja ekologiska livsmedel framför konventionella
livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med att anpassa matsedlar till en ökad mängd ekologiska
livsmedel förbättrar också möjligheterna att nå målet för indikatorn. Kostverksamheten ska fortsätta
med arbetsmetoder i köken för att nå målet. Exempel på det är att kontinuerligt minska matsvinnet,
minska köttmängden och utveckla fler vegetariska recept. Genom nämnda åtgärder förbättras
möjligheterna till en högre måluppfyllelse för 2018.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

-

5,8

-

5,5

4

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.
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Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

-

56

-

50

40

Hälsa – friska medarbetare
under ett år i % av andel
anställda.

-

38

-

40

45

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Förvaltningen skall arbeta med åtgärder på alla nivåer i organisationen för att minska sjukfrånvaron, t
ex övergripande strategier kring organisation, hälsa och arbetsmiljö, förutsättningar för ledarskap,
arbetsmiljön på arbetsplatsnivå och förutsättningar på individnivå.
Från den 31 mars 2016 gäller AFS 2015:4, vilken syftar främst till att förebygga ohälsa mot bakgrund av
psykosociala och organisatoriska faktorer. Utöver fortsatt fokus på rektorer och enhetschefers
förutsättningar för ledarskap ska en särskild plan med vidhängande kalendarium gällande det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i förvaltningen tas fram, vilken ska fungera som ett viktigt stöd
för alla chefer. Uppdragsdialoger med alla lärare och chefsöverenskommelser ska tydliggöra ansvar,
förväntningar, krav och befogenheter.
I de fall det behövs, genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete
efter sjukskrivning i nära samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
En central bemanningsenhet kommer att ha en viktig roll i minskningen av arbetad tid för timavlönade.
En minskning av andelen timavlönade förutsätter också minskad sjukfrånvaro.
Under ett år kan det uppstå förändrade förutsättningar för verksamheten, t ex genom att det kommer
många nyanlända elever. Förvaltningen försöker arbeta med snabba anpassningar i organisationen,
vilket i perioder medfört ett ökat behov av timavlönad personal. Nämndens långsiktiga mål är ett
restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade inte ska öka.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Så nås målet för indikatorn
För att öka andelen helårsfriska är det viktigt arbeta med organisationskulturen samt att arbeta aktivt
med förebyggande åtgärder. Förvaltningen arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga
och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling,
upprättade rutiner kring hälsofrågor och sjukfrånvaro, utvecklingssamtal för alla medarbetare,
chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare och uppdragsdialog för lärare. Det är också viktigt
att uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin hälsa. Borås Stad stödjer anställdas hälsa genom att
möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer.
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Ekonomiskt sammandrag
Budget 2017

Prognos
2017

Budget
2018:1

Budget
2018:2

Förändring

337 324

383 380

247 715

271 377

23 662

-1 645 452

-1 704 756

-1 601 936

-1 645 299

-43 363

-13 248

0

-13 679

-13 878

-199

Nettokostnader

-1 321 376

-1 321 376

-1 367 900

-1 387 800

-19 900

Kommunbidrag

1 321 376

1 321 376

1 367 900

1 387 800

19 900

Resultat

0

0

0

0

0

Ackumulerat resultat

0

0

0

0

0

2 500

2 500

4 500

3 000

-1 500

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Nettoinvesteringar

Intäkter ökade med utökat riktat statsbidrag varav dels 9 mkr i befintliga bidrag, dels 20 mkr i utökad jämlikhetspeng till Boråsskolor.
Investeringar 2018 är inventarier till skolor vid om- och tillbyggnad. Nivån enl. beslut av KF.

4.2 Nämndens uppgift
Grundskolenämndens uppdrag regleras i dess fastställda reglemente och innefattar verksamheterna
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen
enligt Skollagen och andra skolförfattningar.
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom som nämnden ansvarar för.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvårdoch vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
Verksamheten vid fritidshemmen och samarbetet mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem ska
utformas så att det bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen upplever
sammanhang och kontinuitet. Fritidshemmens verksamhet ska bidra till att stärka barnens inre och yttre
trygghet, självförtroende och självständighet.
Genom samsyn och ett nära samarbete med förskoleklass och grundskola ska fritidshemmen bidra till
barnens utveckling och lärande med särskild inriktning på insatser för barn i behov av särskilt stöd.
Genom ett utforskande och praktiskt arbetssätt kan fritidshemmen även bidra till att stärka barnens
förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål.
Grundskolans och förskoleklassens syfte och ambition sammanfattas i Borås Stads vision för
verksamheten, "Lust att lära - möjlighet att lyckas". Den undervisning som genomförs i stadens
grundskolor syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska
också bidra till en livslång lust att lära och ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Grundskolan har även ett kompensatoriskt uppdrag som innebär ett ansvar för att undervisningen
anpassas utifrån elevers olika behov och att särskilt riktat stöd till elever utformas så att alla elever ges
goda utvecklingsmöjligheter.
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Grundsärskolan är en egen skolform. Elever med diagnosticerad utvecklingsstörning samt utredningar
inom elevhälsans yrkesområden som visar på att eleven saknar möjlighet att uppnå grundskolans
kunskapskrav, kan på vårdnadshavares begäran skrivas in i grundsärskolan. Grundsärskolan styrs av en
egen läroplan och timplan. Grundsärskolans elever bedöms antingen läsa ämnen eller ämnesområden
eller en blandning av de båda. För ämnen finns kunskapskrav på samma sätt som i grundskolan, om än
lägre, som nämnden avser följa upp för att säkerställa en gynnsam utveckling av elevernas kunskaper.
För ämnesområdena finns också kunskapskrav men dessa skall anpassas till elevens förutsättningar och
är därmed svåra att följa upp på gruppnivå.

4.3 Ekonomiska förutsättningar
Ekonomisk planeringsram - underlag för budget 2018:1 Grundskolenämndens förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutade i juni om ekonomisk planeringsram 2018. Ramen uppgick till 1 367,9 tkr.
Den var beräknad utifrån indexökning och volymökning beroende på fler elever enl.
befolkningsprognosen. Tillfälligt utökat kommunbidrag för flyktingar om 15,2 mkr 2016 och 2017 är
avdraget i ram för 2018. Kommunbidraget 2017 uppgår till totalt 1 321,4 mkr varför nettoökningen är
46,5 mkr eller 3,5 %.
Index uppräknas med 2,7 % för personalkostnader och 1,9 % för övrigt. Sammanvägt index 2,4%.
Indexökningen är kompensation för förväntade pris- och löneökningar och påverkar ej
bemanningsnivåer eller andra reala förändringar i verksamheten.
Volymuppräkningen är i Borås stad mantalsskrivna barn i åldern 6-15 år. Ökningen är 394 barn
fördelade på åldrarna 6-9 ökning 132 st. 10-12 ökning 175 st. och 13-15 ökning 87 st. Kommunbidraget
räknas upp med 75% av volymökningen dvs för 296 barn och ger en kommunbidragsökning med
28,8 mkr.
PO-pålägget ökar med 0,84 procentenheter. Någon kompensation för denna kostnadsökning ligger inte
i KS planeringsram. Det innebär en kostnadsökning om ca 6,5 mkr totalt men då avser ca 5,3 mkr
kommunbidragsfinansierad verksamhet. Statsbidragsfinansierad verksamhet förväntas finansiera sin
egen andel av PO-ökning.
Justeringar av KF - underlag till Budget 2018:2
Grundskolenämnden tillförs ytterligare 14,9 mkr efter förslag i KS och ytterligare 5,0 mkr vid
budgetens behandling i KF. Total utökning 19,9 mkr. Se specifikation i kap 2.1.
Kommunbidraget 2018 blir 1 387,8 mkr mot nuvarande ram för 2017 som uppgår till 1 321,4 mkr dvs
en ökning med 66,4 mkr vilket motsvarar 5,0 %.
Riktade statsbidrag:
Ritade statsbidrag och bidrag från Migrationsverket utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av
personalkostnader. Därför görs ett antagande om dess storlek för 2018 även om det i flera fall ännu inte
finns beslut om bidragen och dess storlek från bidragsgivare, främst Skolverket.
Totalt har de nuvarande riktade statsbidragen och ersättning från Migrationsverket bedömts ligga i
storleksordningen 128 mkr. Här ingår 20,0 mkr i en utifrån statsbudgeten för 2018 förväntad särskild
jämlikhetspeng till utsatta skolor.
Asylsökande:
Därutöver tillkommer elever vilka ej omfattas av kommunbidraget dvs ej är mantalsskrivna i Borås.
Dessa är asyl- och tillståndssökande för vilka Grundskolenämnden ansöker om bidrag för hos
Migrationsverket. Volymen är mycket svår att beräkna beroende på dels osäkerheten i antalet som
kommer till staden dels hur fort Migrationsverket kommer behandla de enskilda ansökningarna om asyl
eller uppehållstillstånd.
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I detta budgetförslag har antalet asylelever uppskattats till ca 170 elever i F-år 9 under 2018. Det
innebär i så fall en ersättning om ca 17 mkr. På grund av genomströmningen kommer ett antal
asylsökande under året få beslut och bör då ingå i den ovanstående befolkningsprognosens elevökning.
Ca 100 av de 394 nya Boråseleverna om genomströmningen är i nivå med föregående år. Dessa elevers
finansiering minskar då från Migrationsverkets ca 100 tkr per år, som direkt tillfaller berörd skola, till
skolans tilldelade kommunbidrag per elev.
Skolskjuts:
Volymutvecklingen slå igenom på kostnaden och skolvalet förväntas få kostnadseffekter som inte kan
beräknas innan valet och placeringar är genomförda.
Tillfälligt utökad skolskjuts vid om-, till och nybyggnad av skolor kommer 2018 täckas av
kommuncentralt anslag och inte belasta Grundskolenämndens budget.
Lokalkostnader och kapacitetsbehov:
Borås skolor är inne i en fas där det sker många om-, till- och även kommande nybyggnationer.
Hyrorna hanteras inom internhyresmodellen. Den har två nivåer 674 kr/kvm för äldre och 1108
kr/kvm för nybyggda skolor. Vid nybyggnation för att möta den demografiska utvecklingen dvs
kapacitetshöjande åtgärder kommer den höga hyran att gälla och kommunbidragsutökningen för den
demografiska utvecklingen ger en anslagsökning på bara 75 % av dessa nya skolors elever. Detta ställer
stora krav på effektivt lokalutnyttjande dvs färre kvm/elev och hög grad av samutnyttjande. I samband
med om- och tillbyggnad till kommer flera extra kostnader såsom två flyttningar från och tillbaka till
skolan som byggs om, tillfällig utrustning, inventarier, administration mm.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet
Förhållningssättet finns med i befintlig verksamhetsplanering och budgetarbete. Arbete med mänskliga
rättigheter och likabehandling ingår på flera olika sätt i verksamheternas uppdrag i dag. Skolor arbetar
tex. med likabehandling i undervisning utifrån nationell lagstiftning med en tydlig struktur och formar
själva samarbetet med olika organisationer och personer. Skolors och idrottshallar, omklädningsrum,
toaletter och duschmöjligheter inventeras just nu av Lokalförsörjningsförvaltningen. I lokalernas
utformning vid nybyggnation och vid renovering tas hänsyn till elevers integritet, trygghet, säkerhet och
välbefinnande. 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 till HBTQIA frågor och
normkritik.

Grundskolenämnden, Budget 2018:2

13(22)

4.4 Verksamhet 2018
Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018:1

Budget
2018:2

Förändring

0

0

0

0

0

Kostnad

-19 769

-19 769

-20 350

-23 450

-3 100

Nettokostnad

-19 769

-19 769

-20 350

-23 450

-3 100

0

0

0

0

0

Kostnad

-2 972

-2 972

-3 072

-3 072

0

Nettokostnad

-2 972

-2 972

-3 072

-3 072

0

594

594

594

0

-594

Kostnad

-63 724

-63 724

-67 120

-68 101

-981

Nettokostnad

-63 130

-63 130

-66 526

-68 101

-1 575

2 534

2 534

2 534

2 376

-158

Kostnad

-45 810

-45 810

-45 769

-45 611

158

Nettokostnad

-43 276

-43 276

-43 235

-43 235

0

108 865

108 865

106 952

122 614

15 662

Kostnad

-1 127 127

-1 127 127

-1 159 069

-1 181 983

-22 914

Nettokostnad

-1 018 262

-1 018 262

-1 052 117

-1 059 369

-7 252

41 619

41 619

39 528

44 086

4 558

Kostnad

-161 920

-161 920

-165 650

-175 283

-9 633

Nettokostnad

-120 301

-120 301

-126 122

-131 197

-5 075

1 092

1 092

1 160

2 122

962

-2 083

-283

-1 160

-2 122

-962

-991

809

0

0

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-42 000

-42 000

-42 798

-45 498

-2 700

Nettokostnad

-42 000

-42 000

-42 798

-45 498

-2 700

94 139

94 139

96 947

98 296

1 349

-94 139

-94 139

-96 947

-98 296

-1 349

0

0

0

0

0

Tkr
Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Förskoleklass
Intäkt

Särskola
Intäkt

Grundskola
Intäkt

Fritidshem
Intäkt

Korttidstillsyn LSS
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Buffert
Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

-10 675

-10 675

-13 680

-13 878

-198

Nettokostnad

-10 675

-10 675

-13 680

-13 878

-198

248 843

248 843

247 715

269 494

21 779

Kostnad

-1 570 219

-1 568 419

-1 615 615

-1 657 294

-41 679

Nettokostnad

-1 321 376

-1 319 576

-1 367 900

-1 387 800

-19 900

Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Tabellen ovan visar på budgeten på den verksamhetsnivå där nämnden fastställer budgeten. I
intäktsraden "Statsbidrag ingår även ersättning från Migrationsverket för asyl- och tillståndssökande.
Kost och lokalvårds omsättning är rensad för internhandeln inom Grundskolenämnden.
Verksamheten korttidstillsyn LSS är avser fritidshemsverksamhet för elever över 12 år där
ambitionsnivån fastställs av sociala omsorgsnämnden som är beställare och inom vars budgetram
verksamheten finansieras. Därför anges här inget kommunbidrag ur Grundskolenämndens budget.
Finansieringens olika andelar framgår av nedanstående figur. Att statsbidrag och ersättning från
Migrationsverket är en relativt stor andel vilken påverkar budgeten allt mer och också innebär en större
osäkerhet än ordinarie kommunbidrag.
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Den samlade resultatbudgeten över hela grundskolenämnden med en kostnadsomslutning på
ca 1 660 mkr där nämndinterna poster i huvudsak är eliminerade:
Grundskolenämnden tkr

Budget 2018

Intäkter
Externt sålda platser

7 253

Statsbidrag

128 271

Avg och övr intäkter

135 853

Summa intäkter

271 377

Kostnader
Personal

-1 098 104

Lokaler

24 595

Externt köpta platser

-169 142

Material och övriga tjänster

-391 931

Summa kostnader

-1 659 177

Nettokostnad

-1 387 800

Kommunbidrag

1 387 800

Resultat efter årets kommunbidrag

0

Fördelningen av kommunbidraget per verksamhet åskådliggörs i nedanstående figur.

Central administration.
Den centrala administrationen utgår i grunden ifrån 2017 års uppdrag och nuvarande kostnadsnivå
uppräknad med index.
Införandet av aktivt skolval kommer att kräva personal och systemstöd vilket rapporterades i
Tertialrapport 1/2017. Årskostnaden beräknas till 1,2 mkr som inte var finansierat i 2017 års
kommunbidrag varför en utökning görs till 2018.
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Politisk verksamhet
Den politiska verksamheten dvs nämnd och nämndsekreterare utgår i grunden ifrån 2017 års uppdrag
och nuvarande kostnadsnivå uppräknad med index.
Någon förändring eller konsekvenser bedöms inte inför 2018.
Förskoleklass
Antalet elever i förskoleklass kommer att öka. Elevökningen kommer att påverka lokalbehovet
ytterligare. Redan sedan tidigare är det mycket trångt i många skolor och den här situationen riskerar att
förvärras.
Andelen elever i behov av stöd bedöms öka, vilket ökar kraven på personella resurser, till exempel för
att ge stöd för språkutveckling.
Undervisningen i förskoleklass inriktas främst mot språkutveckling, matematisk förmåga och social
utveckling. Här är det en viktig förutsättning att pedagogerna har möjlighet till planering såväl
individuellt som i grupp.
De samlade ekonomiska resurserna av kommunbidrag och statsbidrag mm gör att lärartätheten bedöms
bli oförändrad.
Inför 2018 bedöms det fortsatt vara ett ansträngt läge för att rekrytera förskollärare/lärare med rätt
utbildning. Arbetet inom KAL-gruppen bedöms ändå kunna påverka möjligheterna att rekrytera på ett
positivt sätt.
Kompetensutvecklingen kommer att bedrivas i ett samlat grepp inom förvaltningen och vara inriktad
på formativt förhållningssätt och lärande samt att förbättra undervisningen med digitala verktyg.
Särskola
Elevantalet i grundsärskolan bedöms ligga på samma nivå som 2017. Hösten 2017 flyttar eleverna i
årskurs 7-10 från Fjärdingskolan till Bodaskolan. Denna förändring ger eleverna bättre möjligheter att
uppnå mål enligt läroplanen, såväl gällande kunskaper som socialt. Vidare skapar förändringen bättre
strukturella förutsättningar för att till exempel kunna ta emot fler elever.
Förändringar i den interna resursfördelningen bedöms kunna ge skolorna likvärdiga förutsättningar att
kunna tillgodose elevers behov, oavsett om eleven går inkluderad i grundskola eller i den särskilt
organiserade grundsärskolan.
Undervisningen är inriktad mot att uppfylla mål i läroplanen i grundsärskolan, där varje elevs
individuella förutsättningar är utgångspunkten för planeringen och genomförandet. Viktiga delar är att
ge eleverna helhet och sammanhang, varvid ämnena vävs samman i teman där teori och praktik varvas.
Grundskola
Elevantalet i grundskolan ökar. Detta innebär en ytterligare ansträngd situation avseende lokalbehov.
Det är trångt i många av Borås Stads grundskolor och situationen bedöms förvärras 2018. Detta får
som konsekvens att elever inte kan få plats i den närmsta skolan, utan kommer att placeras i skolor
längre bort. Situationen är särskilt ansträngd i årskurs 7-9.
Grundskolenämnden gav sin bild och förslag till om-, till- och nybyggnationer ställd mot
befolkningsprognosen i lokalplan 2017 som fastställdes den 14 juni 2017.
Gemensamma fokusområden är bilden av skolan, systematiskt kvalitetsarbete och relationer/processer.
Arbetet utifrån Skolinspektionens tillsyn fortsätter under 2018 för att säkra likvärdighet och kvalitet.
Andelen elever i behov av särskilt stöd bedöms öka och därmed kraven på personell bemanning och
rätt kompetens. Antalet nyanlända elever ställer stora krav på stöd i undervisningen för språkutveckling
och kompetens i svenska som andraspråk. En ytterligare tydlig tendens är att det finns relativt många
elever i de yngre åldrarna som är socialt utagerande, vilket påverkar trygghet och studiero, samt
personalens arbetsmiljö.
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Det är ett ansträngt läge att rekrytera lärare med rätt behörighet. Strategiska satsningar i KAL-gruppen
bedöms kunna underlätta situationen.
De samlade ekonomiska resurserna av kommunbidrag och statsbidrag mm gör att lärartätheten bedöms
förbättras från budget 2017 till 12,3.
Lokalsituationen kan riskera att omintetgöra etableringen av AST-satsningen. AST-satsningen bygger
bl.a. på relativt små klasser, som i nuvarande kapacitet inte går att åstadkomma. I samma anda var
tanken att elever med särskilda behov, utan direkt närhet till skolan, skulle kunna söka sig till en AST2skola. Även detta blir svårt att åstadkomma.
Vid kommunfullmäktiges behandling av budget 2018 tillsköts 14,9 mkr relativt KS planeringsram, se
kap 2.1.
Fritidshem
Situationen i fritidshemmen är ansträngd. I de satsningar som tidigare gjorts på verksamheter inom
nämndens område har grundskolan prioriterats, vilket har fått negativa konsekvenser för verksamheten
i fritidshemmen. Kommunens revision, Skolinspektionens tillsyn och nationella jämförelsetal visar på
behovet av förändring.
Sammanfattningsvis framträder bristerna inom följande områden:
Lärartätheten: Jämförelsetalen för personalbemanningen ligger under riksgenomsnittet och
elevgrupperna är på en del ställen stora. Tryggheten och studieron samt kvaliteten i undervisningen
påverkas på ett negativt sätt. Utmaningen är att säkerställa förutsättningar för att kunna leva upp till
målen i läroplanen. Här är också kompetensen i verksamheten en viktig faktor.
Lokaler: I en del av skolorna saknas goda förutsättningar avseende lokaler. Det är trångt och den
pedagogiska verksamheten försvåras kraftigt.
De samlade ekonomiska resurserna av kommunbidrag och statsbidrag mm gör att lärartätheten bedöms
förbättras från nuvarande 21,5 till 21,3.
Korttidstillsyn LSS
Grundskolenämnden bedriver verksamhet på uppdrag av Sociala omsorgsförvaltningen som avser
fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten skall vara balanserad genom
överenskommelse mellan nämnderna om ambitionsnivån i verksamheten.
Skolskjuts
Kostnaderna för skolskjuts bedöms riskera bl.a. beroende på att fler elever placeras i annan skola än
den närmaste.
Effekten av det fria skolvalet är inte möjligt att beräkna utan kunskap om förändrade resmönster.
Den ordinarie skolskjutsens kostnader har kunnat hållas beroende på den senaste upphandlingen.
Ökade skolskjutskostnader inom ramen för om-, till- och nybyggnadsprojekt kommer 2018 finansieras
kommuncentralt.
Kost & lokalvård
Nämnden har som mål att kost- och lokalvårdsorganisationen skall vara kostnadseffektiv och erbjuda
rätt stöd och service till rätt pris gentemot köpande verksamheter. Organisationen skall arbeta aktivt för
en likställd kost- och lokalvårdsproduktion ur ett Borås Stadsperpektiv. Ett exempel på detta är att
livsmedelsbudgeten skall vara likvärdig för samtliga skolor i Borås Stad.
Kostverksamheten skall under 2018 ha en fortsatt ekologisk, närproducerad och klimatsmart profil,
företrädesvis med en ökad andel ekologiskt, dvs svenska och ekologiska livsmedel.
Miljöförvaltningens kommande inspektioner av städning på förskolor och skolor, samt deras tolkning
av Folkhälsomyndighetens allmänna råd för städning i skolor och förskolor, kan komma att innebära en
prövning av ambitionsnivån dvs utökad kostnad för lokalvård, vilket i dagsläget inte inryms inom det
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ekonomiska utrymmet i dagsläget och i föreliggande förslag till budget 2018.
Kost och lokalvård servar inte bara Grundskoleförvaltningen men för att inte ange en för hög
bruttokostnad i tabellen ovan är internhandeln inom grundskolenämnden dvs den interna kost och
lokalvårdsverksamhetens försäljning inom grundskoleförvaltningen exkluderad.
Buffert
Grundskolenämnden skall avsätta 1% av årets kommunbidrag till en buffert för finansiering av
oförutsedda behov under budgetåret.
Det finns risker avseende volymutveckling dvs osäkerhet i elevprognoser och asylsökande. Andra risker
är de riktade statsbidragens utveckling.

4.4.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1
4.4.2 Central administration
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga reala förändringar, men realiserat vad som framgick i Budget 2018:1.

4.4.3 Politisk verksamhet
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.4 Förskoleklass
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.5 Särskola
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.6 Grundskola
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Kommunfullmäktige tillförde ytterligare 10 mkr (se kap 2.1) till utsatta barna som fördelats till
kompetensutveckling inom AST 1,0 mkr, försöksverksamhet SU-grupper 4 mkr samt
studiehandledning vid CFL 5,0 mkr.
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I överigt inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.7 Fritidshem
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Vid Kommunfullmäktiges behandling av budget 2018 tillfördes 5,0 mkr (se kap 2.1) Dessa har
disponerats för att öka kvaliteten och bemanningen vid fritidshemmen.
I övrigt inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.8 Korttidstillsyn LSS
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.9 Skolskjutsar
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.10 Kost och lokalvård
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.11 Buffert
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Nivån har anpassats efter det ökade kommunbidraget.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Skola
5.1.1 Grundskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Antal elever från kommunen i
grundskola
varav elever i fristående skola i Borås,
åk 1-9
Kostnad för kommunal grundskola,
kr/elev
Antal elever per lärare, totalt i
kommunen (heltidstjänst)

Budget 2017

Budget 2018

11 506

11 838

1 418

1 551

88 100

89 489

12,5

12,3

3 557

3 571

Antal elever per pedagogisk personal
Antal Borås-elever med skolskjuts

I kr/elev ingår ej skolskjuts
Främst utökat riktat statsbidrag jämlik kunskapsskola med 20 mkr till Borås enl. budgetpropp 2018 förbättrar personaltätheten.

5.1.2 Förskoleklass
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Antal elever från kommunen i
förskoleklass
varav elever i förskoleklass i fristående
skola
Kostnad förskoleklass hemkommun,
kr/elev

Budget 2017

Budget 2018

1 367

1 402

49

75

45 319

48 574

Antal elever per lärare (heltidstjänst)

21,5

5.1.3 Obligatorisk särskola
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i särskola
Kostnad särskola, kr/elev
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Budget 2017

Budget 2018

99

105

437 130

415 726
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5.1.4 Fritidshem
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Antal elever från kommunen i
fritidshem
varav barn i fristående verksamhet

Budget 2017

Budget 2018

4 671

5 067

272

319

86

86

25 755

25 892

21,5

21,3

Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och
pedagogisk omsorg, andel (%)
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn
Antal inskrivna elever per årsarbetare

6 Investeringar
Projekt

Total
utgift

Utgift
tom 2017

Budget
2018

Plan 2019

Plan 2020

Fristadsskolan omb, inventarier

2 000

0

2 000

0

0

Gånghester omb, inventarier

3 000

0

1 000

2 000

0

Norrbyskolan omb, inventarier

2 000

0

0

2 000

0

Erikslundskolan omb, inventarier

4 000

0

0

0

4 000

Sjömarken omb, inventarier

4 000

0

0

4 000

0

Byttorpskolan

4 000

0

0

0

4 000

Tullenskolan

1 000

0

0

1 000

0

Ny inhyrning, t ex Nornan/Kulturskolan
2019, annan enhet 2020

3 000

0

0

2 000

1 000

Daltorpskolan, inventarier

1 000

0

0

1 000

0

24 000

0

3 000

12 000

9 000

Summa

Grundskolenämnden är inne i en fas med flera ny-, om- och tillbyggnader av stadens skolor primärt för
att möte den förväntade elevökningen i stadens befolkningsprognos. Nämnden behandlar årligen i juni
en lokalplan som anger hur lokalbehoven förändras enligt stadens befolkningsprognos och hur dessa
behov föreslås lösas. En uppdatering sker under senhösten i samband med KS behandling av
kommande års budget. Lokalplanen utgör även nämndens underlag för Lokalförsörjningsnämndens,
LFN:s, samlade lokalplaneringför staden och kommande års investeringsplan. Investeringsmedel till ny, om och tillbyggnation av skolor tillförs LFN. Medel för inventarieanskaffning till om-, ny- och
tillbyggda skolor tillförs Grundskolenämnden. Beloppen ovan följer KS ställningstagande till GRN:s
förslag i Budget 2018:1. Projekt avslutade under 2017 är ej redovisade i tabellen ovan, bara projekt
under 2018 - 2020 är angivna.
Då det finns många objekt och alternativ till lokallösningar i LFN:s lokalplanering behöver det finnas
en beredskap för justeringar när olika alternativ är färdigutredda både vad avser när i tid och vilka
objekt/lösning som blir den slutgiltiga under planperioden i tabellen ovan.
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Sammanfattning
Årets Kvalitetsrapport för fritidshem i Borås Stad omfattar elev och
personalstatistik, resultat från skolklimatundersökningen (Brukarenkät) riktat till
vårdnadshavare med barn på fritidshem i årskurs F-3 samt resultat från enkät ställd
till rektorer för skolenheter som har fritidshem.
Man kan se att Borås Stad historiskt sett; 2013-2016, haft ett högre antal elever per
årsarbetare, men en högre andel personal med högskoleexamen jämfört med
genomsnittliga resultat för riket. Även om årets lokala statisk visar på ett lägre antal
barn per årsarbetare men samtidigt en lägre andel personal med högskoleexamen,
jämfört med tidigare redovisade år, kan man anta att trenden jämfört med riket
kommer att vara den samma.
Utifrån en låg svarsfrekvens för skolklimatsundersökningen är det problematiskt att
dra för stora slutsatser av resultatet. Trotts detta kan man konstatera att det är
positivt att resultatet för samtliga områden förutom ett har ökat jämfört med
föregående år.
Det bör dock uppmärksammas att det just för kanske det viktigaste området
gällande trygghet i fritidshemmet är ett sämre resultat jämfört med föregående år.
Skillnaden mellan enheterna är däremot stora, både för elev- och
personalstatistiken, svarsfrekvensen samt resultaten för samtliga områden. Det
finns gott om exempel på bra verksamhet. Vissa områden är man bra på och andra
behöver man utveckla.
Rektorernas bedömningar är över lag mer positiva, men av dessa framgår också att
det finns brister som behöver åtgärdas.
Skolinspektionens tillsyn av huvudmannen 2016 pekar också på ett antal brister
inom fritidshemmet som måste åtgärdas och som sammanfaller med redovisade
områden.
Det är tydligt att det behövs åtgärder inom områdena; statistik, resurser,
likvärdighet och verksamhetens kvalitet. Exempel på åtgärder som föreslås är;
Säkerhetsställa att de barn som slutar på fritidshemmet också avregistreras i
elevregistret.
Varje rektor ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder för att höja svarsfrekvensen till
vårens undersökning samt att kraftigt minska andelen som uttrycker att de inte vet.
Huvudmannen tillskjuter 5 miljoner kronor avsedda till fritidsverksamhet för
budget 2018. Detta motsvarar drygt 10 stycken årsarbetare med pedagogisk
högskoleutbildning och något fler om obehöriga måste anställas.
Verksamhetschefer skall i sina ledningsgrupper lyfta goda exempel så att respektive
rektor få verktyg att utveckla verksamheten. De områden som får låga resultat av
både vårdnadshavare och rektorer skall prioriteras.
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1 Inledning och/eller bakgrund
Kvalitetsrapport Fritidshem upprättas varje år.
Datainsamling till rapporten består av tre delar:
• Uttag ur elevregister och personalregister
• Resultat från skolklimatundersökningen (Brukarenkät) riktat till
vårdnadshavare med barn på fritidshem i årskurs F-3
• Resultat från enkät ställd till rektorer för skolenheter som har fritidshem.
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2 Elev- och personalstatistik i fritidshemmet
Jämförande statistik med riket
2013
Antal inskrivna elever Borås Stad

2014

2015

2016

2017

4116* 4349*

4399*

4757*

4790**

Antal årsarbetare Borås Stad

159*

158*

168*

173*

194**

Antal elever per årsarbetare Borås Stad

25,2*

26,1*

25,1*

25,7*

24,7**

Antal elever per årsarbetare Riket

21,3*

21,6*

21,9*

21,5*

-

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) Borås Stad

78*

73*

67*

62*

50**

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) Riket

56*

54*

50*

45*

-

Källa:
* SCB/Skolverket
*** Historisk lokal statistik

2.1.1

** Lokal
statistik
- Ännu
inte
redovisat

Kommentar

Borås Stad har över tid legat väsentligt lägre i personaltäthet i förhållande till
riket.
Det har visat sig att Borås Stads personalstatistik för skolverksamheterna har
haft stora brister och fortfarande inte är helt tillförlitliga. Det brister i
inrapportering till SCB från skolenheterna och personal redovisas många gånger
på fel verksamhetskod i Heroma, vårt personalsystem. Precis som i riket sjunker
andel personal med pedagogisk högskoleutbildning drastiskt.
Man kan se att Borås Stad historiskt sett; 2013-2016, haft ett högre antal elever
per årsarbetare, men en högre andel personal med högskoleexamen jämfört
med genomsnittliga resultat för riket. Även om årets lokala statisk visar på ett
lägre antal barn per årsarbetare men samtidigt en lägre andel personal med
högskoleexamen, jämfört med tidigare redovisade år, kan man anta att trenden
jämfört med riket kommer att vara den samma.
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Statistik per enhet oktober 2017

Fritidshem
Aplaredskolan F-6

Antal
inskrivna
barn

Antal barn per
årsarbetare (%)

53

17,1

Asklandaskolan F-6

177

19,4

Bergdalskolan F-6

205

20,9

Bodaskolan F-6

112

23,9

Borgstenaskolan F-6

52

25,1

Bredaredskolan F-6

79

19,4

Byttorpskolan F-6

132

33,3

Daltorpskolan F-6

104

29,4

Dannikeskolan F-6

34

25,8

Ekarängskolan F-6

175

32,6

Engelbrektskolan F-6

291

21,3

Erikslundskolan F-6

73

45,2

Erikslundskolan, Särskola

13

3,0

122

26,4

16

2,3

Gula skolan F-6

142

20,3

Gånghesterskolan F-6

103

20,5

Hestra Midgårdskolan F-6

268

26,0

Kerstingårdskolan F-3

104

33,5

Kinnarummaskolan F-6

53

23,6

Kristinebergskolan F-6

197

38,3

Myråsskolan F-6

299

35,9

62

21,4

Rångedalaskolan F-6

36

34,4

Sandaredskolan F-6

258

27,1

Sandhultskolan F-6

86

38,1

Sjöboskolan F-6

171

34,6

Sjömarkenskolan F-6

242

25,5

Sparsörskolan F-6

205

23,4

Svaneholmskolan

65

22,3

Svedjeskolan F-6

86

21,6

Fjärdingskolan F-6
Fjärdingskolan, Särskola

Målsrydskolan F-6

Särlaskolan F-6

77

26,0

Trandaredskolan F-6

320

29,0

Tummarpskolan F-3

152

21,4

Viskaforsskolan F-6

159

29,7

Äsperedskolan F-6

67

31,5

4790

24,7

Totalt
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Summa pedagogisk
högskoleutbildning
(%)

Annan utbildning
för arbete med barn
(%)

Saknar utbildning
(%)

Aplaredskolan F-6

30,9

10,0

40,9

12,7

46,4

Asklandaskolan F-6

30,9

34,0

64,9

0,0

35,1

Bergdalskolan F-6

37,1

35,3

72,4

10,5

17,1

Bodaskolan F-6

0,0

0,0

0,0

25,3

74,7

Borgstenaskolan F-6

0,0

23,1

23,1

58,1

18,8

Bredaredskolan F-6

26,0

0,0

26,0

21,1

52,9

Byttorpskolan F-6

8,3

32,0

40,3

27,0

32,7

Daltorpskolan F-6

0,0

38,8

38,8

15,7

45,5

Dannikeskolan F-6

0,0

28,2

28,2

0,0

71,8

Ekarängskolan F-6

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

30,2

30,7

61,0

9,0

30,1

0,0

69,6

69,6

30,4

0,0

Erikslundskolan, Särskola

21,3

13,1

34,4

51,4

14,2

Fjärdingskolan F-6

30,5

67,4

97,9

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

57,3

42,7

Gula skolan F-6

16,0

50,9

66,9

0,0

33,1

Gånghesterskolan F-6

46,6

23,7

70,4

0,0

29,6

5,7

36,4

42,0

3,1

54,9

Kerstingårdskolan F-3

13,2

70,6

83,8

0,0

16,2

Kinnarummaskolan F-6

0,0

23,1

23,1

0,0

76,9

Kristinebergskolan F-6

3,4

48,5

51,9

0,0

48,1

16,4

52,2

68,7

11,0

20,3

0,0

36,6

36,6

0,0

63,4

Rångedalaskolan F-6

35,1

14,8

50,0

17,8

32,3

Sandaredskolan F-6

25,2

5,9

31,1

29,9

39,0

Sandhultskolan F-6

36,4

63,6

100,0

0,0

0,0

Sjöboskolan F-6

19,8

33,8

53,6

35,3

11,1

6,2

28,5

34,7

1,9

63,4

Sparsörskolan F-6

62,6

12,2

74,8

0,0

25,2

Svaneholmskolan

0,0

29,4

29,4

0,0

70,6

Svedjeskolan F-6

24,7

22,2

46,9

22,3

30,8

0,0

26,1

26,1

20,3

53,6

Trandaredskolan F-6

35,9

14,0

49,9

9,6

40,5

Tummarpskolan F-3

22,1

20,7

42,8

0,0

57,2

Viskaforsskolan F-6

13,4

18,3

31,7

4,4

63,9

Äsperedskolan F-6

0,0

20,3

20,3

0,0

79,7

22,9

27,4

50,3

12,5

37,1

Engelbrektskolan F-6
Erikslundskolan F-6

Fjärdingskolan, Särskola

Hestra Midgårdskolan F-6

Myråsskolan F-6
Målsrydskolan F-6

Sjömarkenskolan F-6

Särlaskolan F-6

Totalsumma
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Kommentar

Statistiken är hämtad ur personalregistret Heroma. För vissa enheter finns
uppenbara felaktigheter i hur personalen ligger konterad. Personaltätheten
varierar mellan enheterna. Variationerna ser stora ut, men kan ha sin förklaring i
att det kan skilja mycket i volymtid. Det finns i dagsläget ingen samla statistik
för volymtid.
Även om viss osäkerhet också finns gällande andel av personal med pedagogisk
högskoleexamen kan det konstateras att skillnaderna mellan enheterna är
påfallande stora. Det finns en jämn spridning mellan 0 till 100 procent.

2.2.2

Analys

Skolinspektionen har i tillsynen 2016 kritiserat Borås Stad gällande
fritidshemmens resurser. Huvudmannen bör tillskjuta resurser alternativt
omfördela resurser till fritidshemmen.
Fördelning av behörig personal behöver ses över av huvudmannen.
Bristerna i personalstatistiken måste åtgärdas av huvudmannen.
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3 Skolklimatundersökningen
Skolklimatsundersökningen som berör fritidshemmet riktar sig till
vårdnadshavare till barn i årskurserna förskoleklass till och med 3 vilka går på
fritidshem i Borås Stad. Syftet med denna enkätundersökning är att få en bild av
hur vårdnadshavare uppfattar kvaliteten på fritidshemmen.
Frekvenser och definitioner
Positiva svar i skolklimatsundersökningen = Stämmer mycket bra + Stämmer bra
≥ 95,0 %
85,0-94,9 %
≤ 84,9 %

Svarsfrekvens
3.1.1

Svarsfrekvens historiskt för samtliga skolor 2013-2017

Totalt antal elever i
fritidshem F-3

Totalt antal svarande
vårdnadshavare F-3

Svarsfrekvens (%)

2017

3346

1449

43

2016

3666

1036

28

2015

3615

1437

40

2014

3425

1056

31

2013

3387

830

25

År

3.1.2

Kommentar

Svarsfrekvensen har varierat över åren. Årets resultat är det bästa i den
redovisade serien; 43 procent, vilket är bra. Dock finns ett stort utrymme för
förbättringar när det gäller svarsfrekvens. Ett vedertaget mått brukar vara att
svarsfrekvensen ska vara över 60 procent för att få en rimlig reliabilitet.
”Svarsfrekvenser mellan 50-60 procent ska hanteras med försiktighet. Vid
under 50 procent i svarsfrekvens bör man inte försöka sig på några kvantitativa
analyser överhuvudtaget då resultaten har för stor statistisk osäkerhet” 1

Moore, Nick. 2000. How to do research : the complete guide to designing and managing
research projects. 3:e uppl. Library Association Publishing. London.

1
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Svarsfrekvens per skolenhet 2017

Fritidshem

Totalt antal Totalt antal Svarsfrekvens
svarande
elever
(%)

Aplaredskolan F-6

16

35

46

Asklandaskolan F-6

79

151

52

Bergdalskolan F-6

52

168

31

Bodaskolan F-6

10

77

13

Borgstenaskolan F-6

14

42

33

Bredaredskolan F-6

28

58

48

Byttorpskolan F-6

10

104

10

Daltorpskolan F-6

51

95

54

Dannikeskolan F-6

10

31

32

Ekarängskolan F-6

1

142

1

59

231

26

4

60

7

Engelbrektskolan F-6
Erikslundskolan F-6
Fjärdingskolan F-6

7

98

7

Gula skolan F-6

46

115

40

Gånghesterskolan F-6

49

80

61

107

231

46

Kerstinsgårdskolan F-3

73

85

86

Kinnarummaskolan F-6

40

40

100

Kristinebergskolan F-6

5

162

3

Hestra Midgårdskolan F-6

Myråsskolan F-6

120

275

44

Målsrydskolan F-6

15

45

33

Rångedalaskolan F-6

12

27

44

Sandaredskolan F-6

145

213

68

Sandhultskolan F-6

11

60

18

Sjöboskolan F-6

49

161

30

Sjömarkenskolan F-6

55

210

26

Sparsörskolan F-6

50

168

30

Svaneholmskolan F-6

32

55

58

Svedjeskolan F-6

25

65

38

0

62

0

Trandaredskolan F-6

96

259

37

Tummarpskolan F-3

90

121

74

Viskaforsskolan F-6

56

148

38

Äsperedskolan F-6

16

49

33

1435

3346

43

Särlaskolan F-6

Kommunala skolor
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Kommentar

Det är en mycket stor skillnad i svarsfrekvens mellan de olika skolorna. Högsta
svarsfrekvens har Kinnarummaskolan F-6; 100 procent och lägsta har
Ekarängskolan F-6; 1%. Utöver detta har en skola, Särlaskolan F-6 inte
genomfört enkäten.
3.1.5

Analys

Utifrån årets totala svarsfrekvens på 43 procent, med ett bortfall på 57 procent
går det inte att dra några större slutsatser och sanningar för hur vårdnadshavare
bedömer att läget ser ut i fritidshemmen. Dock kan man utifrån årets
svarsfrekvens göra ett starkare antagande jämförelsevis med tidigare år.
Man kan fundera över om huruvida det vid en låg svarsfrekvens främst är
missnöjda vårdnadshavare som tar tillfället i akt att utrycka sina åsikter, och att
de som är nöjda därmed ”tiger still”. Detta skulle kunna förklara att rektorerna
själva skattar verksamheten som bättre än vårdnadshavarna.
Eftersom enkätsvaren är anonyma är det inte möjligt att göra en bortfallsanalys
kan frågeställningen ovan inte bekräftas. Detta talar för att vi måste vidta
åtgärder för att öka svarsfrekvensen.
Det är även en mycket stor skillnad i svarsfrekvens mellan de olika skolorna.
Ett generellt mönster är att skolor med många nyanlända har en lägre
svarsfrekvens. Detta trots att undersökningen är översatt till flera språk. Dock
kan man samtidigt se att det också finns en del skolor med få nyanlända som
har påfallande låg svarsfrekvens.
En översyn av skolklimatundersökningens målgrupp behöver göras i syfte att
minska bortfallet i framtida undersökningar.
Det behövs kraftiga åtgärder för att skapa en högre svarsfrekvens och ökad
likvärdighet. Sannolikt behöver stöd ges för vårdnadshavare att fylla i enkäten.
Ett sådant tillfälle kan vara att låta dem göra den i samband med
utvecklingssamtal eller särskilda ”enkätföräldramöten”. En annan väg att gå är
att också låta eleverna på fritidshemmen själva besvara en enkät. Eleverna i åk
4-6 får idag inte fritidshemsfrågorna trots att en del av dem går på
fritidshemmet.
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Resultat samtliga kommunala fritidshem 2016 -2017

Område

Fråga

Antal totalt

Andel positiva svar
(%)

Andel svar av
det totala (%)

Stämmer inte alls,
Stämmer dåligt,
Stämmer bra,
Stämmer helt och
hållet.

Stämmer bra,
Stämmer helt och
hållet.

Vet ej/Ingen
åsikt.

2016

2017

2016

2017

2016

2017

På mitt barns
fritidshem känner
jag mig som förälder
trygg att lämna mitt
barn.

1392

1429

90,3

87,9

3,2

1,4

På mitt barns
fritidshem håller den
skapande
verksamheten hög
kvalitet.

1258

1291

82,6

83,9

13,2

12,0

På mitt barns
fritidshem
stimuleras mitt barn
att leka.

1322

1347

91,5

92,0

8,3

7,1

På mitt barns
fritidshem
stimuleras mitt barn
till fysiska
aktiviteter.

1318

1334

86,6

90,0

8,5

8,2

På mitt barns
fritidshem
stimuleras barnen i
att kunna klara sig
på egen hand.

1201

1226

95,3

96,4

18,4

17,8

Miljön i Fritidshemmet

På mitt barns
fritidshem ges
möjlighet till lugn
och ro.

1213

1205

60,4

61,2

17,6

19,8

Bemötande i fritidshemmet

På mitt barns
fritidshem har
personalen ett bra
bemötande av mig
som förälder.

1375

1417

92,9

94,7

3,5

1,9

Information från fritidshemmet

På mitt barns
fritidshem får jag
tillräcklig information
om hur mitt barn har
det på fritids.

1342

1390

66,8

68,4

6,1

3,7

På mitt barns
fritidshem har mitt
barn möjlighet att
påverka
fritidsverksamheten

996

999

79,8

82,8

42,9

44,7

På mitt barns
fritidshem ges jag
som förälder
möjlighet att
påverka
verksamheten

912

915

54,9

57,7

56,4

57,8

1233

1255

80,1

81,5

17,8

17,4

Trygghet i fritidshemmet

Lärande i fritidshemmet

Inflytande i fritidshemmet

Medel i kommunala skolor
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Kommentar

Andelen positiva svar varierar kraftigt mellan olika frågor. Högst andel positiva
svar både 2016 och 2017 har frågan ”På mitt barns fritidshem stimuleras barnen
i att kunna klara sig på egen hand”, 2016; 95,3 procent jämfört med 2017;96,4
procent. Lägsta andel positiva svar både 2016 och 2017 har frågan ”På mitt
barns fritidshem ges jag som förälder möjlighet att påverka verksamheten”,
2016; 54,9 procent jämfört med 2017; 57,7 procent.
För samtliga frågor förutom frågan ”På mitt barns fritidshem känner jag mig
som förälder trygg att lämna mitt barn”, 2016; 90,3 procent jämfört med 2017;
87,9 procent, är 2017 års resultat högre än 2016.
Högsta ökningen mellan 2016 och 2017 års resultat har skett för frågan ”På
mitt barns fritidshem stimuleras mitt barn till fysiska aktiviteter”, med en
ökning på 3,5 procent. 2016; 86,6 procent jämfört med 2017; 90,0 procent.
Av samtliga 10 frågor har dock endast 1 fråga ett positivt resultat inom spannet
95,0 procent till 100,0 procent och får därmed en grön markering. 4 frågor ett
resultat inom spannet 85,0 procent till 94,9 procent och får därmed en gul
markering. Resterande 5 frågor har ett resultat under 84,9 procent och får
därmed en röd markering.
Högst andel svar ”vet ej/ingen åsikt” har skett för båda frågorna gällande
”Inflytande i fritidshemmet” och lägst andel för frågan gällande ”Trygghet i
fritidshemmet”.

3.2.2

Analys

Även om svarsfrekvensen är låg, vilket gör att man inte kan dra några större
slutsatser av resultatet, kan man ändå konstatera att det är positivt att resultatet
för samtliga frågor förutom en har ökat jämfört med föregående år.
Det bör dock uppmärksammas att det just för kanske det viktigaste området
gällande trygghet i fritidshemmet är ett sämre resultat jämfört med föregående
år.
Det är anmärkningsvärt att skillnaden i andelen svar ”vet ej/ingen åsikt” så
kraftigt varierar mellan de olika frågorna samt att de områden som har absolut
flest av dessa svar, både i år och föregående år, är frågorna som berör inflytande
i fritidshemmet.
För samtliga områden som frågorna berör och i synnerhet för de områden som
visar på ett negativt resultat finns det anledning för huvudmannen att vidta
åtgärder för att öka kvaliteten samt högre kommande svarsresultat. Lika så
gäller insatser för att minska andelen svar ”vet ej/ingen åsikt”, i synnerhet för
de område där andelen av detta svar är ytterst högt.
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Trygghet i fritidshemmet 2017

Fritidshem

På mitt barns fritidshem
känner jag mig som förälder
trygg att lämna mitt barn.
(Stämmer bra, Stämmer helt
och hållet.) (%)

Aplaredskolan F-6

100,0

Asklandaskolan F-6

94,9

Bergdalskolan F-6

84,6

Bodaskolan F-6

70,0

Borgstenaskolan F-6

85,7

Bredaredskolan F-6

96,4

Byttorpskolan F-6

70,0

Daltorpskolan F-6

84,0

Dannikeskolan F-6

90,0

Ekarängskolan F-6

#

Engelbrektskolan F-6

89,8

Erikslundskolan F-6
Fjärdingskolan F-6

#
100,0

Gula skolan F-6

90,9

Gånghesterskolan F-6

98,0

Hestra Midgårdskolan F-6

92,3

Kerstinsgårdskolan F-3

93,2

Kinnarummaskolan F-6

95,2

Kristinebergskolan F-6
Myråsskolan F-6
Målsrydskolan F-6

#
84,7
86,7

Rångedalaskolan F-6

100,0

Sandaredskolan F-6

89,0

Sandhultskolan F-6

88,9

Sjöboskolan F-6

68,8

Sjömarkenskolan F-6

90,9

Sparsörskolan F-6

84,0

Svaneholmskolan F-6

90,0

Svedjeskolan F-6

63,6
-

Särlaskolan F-6
Trandaredskolan F-6

95,8

Tummarpskolan F-3

79,5

Viskaforsskolan F-6

82,1

Äsperedskolan F-6

75,0

Kommunala skolor

87,9

# För få svarande för att redovisa ett resultat
- Saknas svar på denna fråga
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Kommentar

Högsta positiva resultat för frågan ”På mitt barns fritidshem känner jag mig
som förälder trygg att lämna mitt barn” har Aplaredskolan F-6 och
Rångedalaskolan F-6; 100,0 procent och lägst har Svedjeskolan F-6; 63,6
procent.
För 3 skolenheter var svarsfrekvensens så låg att det inte gick att redovisa ett
resultat och 1 skolenhet saknar helt svar på denna fråga.
Av samtliga 34 skolenheter har 7 skolenheter ett positivt resultat inom spannet
95,0 procent till 100,0 procent och får därmed en grön markering. 11
skolenheter har ett positivt resultat inom spannet 85,0 procent till 94,9 procent
och får därmed en gul markering. 11 skolenheter har ett positivt resultat under
84,9 procent och får därmed en röd markering.

3.3.2

Analys

Skillnaden i andel positiva svar mellan de olika skolorna är stora. Det går inte
att identifiera samband som hänger ihop med socioekonomisk profil, storlek
eller geografisk belägenhet. Sannolikt beror skillnaderna på hur de olika
fritidshemmen arbetar, men det finns anledning att tro att personaltätheten har
betydelse. Gällande frågan om trygghet är det den enda där resultat för staden
har sjunkit jämfört med föregående år. Detta är problematiskt då speciellt
denna fråga är central för verksamheten. Skolinspektionen har varit kritisk mot
personaltätheten och det är rimligt att tro att denna har betydelse för
tryggheten. Om man jämför personaltätheten per skola med resultatet för
upplevd trygghet syns ett samband mellan en låg personaltäthet och ett lågt
positivt svarsresultat.
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Lärande i fritidshemmet

Fritidshem

På mitt barns
fritidshem håller
den skapande
verksamheten hög
kvalitet. (Stämmer
bra, Stämmer helt
och hållet.) (%)

På mitt barns
fritidshem
stimuleras mitt
barn till fysiska
aktiviteter.
(Stämmer bra,
Stämmer helt och
hållet.) (%)

På mitt barns
fritidshem
stimuleras mitt
barn att leka.
(Stämmer bra,
Stämmer helt och
hållet.) (%)

På mitt barns
fritidshem
stimuleras barnen i
att kunna klara sig
på egen hand.
(Stämmer bra,
Stämmer helt och
hållet.) (%)

Aplaredskolan F-6

93,3

93,3

100,0

100,0

Asklandaskolan F-6

82,4

94,6

96,1

98,6

Bergdalskolan F-6

81,4

95,8

89,4

95,3

Bodaskolan F-6

50,0

75,0

85,7

87,5

Borgstenaskolan F-6

85,7

85,7

92,9

92,3

Bredaredskolan F-6

96,3

100,0

100,0

100,0

Byttorpskolan F-6

50,0

55,6

70,0

70,0

Daltorpskolan F-6

74,5

87,8

81,6

90,9

Dannikeskolan F-6

87,5

100,0

100,0

100,0

Ekarängskolan F-6

-

#

#

#

90,9

96,3

87,9

98,0

Engelbrektskolan F-6
Erikslundskolan F-6

#

#

#

#

Fjärdingskolan F-6

71,4

100,0

85,7

100,0

Gula skolan F-6

92,7

95,2

93,0

97,6

Gånghesterskolan F-6

87,0

93,3

93,6

100,0

Hestra Midgårdskolan F-6

94,4

97,0

97,0

97,5

Kerstinsgårdskolan F-3

92,8

95,7

91,3

100,0

Kinnarummaskolan F-6

90,2

97,6

92,9

100,0

Kristinebergskolan F-6

#

#

#

#

Myråsskolan F-6

84,9

94,6

91,6

97,1

Målsrydskolan F-6

85,7

92,9

92,9

91,7

Rångedalaskolan F-6

90,9

81,8

62,5

90,0

Sandaredskolan F-6

89,5

94,1

94,8

97,6

Sandhultskolan F-6

90,0

90,0

87,5

85,7

Sjöboskolan F-6

35,0

55,8

56,5

87,5

Sjömarkenskolan F-6

80,0

96,3

92,5

94,1

Sparsörskolan F-6

80,4

91,1

78,7

95,7

Svaneholmskolan F-6

88,9

92,9

88,5

95,8

Svedjeskolan F-6

50,0

63,2

70,0

100,0

Särlaskolan F-6

-

-

-

-

Trandaredskolan F-6

90,7

97,8

96,5

97,5

Tummarpskolan F-3

78,2

90,2

81,8

97,4

Viskaforsskolan F-6

87,2

90,4

98,1

96,1

Äsperedskolan F-6

61,5

86,7

93,3

100,0

Kommunala skolor

84,0

92,1

90,0

96,5

# För få svarande för att redovisa ett resultat
- Saknas svar på denna fråga
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Kommentar

På mitt barns fritidshem håller den skapande verksamheten hög kvalitet.
Högsta positiva resultat för frågan ”På mitt barns fritidshem håller den
skapande verksamheten hög kvalitet” har Bredaredskolan F-6; 96,3 procent och
lägst har Sjöboskolan F-6; 35,0 procent.
För 2 skolenheter var svarsfrekvensens så låg att det inte gick att redovisa ett
resultat och 2 skolenheter saknar helt svar på denna fråga.
Av samtliga 34 skolenheter har 1 skolenhet ett positivt resultat inom spannet
95,0 procent till 100,0 procent och får därmed en grön markering. 17
skolenheter har ett positivt resultat inom spannet 85,0 procent till 94,9 procent
och får därmed en gul markering. 13 skolenheter har ett positivt resultat under
84,9 procent och får därmed en röd markering.
På mitt barns fritidshem stimuleras mitt barn att leka.
Högsta positiva resultat för frågan ”På mitt barns fritidshem stimuleras mitt
barn att leka” har Bredaredskolan F-6, Dannikeskolan F-6; 100,0 procent och
lägst har Byttorpskolan F-6; 55,6 procent.
För 3 skolenheter var svarsfrekvensens så låg att det inte gick att redovisa ett
resultat och 1 skolenhet saknar helt svar på denna fråga.
Av samtliga 34 skolenheter har 11 skolenheter ett positivt resultat inom spannet
95,0 procent till 100,0 procent och får därmed en grön markering. 14
skolenheter har ett positivt resultat inom spannet 85,0 procent till 94,9 procent
och får därmed en gul markering. 5 skolenheter har ett positivt resultat under
84,9 procent och får därmed en röd markering.
På mitt barns fritidshem stimuleras mitt barn till fysiska aktiviteter.
Högsta positiva resultat för frågan ”På mitt barns fritidshem stimuleras mitt
barn till fysiska aktiviteter” har Aplaredskolan F-6, Dannikeskolan F-6; 100
procent och lägst har Sjöboskolan F-6; 56,5 procent.
För 3 skolenheter var svarsfrekvensens så låg att det inte gick att redovisa ett
resultat och 1 skolenhet saknar helt svar på denna fråga.
Av samtliga 34 skolenheter har 7 skolenheter ett positivt resultat inom spannet
95,0 procent till 100,0 procent och får därmed en grön markering. 16
skolenheter har ett positivt resultat inom spannet 85,0 procent till 94,9 procent
och får därmed en gul markering. 7 skolenheter har ett positivt resultat under
84,9 procent och får därmed en röd markering.
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På mitt barns fritidshem stimuleras barnen i att kunna klara sig på egen
hand.
Högsta positiva resultat för frågan ”På mitt barns fritidshem stimuleras barnen i
att kunna klara sig på egen hand.” har Aplaredskolan F-6, Bredaredskolan F-6,
Dannikeskolan F-6, Fjärdingskolan F-6, Kerstinsgårdskolan F-3,
Kinnarummaskolan F-6, Svedjeskolan F-6, Äsperedskolan F-6; 100,0 procent
och lägst har Byttorpskolan; 70,0 procent.
För 3 skolenheter var svarsfrekvensens så låg att det inte gick att redovisa ett
resultat och 1 skolenhet saknar helt svar på denna fråga.
Av samtliga 34 skolenheter har 21 skolenheter ett positivt resultat inom spannet
95,0 procent till 100,0 procent och får därmed en grön markering. 8 skolenheter
har ett positivt resultat inom spannet 85,0 procent till 94,9 procent och får
därmed en gul markering. 1 skolenhet har ett positivt resultat under 84,9
procent och får därmed en röd markering.

3.4.2

Analys

Gällande frågorna om lärande i fritidshemmet varierar de positiva resultaten
stort mellan skolorna. Även här finns en tendens att personaltäthet får
genomslag på resultatet. Men sannolikt också finns det också en skillnad i hur
man arbetar. Frågan gällande kvalitet i den skapande verksamheten får sämst
resultat och framstår därför som främst angelägen att förbättra.
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Miljön i fritidshemmet

Fritidshem

På mitt barns fritidshem
ges möjlighet till lugn
och ro. (Stämmer bra,
Stämmer helt och
hållet.) (%)

Aplaredskolan F-6

71,4

Asklandaskolan F-6

70,0

Bergdalskolan F-6

60,0

Bodaskolan F-6

50,0

Borgstenaskolan F-6

61,5

Bredaredskolan F-6

85,2

Byttorpskolan F-6

55,6

Daltorpskolan F-6

62,2

Dannikeskolan F-6

75,0

Ekarängskolan F-6

-

Engelbrektskolan F-6
Erikslundskolan F-6

53,1
#

Fjärdingskolan F-6

57,1

Gula skolan F-6

81,1

Gånghesterskolan F-6

62,2

Hestra Midgårdskolan F-6

71,4

Kerstinsgårdskolan F-3

79,1

Kinnarummaskolan F-6

87,2

Kristinebergskolan F-6

#

Myråsskolan F-6

31,6

Målsrydskolan F-6

61,5

Rångedalaskolan F-6

44,4

Sandaredskolan F-6

64,8

Sandhultskolan F-6

57,1

Sjöboskolan F-6

46,5

Sjömarkenskolan F-6

38,3

Sparsörskolan F-6

57,1

Svaneholmskolan F-6

69,2

Svedjeskolan F-6

21,1

Särlaskolan F-6

-

Trandaredskolan F-6

79,5

Tummarpskolan F-3

50,7

Viskaforsskolan F-6

66,7

Äsperedskolan F-6

42,9

Kommunala skolor

61,4

# För få svarande för att redovisa ett resultat
- Saknas svar på denna fråga
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Kommentar

Högsta positiva resultat för frågan ”På mitt barns fritidshem ges möjlighet till
lugn och ro” har Kinnarummaskolan F-6; 87,2 procent och lägst har
Svedjeskolan F-6; 21,1 procent.
För 2 skolenheter var svarsfrekvensens så låg att det inte gick att redovisa ett
resultat och 2 skolenheter saknar helt svar på denna fråga.
Av samtliga 34 skolenheter 2 skolenheter har ett positivt resultat inom spannet
85,0 procent till 94,9 procent och får därmed en gul markering. 29 skolenheter
har ett positivt resultat under 84,9 procent och får därmed en röd markering.
3.5.2

Analys

När det gäller frågan om möjlighet till lugn och ro råder det ingen tvekan om
att det föreligger stora brister. Huvudmannen måste tillskjuta resurser, men det
behövs också ett utvecklingsarbete på samtliga fritidshem.
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Bemötande i fritidshemmet

Fritidshem

På mitt barns
fritidshem har
personalen ett bra
bemötande av mig
som förälder.
(Stämmer bra,
Stämmer helt och
hållet.) (%)

Aplaredskolan F-6

100,0

Asklandaskolan F-6

94,9

Bergdalskolan F-6

96,1

Bodaskolan F-6

90,0

Borgstenaskolan F-6

100,0

Bredaredskolan F-6

100,0

Byttorpskolan F-6

88,9

Daltorpskolan F-6

90,0

Dannikeskolan F-6

90,0

Ekarängskolan F-6

#

Engelbrektskolan F-6
Erikslundskolan F-6
Fjärdingskolan F-6
Gula skolan F-6
Gånghesterskolan F-6

96,6
#
100,0
90,9
100,0

Hestra Midgårdskolan F-6

96,1

Kerstinsgårdskolan F-3

95,8

Kinnarummaskolan F-6

92,9

Kristinebergskolan F-6

#

Myråsskolan F-6

98,3

Målsrydskolan F-6

93,3

Rångedalaskolan F-6

100,0

Sandaredskolan F-6

98,6

Sandhultskolan F-6

100,0

Sjöboskolan F-6

81,6

Sjömarkenskolan F-6

96,4

Sparsörskolan F-6

98,0

Svaneholmskolan F-6
Svedjeskolan F-6
Särlaskolan F-6

100,0
86,4
-

Trandaredskolan F-6

96,8

Tummarpskolan F-3

87,5

Viskaforsskolan F-6

87,3

Äsperedskolan F-6

93,8

Kommunala skolor

94,8

# För få svarande för att redovisa ett resultat
- Saknas svar på denna fråga
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Kommentar

Högsta positiva resultat för frågan ”På mitt barns fritidshem har personalen ett
bra bemötande av mig som förälder.” har Aplaredskolan F-6, Borgstenaskolan
F-6, Bredaredskolan F-6, Fjärdingskolan F-6, Gånghesterskolan F-6,
Rångedalaskolan F-6, Sandhultskolan F-6 och Svaneholmskolan F-6; 100,0
procent och lägst har Sjöboskolan F-6; 81,6 procent.
För 3 skolenheter var svarsfrekvensens så låg att det inte gick att redovisa ett
resultat och 1 skolenhet saknar helt svar på denna fråga.
Av samtliga 34 skolenheter har 17 skolenheter ett positivt resultat inom spannet
95,0 procent till 100,0 procent och får därmed en grön markering. 12
skolenheter har ett positivt resultat inom spannet 85,0 procent till 94,9 procent
och får därmed en gul markering. 1 skolenhet har ett positivt resultat under 84,9
procent och får därmed en röd markering.

3.6.2

Analys

När det gäller frågan om bemötande på fritidshemmet är det överlag ett
tillfredställande resultat. Ett fåtal enheter behöver närmare analysera sitt resultat
och vidta åtgärder.
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Information i fritidshemmet

Fritidshem

På mitt barns
fritidshem får jag
tillräcklig information
om hur mitt barn har
det på fritids.
(Stämmer bra,
Stämmer helt och
hållet.) (%)

Aplaredskolan F-6

73,3

Asklandaskolan F-6

74,3

Bergdalskolan F-6

71,2

Bodaskolan F-6

44,4

Borgstenaskolan F-6

71,4

Bredaredskolan F-6

100,0

Byttorpskolan F-6

60,0

Daltorpskolan F-6

63,3

Dannikeskolan F-6

90,0

Ekarängskolan F-6

#

Engelbrektskolan F-6
Erikslundskolan F-6

61,0
#

Fjärdingskolan F-6

85,7

Gula skolan F-6

77,3

Gånghesterskolan F-6

71,7

Hestra Midgårdskolan F-6

70,0

Kerstinsgårdskolan F-3

75,3

Kinnarummaskolan F-6

83,3

Kristinebergskolan F-6

#

Myråsskolan F-6

65,3

Målsrydskolan F-6

78,6

Rångedalaskolan F-6

83,3

Sandaredskolan F-6

76,4

Sandhultskolan F-6

44,4

Sjöboskolan F-6

31,3

Sjömarkenskolan F-6

54,5

Sparsörskolan F-6

65,3

Svaneholmskolan F-6

85,7

Svedjeskolan F-6

54,5

Särlaskolan F-6

-

Trandaredskolan F-6

76,4

Tummarpskolan F-3

57,6

Viskaforsskolan F-6

63,5

Äsperedskolan F-6

37,5

Kommunala skolor

68,5

# För få svarande för att redovisa ett resultat
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- Saknas svar på denna fråga
3.7.1

Kommentar

Högsta positiva resultat för frågan ” På mitt barns fritidshem får jag tillräcklig
information om hur mitt barn har det på fritids.” har Bredaredskolan F-6; 100,0
procent och lägst har Sjöboskolan F-6; 31,3 procent.
För 3 skolenheter var svarsfrekvensens så låg att det inte gick att redovisa ett
resultat och 1 skolenhet saknar helt svar på denna fråga.
Av samtliga 34 skolenheter har 1 skolenhet ett positivt resultat inom spannet
95,0 procent till 100,0 procent och får därmed en grön markering. 3 skolenheter
har ett positivt resultat inom spannet 85,0 procent till 94,9 procent och får
därmed en gul markering. 26 skolenheter har ett positivt resultat under 84,9
procent och får därmed en röd markering.

3.7.2

Analys

När det gäller frågan om tillräcklig information råder det ingen tvekan om att
det föreligger stora brister. Huvudmannen måste tillskjuta resurser, men det
behövs också ett utvecklingsarbete på nästan samtliga fritidshem.
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Inflytande i fritidshemmet

Fritidshem

På mitt barns
fritidshem har mitt
barn möjlighet att
påverka
fritidsverksamheten.
(Stämmer bra,
Stämmer helt och
hållet.) (%)

På mitt barns
fritidshem ges jag
som förälder
möjlighet att påverka
verksamheten.
(Stämmer bra,
Stämmer helt och
hållet.) (%)

Aplaredskolan F-6

85,7

83,3

Asklandaskolan F-6

92,9

58,3

Bergdalskolan F-6

84,4

66,7

Bodaskolan F-6

57,1

44,4

Borgstenaskolan F-6

92,3

71,4

Bredaredskolan F-6

91,7

90,0

Byttorpskolan F-6

50,0

62,5

Daltorpskolan F-6

67,6

50,0

Dannikeskolan F-6

75,0

57,1

Ekarängskolan F-6

#

-

86,2

45,9

#

#

Fjärdingskolan F-6

71,4

66,7

Gula skolan F-6

87,9

78,6

Gånghesterskolan F-6

85,7

54,2

Hestra Midgårdskolan F-6

92,9

55,9

Kerstinsgårdskolan F-3

92,6

72,9

Kinnarummaskolan F-6

89,7

76,5

#

#

Myråsskolan F-6

72,9

36,1

Målsrydskolan F-6

90,9

55,6

Rångedalaskolan F-6

90,0

50,0

Sandaredskolan F-6

90,6

72,8

Sandhultskolan F-6

50,0

#

Sjöboskolan F-6

29,4

21,6

Sjömarkenskolan F-6

85,0

52,8

Sparsörskolan F-6

85,3

51,6

Svaneholmskolan F-6

76,2

65,2

Svedjeskolan F-6

73,3

40,0

Engelbrektskolan F-6
Erikslundskolan F-6

Kristinebergskolan F-6

Särlaskolan F-6

-

-

Trandaredskolan F-6

91,2

70,4

Tummarpskolan F-3

76,0

51,9

Viskaforsskolan F-6

75,9

50,0

Äsperedskolan F-6

84,6

18,2

Kommunala skolor

82,7

57,7

# För få svarande för att redovisa ett resultat
- Saknas svar på denna fråga
Fritidshem 2017

Borås Stad

3.8.1

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

27(45)

Kommentar

På mitt barns fritidshem har mitt barn möjlighet att påverka
fritidsverksamheten
Högsta positiva resultat för frågan ”På mitt barns fritidshem har mitt barn
möjlighet att påverka fritidsverksamheten.” har Asklandaskolan F-6 och Hestra
Midgårdskolan F-6; 92,9 procent och lägst har Sjöboskolan F-6; 29,4 procent.
För 3 skolenheter var svarsfrekvensens så låg att det inte gick att redovisa ett
resultat och 1 skolenhet saknar helt svar på denna fråga.
Av samtliga 34 har skolenheter 16 skolenheter har ett positivt resultat inom
spannet 85,0 procent till 94,9 procent och får därmed en gul markering. 14
skolenheter har ett positivt resultat under 84,9 procent och får därmed en röd
markering
På mitt barns fritidshem ges jag som förälder möjlighet att påverka
verksamheten
Högsta positiva resultat för frågan ”På mitt barns fritidshem ges jag som
förälder möjlighet att påverka verksamheten.” har Bredaredskolan; 90,0 procent
och lägst har Äsperedskolan; 18,2 procent.
För 3 skolenheter var svarsfrekvensens så låg att det inte gick att redovisa ett
resultat och 2 skolenheter saknar helt svar på denna fråga.
Av samtliga 34 skolenheter har 1 skolenhet har ett positivt resultat inom
spannet 85,0 procent till 94,9 procent och får därmed en gul markering. 29
skolenheter har ett positivt resultat under 84,9 procent och får därmed en röd
markering

3.8.2

Analys

När det gäller inflytande frågorna råder det ingen tvekan om att det föreligger
stora brister. Huvudmannen måste tillskjuta resurser, men det behövs också ett
utvecklingsarbete på samtliga fritidshem.

Fritidshem 2017

Borås Stad

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

28(45)

4 Enkät till rektorer
Denna enkät är ställd till samtliga rektorer för Borås stads 36 stycken fritidshem
och samtliga rektorer har besvarat enkäten. Resultatet bygger till stora delar på
rektorns bedömningar utifrån de ställda frågorna, men även till viss del på
inrapporterad data.

Frekvenser och definitioner
Följande skala har använts:
Positiva
svar
Negativa
svar

Fritidshem 2017

I mycket hög grad - Kan användas som ett gott exempel
I hög grad - Kan utvecklas på längre sikt
I lägre grad - Behöver åtgärdas på längre sikt
I mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt

Borås Stad

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

29(45)

Lokaler

Fritidshem

I vilken grad bedömer du
att tillgången på lokaler
och dess utformning är
lämplig?

Aplaredskolan F-6
Asklandaskolan F-6
Bergdalskolan F-6
Bodaskolan F-6
Borgstenaskolan F-6
Bredaredskolan F-6
Byttorpskolan F-6
Daltorpskolan F-6
Dannikeskolan F-6
Ekarängskolan F-6
Engelbrektskolan F-6
Erikslundskolan F-6
Erikslundskolan Sär
Fjärdingskolan F-6
Fjärdingskolan Sär
Gula skolan F-6
Gånghesterskolan F-6
Hestra Midgårdskolan F-6
Kerstinsgårdskolan F-3
Kinnarummaskolan F-6
Kristinebergskolan F-6
Myråsskolan F-6
Målsrydskolan F-6
Rångedalaskolan F-6
Sandaredskolan F-6
Sandhultskolan F-6
Sjöboskolan F-6
Sjömarkenskolan F-6
Sparsörskolan F-6
Svaneholmskolan F-6
Svedjeskolan F-6
Särlaskolan F-6
Trandaredskolan F-6
Tummarpskolan F-3
Viskaforsskolan F-6
Äsperedskolan F-6
Totalt antal svar

Fritidshem 2017

36 stycken

Borås Stad

4.2.1

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

30(45)

Kommentar

Rektorernas svar gällande ”I vilken grad bedömer du att tillgången på lokaler
och dess utformning är lämplig?” varierar kraftigt. 18 rektorer gör en positiv
bedömer, ”I mycket hög grad - Kan användas som ett gott exempel” och ”I
hög grad - Kan utvecklas på längre sikt”. Samtidigt är det lika många rektorer
som gör en negativ bedömning, ”I lägre grad - Behöver åtgärdas på längre sikt”
och ”I mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt”.
4.2.2

Analys

Det finns ingen korrelation mellan antal placerade barn på fritidshemmen och
de upplevda lokalbristerna. Inte heller gällande personaltätheten. Att lokalerna
brister kan ha organisatoriska orsaker, orsaker som hänger ihop med attityd hos
de lärare vars klassrum skulle behöva tas i anspråk, men också kan det bero på
att det inte finns arbetsplatser för skolans lärare. En del klassrum lämpar sig
inte för fritidsverksamhet på grund av möblemang. Orsaker och åtgärder
behöver hanteras lokalt.
För de skolor som bedömer att åtgärder behöver göras på kort sikt behöver
huvudmannens stöd under innevarande läsår.

Fritidshem 2017

Borås Stad

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

31(45)

Planeringstid per huvud, per vecka: Tid som görs när
fritidshemmet är öppet

Fritidshem

Totalt > 1
h-5h
eller mer

5 h, eller
0 h > 1 h > 2 h > 3h > 4 h > 5 h mer

Aplaredskolan F-6

0

0

0

0

0

5

0

5

Asklandaskolan F-6

0

0

1

0

0

0

1

2

Bergdalskolan F-6

0

0

0

0

0

0

0

0

Bodaskolan F-6

0

4

0

3

0

0

0

7

Borgstenaskolan F-6

6

0

2

0

0

0

0

2

Bredaredskolan F-6

0

0

0

0

4

0

0

4

Byttorpskolan F-6

0

0

0

0

0

3

0

3

Daltorpskolan F-6

0

0

8

0

2

0

0

10

Dannikeskolan F-6

0

0

2

0

0

0

0

2

Ekarängskolan F-6

2

2

2

4

0

0

0

8

Engelbrektskolan F-6

0

0

0

0

0

0

0

0

Erikslundskolan F-6

0

1

1

2

0

1

1

6

Erikslundskolan Sär

0

0

3

0

0

0

0

3

Fjärdingskolan F-6

0

0

2

0

0

0

0

2

Fjärdingskolan Sär

0

0

0

0

0

0

6

6

Gula skolan F-6

0

0

0

0

0

0

0

0

Gånghesterskolan F-6

0

0

0

0

3

0

0

3

Hestra Midgårdskolan F-6

0

5

0

0

0

0

0

5

Kerstinsgårdskolan F-3

0

0

0

0

0

0

0

0

Kinnarummaskolan F-6

0

0

0

0

0

5

0

5

Kristinebergskolan F-6

0

2

3

7

0

4

0

16

15

0

0

0

0

0

0

0

Målsrydskolan F-6

0

0

0

0

0

0

0

0

Rångedalaskolan F-6

0

0

0

0

0

0

0

0

Sandaredskolan F-6

0

0

0

0

0

0

4

4

Sandhultskolan F-6

2

0

0

0

0

0

2

2

Sjöboskolan F-6

0

0

0

0

0

0

0

0

Sjömarkenskolan F-6

0

0

0

0

0

0

0

0

Sparsörskolan F-6

0

2

0

0

0

0

0

2

Svaneholmskolan F-6

0

0

0

3

1

0

0

4

Svedjeskolan F-6

0

0

6

0

0

0

0

6

Särlaskolan F-6

0

0

0

0

0

0

0

0

Trandaredskolan F-6

0

0

0

0

0

0

0

0

Tummarpskolan F-3

0

2

0

0

0

0

0

2

Viskaforsskolan F-6

0

0

0

0

0

0

0

0

Äsperedskolan F-6

0

3

0

0

0

0

0

3

25

21

30

19

10

18

14

112

Myråsskolan F-6

Samtliga skolor Borås Stad

Fritidshem 2017

Borås Stad

4.3.1

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

32(45)

Kommentar

Det är 112 personal som planerar inom verksamhetstiden. Räknar man ihop
timmarna som läggs motsvarar det ca 300 timmar. Detta i sin tur motsvarat 7,5
årsarbetare.
4.3.2

Analys

Genom att flytta denna tid till utanför verksamhetstid, dvs tid då personalen
idag verkar inom grundskolan, kan antalet barn per årsarbetare minska med ca
0,8 barn per årsarbetare. Om dessutom fler personal får 5 timmars planeringstid
kan kvalitén förväntas öka ytterligare.

Fritidshem 2017

Borås Stad

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

33(45)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
(Likabehandlingsplan)

Fritidshem

I vilken grad bedömer du
att fritidshemmet
omfattas av skolans plan
mot diskriminering och
kränkande behandling
(Likabehandlingsplan)?

Aplaredskolan F-6
Asklandaskolan F-6
Bergdalskolan F-6
Bodaskolan F-6
Borgstenaskolan F-6
Bredaredskolan F-6
Byttorpskolan F-6
Daltorpskolan F-6
Dannikeskolan F-6
Ekarängskolan F-6
Engelbrektskolan F
Erikslundskolan F-6
Erikslundskolan Sär
Fjärdingskolan F-6
Fjärdingskolan Sär
Gula skolan F-6
Gånghesterskolan F-6
Hestra Midgårdskolan F-6
Kerstinsgårdskolan F-3
Kinnarummaskolan F-6
Kristinebergskolan F-6
Myråsskolan F-6
Målsrydskolan F-6
Rångedalaskolan F-6
Sandaredskolan F-6
Sandhultskolan F-6
Sjöboskolan F-6
Sjömarkenskolan F-6
Sparsörskolan F-6
Svaneholmskolan F-6
Svedjeskolan F-6
Särlaskolan F-9
Trandaredskolan F-6
Tummarpskolan F-3
Viskaforsskolan F-9
Äsperedskolan F-6
Totalt antal svar

Fritidshem 2017

36 stycken

Borås Stad

4.4.1

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

34(45)

Kommentar

Generellt sett har rektorerna svarat positivt på frågan ”I vilken grad bedömer
du att tillgången på lokaler och dess utformning är lämplig?”. 23 positiva
jämfört med 13 negativa bedömningar.
Av samtliga svar är det 5 rektorer som gör bedömningen ”I mycket hög grad Kan användas som ett gott exempel” och 2 rektorer som gör bedömningen ”I
mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt”.
4.4.2

Analys

Flertalet skolor har likabehandlingsplaner som omfattar fritidshemmet. De som
inte har detta behöver omgående rätta till detta. Med tanke på de låga resultaten
om upplevd trygghet i vårdnadshavarenkäten behöver i stort sett alla skolor se
över vilka åtgärder som planeras.

Fritidshem 2017

Borås Stad

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

35(45)

Fritidsråd eller annat formaliserat inflytandeforum

Fritidshem

Finns fritidsråd eller
annat formaliserat
inflytandeforum för
barnen?

Aplaredskolan F-6

Om ja, hur
många
gånger per
läsår?

Nej

Asklandaskolan F-6

Ja

9 eller fler

Bergdalskolan F-6

Ja

7-8

Bodaskolan F-6

Ja

3-4

Borgstenaskolan F-6

Ja

3-4

Bredaredskolan F-6

Ja

5-6

Byttorpskolan F-6

Nej

Daltorpskolan F-6

Ja

5-6

Dannikeskolan F-6

Ja

9 eller fler

Ekarängskolan F-6

Ja

7-8

Engelbrektskolan F-6

Ja

5-6

Erikslundskolan F-6

Ja

9 eller fler

Erikslundskolan Sär

Nej

Fjärdingskolan F-6

Nej

Fjärdingskolan Sär

Nej

Gula skolan F-6

Ja

9 eller fler

Gånghesterskolan F-6

Ja

1-2

Hestra Midgårdskolan F-6

Ja

5-6

Kerstinsgårdskolan F-3

Ja

9 eller fler

Kinnarummaskolan F-6

Nej

Kristinebergskolan F-6

Ja

3-4

Myråsskolan F-6

Ja

5-6

Målsrydskolan F-6

Nej

Rångedalaskolan F-6

Ja

Sandaredskolan F-6

Ja

Sandhultskolan F-6

7-8
7-8
Nej

Sjöboskolan F-6

Ja

9 eller fler

Sjömarkenskolan F-6

Ja

3-4

Sparsörskolan F-6

Ja

9 eller fler

Svaneholmskolan F-6

Nej

Svedjeskolan F-6

Ja

5-6

Särlaskolan F-9

Ja

9 eller fler

Trandaredskolan F-6

Ja

9 eller fler

Tummarpskolan F-3

Ja

3-4

Viskaforsskolan F-9

Ja

1-2

Äsperedskolan F-6

Ja

9 eller fler

Totalt antal skolor

27 stycken

Fritidshem 2017

9 stycken

27 stycken

Borås Stad

4.5.1

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

36(45)

Kommentar

Majoriteten av rektorerna har svarat Ja; 27 stycken, på frågan ”Finns fritidsråd
eller annat formaliserat inflytandeforum för barnen?”, jämfört med Nej; 9
stycken.
På frågan ”Om ja, hur många gånger per läsår?” har majoriteten svarat ”9 eller
fler”; 10 stycken.

4.5.2

Analys

Enligt Skolverkets allmänna råd för fritidshem 2 ska det finnas forum för
samråd. Om dessa är gemensamma för förskoleklass, skola och fritidshem skall
verksamheterna var för sig egnas uppmärksamhet. Även i de
kommungemensamma råden för förskoleklass och fritidshem 3 framgår det att
forum för samråd bör finnas. 10 fritidshem har enligt rektorerna inte detta.
Detta behöver respektive rektor åtgärda snarast.

2
3

Skolverkets allmänna råd med kommentarer, Fritidshem (2014)
Borås stads kommungemensamma råden för förskoleklass och fritidshem (2012)
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Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

37(45)

Läroplanens centrala innehåll

Fritidshem

I vilken grad arbetar
fritidshemmet med
läroplanens centrala
innehåll?

Aplaredskolan F-6
Asklandaskolan F-6
Bergdalskolan F-6
Bodaskolan F-6
Borgstenaskolan F-6
Bredaredskolan F-6
Byttorpskolan F-6
Daltorpskolan F-6
Dannikeskolan F-6
Ekarängskolan F-6
Engelbrektskolan F
Erikslundskolan F-6
Erikslundskolan Sär
Fjärdingskolan F-6
Fjärdingskolan Sär
Gula skolan F-6
Gånghesterskolan F-6
Hestra Midgårdskolan F-6
Kerstinsgårdskolan F-3
Kinnarummaskolan F-6
Kristinebergskolan F-6
Myråsskolan F-6
Målsrydskolan F-6
Rångedalaskolan F-6
Sandaredskolan F-6
Sandhultskolan F-6
Sjöboskolan F-6
Sjömarkenskolan F-6
Sparsörskolan F-6
Svaneholmskolan F-6
Svedjeskolan F-6
Särlaskolan F-9
Trandaredskolan F-6
Tummarpskolan F-3
Viskaforsskolan F-9
Äsperedskolan F-6
Samtliga skolor Borås Stad

Fritidshem 2017

36 stycken

Borås Stad

4.6.1

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

38(45)

Kommentar

Generellt sett har rektorerna svarat positivt på frågan ”I vilken grad arbetar
fritidshemmet med läroplanens centrala innehåll?”. 28 positiva jämfört med 8
negativa bedömningar.
Av samtliga svar är det 2 rektorer som gör bedömningen ”I mycket hög grad Kan användas som ett gott exempel” och 1 rektorer som gör bedömningen ”I
mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt”.

4.6.2

Analys

Få rektorer anger att man bedriver ett föredömligt arbete, vilket sannolikt
hänger ihop med den överlag låga personaltätheten. Denna behöver alltså
åtgärdas av huvudmannen. Dock tycker många att det inom ramen bedrivs en
verksamhet som är tillfyllest. Att rektorernas uppfattning och vårdnadshavarnas
uppfattning om verksamhetens kvalité skiljer sig åt skulle kunna bero på att en
övervikt av missnöjda vårdnadshavare valt att besvara skolklimatundersökningen. Det är svårt att dra slutsatser utifrån den låga svarsfrekvensen
bland vårdnadshavarna. Någon enhet behöver på kort sikt utveckla
verksamheten så att den följer det centrala innehållet och verksamhetschef och
verksamhetsutvecklare kan stötta i detta. För de som konstaterar brister som
behöver åtgärdas på lite längre sikt ska huvudmannen vidta åtgärder.

Fritidshem 2017

Borås Stad

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

39(45)

I vilken grad ges eleverna på fritidshemmet förutsättningar
att utveckla sin förmåga att;

Fritidshem

Pröva och utveckla idéer,
lösa problem och omsätta
idéerna i handling?

Ta hänsyn till personliga
behov av balans mellan
aktivitet och vila?

Skapa och upprätthålla
goda relationer samt
samarbeta utifrån ett
demokratiskt och
empatiskt
förhållningssätt?

36 stycken

36 stycken

36 stycken

Aplaredskolan F-6
Asklandaskolan F-6
Bergdalskolan F-6
Bodaskolan F-6
Borgstenaskolan F-6
Bredaredskolan F-6
Byttorpskolan F-6
Daltorpskolan F-6
Dannikeskolan F-6
Ekarängskolan F-6
Engelbrektskolan F
Erikslundskolan F-6
Erikslundskolan Sär
Fjärdingskolan F-6
Fjärdingskolan Sär
Gula skolan F-6
Gånghesterskolan F-6
Hestra Midgårdskolan F-6
Kerstinsgårdskolan F-3
Kinnarummaskolan F-6
Kristinebergskolan F-6
Myråsskolan F-6
Målsrydskolan F-6
Rångedalaskolan F-6
Sandaredskolan F-6
Sandhultskolan F-6
Sjöboskolan F-6
Sjömarkenskolan F-6
Sparsörskolan F-6
Svaneholmskolan F-6
Svedjeskolan F-6
Särlaskolan F-9
Trandaredskolan F-6
Tummarpskolan F-3
Viskaforsskolan F-9
Äsperedskolan F-6
Samtliga skolor Borås Stad

Fritidshem 2017

Borås Stad

Kommunicera med
språkliga uttrycksformer i
olika sammanhang och för
skilda syften?

Fritidshem

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

40(45)

Skapa och uttrycka sig
genom olika estetiska
uttrycksformer?

Utforska och beskriva
företeelser och samband i
natur, teknik och samhälle?

Röra sig allsidigt i olika
miljöer samt förstå vad som
kan påverka hälsa och
välbefinnande?

36 stycken

36 stycken

36 stycken

Aplaredskolan F-6
Asklandaskolan F-6
Bergdalskolan F-6
Bodaskolan F-6
Borgstenaskolan F-6
Bredaredskolan F-6
Byttorpskolan F-6
Daltorpskolan F-6
Dannikeskolan F-6
Ekarängskolan F-6
Engelbrektskolan F
Erikslundskolan F-6
Erikslundskolan Sär
Fjärdingskolan F-6
Fjärdingskolan Sär
Gula skolan F-6
Gånghesterskolan F-6
Hestra Midgårdskolan F-6
Kerstinsgårdskolan F-3
Kinnarummaskolan F-6
Kristinebergskolan F-6
Myråsskolan F-6
Målsrydskolan F-6
Rångedalaskolan F-6
Sandaredskolan F-6
Sandhultskolan F-6
Sjöboskolan F-6
Sjömarkenskolan F-6
Sparsörskolan F-6
Svaneholmskolan F-6
Svedjeskolan F-6
Särlaskolan F-9
Trandaredskolan F-6
Tummarpskolan F-3
Viskaforsskolan F-9
Äsperedskolan F-6
Samtliga skolor Borås Stad 36 stycken

Fritidshem 2017

Borås Stad

4.7.1

Datum

Referens

Sida

2017-12-20

GRN 2017-00220
609

41(45)

Kommentar

Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling?
En klar majoritet a rektorerna svarat positivt på frågan. 29 positiva jämfört med
7 negativa bedömningar.
Av samtliga svar är det 3 rektorer som gör bedömningen ”I mycket hög grad Kan användas som ett gott exempel” och ingen av rektorerna gör bedömningen
”I mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt”.
Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila?
Även på denna fråga har en majoritet av rektorerna svarat positivt på frågan. 27
positiva jämfört med 9 negativa bedömningar.
Av samtliga svar är det 6 rektorer som gör bedömningen ”I mycket hög grad Kan användas som ett gott exempel” och 1 rektorer som gör bedömningen ”I
mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt”.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett
demokratiskt och empatiskt förhållningssätt?
Likt föregående frågor har en majoritet av rektorerna svarat positivt på frågan.
30 positiva jämfört med 6 negativa bedömningar.
Av samtliga svar är det 5 rektorer som gör bedömningen ”I mycket hög grad Kan användas som ett gott exempel” och ingen av rektorerna gör bedömningen
”I mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt”.
Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för
skilda syften?
En majoritet a rektorerna svarat positivt på frågan. 23 positiva jämfört med 13
negativa bedömningar.
Av samtliga svar är det 3 rektorer som gör bedömningen ”I mycket hög grad Kan användas som ett gott exempel” och ingen av rektorerna gör bedömningen
”I mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt”.
Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer?
På denna fråga har en majoritet av rektorerna svarat negativt på frågan. 26
negativa jämfört med 10 positiva bedömningar.
Av samtliga 26 negativa bedömningar görs bedömningen ”I lägre grad Behöver åtgärdas på längre sikt”. Samtidigt är samtliga 10 positiva bedömningar
”I mycket hög grad - Kan användas som ett gott exempel”.
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Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och
samhälle?
På denna fråga har nästan lika många rektorer gjort en negativ bedömning som
positiv. 19 negativa bedömningar jämfört med 17 positiva.
Av samtliga svar är det 2 rektorer som gör bedömningen ”I mycket hög grad Kan användas som ett gott exempel” och 1 rektorer som gör bedömningen ”I
mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt”.
Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa
och välbefinnande?
I motsats mot de två tidigare frågorna är det en majoritet av rektorerna som
svarat positivt på frågan. 28 positiva jämfört med 8 negativa bedömningar.
Av samtliga svar är det 6 rektorer som gör bedömningen ”I mycket hög grad Kan användas som ett gott exempel” och ingen av rektorerna gör bedömningen
”I mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt”.
4.7.2

Analys

Läroplanen för fritidshemmet anger 7 områden inom vilka eleverna ska
utveckla sina förmågor. 36 rektorer har svarat på 7 frågor vilket ger 252 svar.
Av dessa är 182 positiva det vill säga 72 procent. Endast två svar anger att
området behöver åtgärdas på kort sikt. 68 svar anger att området behöver
åtgärdas på längre sikt. De tre områden som får sämst resultat är;
•

Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och
för skilda syften?

•

Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer?

•

Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och
samhälle?

Detta är också de tre områden som kan tänkas vara mer personalintensiva än de
andra. Genom tillföra resurser från huvudmannen bör en förbättring för dessa
områden kunna åstadkommas.
För alla områden behövs på sikt kompetensutveckling för flera fritidshem.
Huvudmannen bör samordna kompetensutveckling så att utveckling genom
kollegialt lärande kan ske.
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5 Slutsatser och åtgärder
Slutsatser
Utifrån den låga svarsfrekvensen för skolklimatsundersökningen riktad till
vårdnadshavare för elever i fritidshemmen är det problematiskt att dra för stora
slutsatser. Även om man kan anta att missnöjda vårdnadshavare är överrepresenterade
av de få som ändå valt att svara får vi ändå anta att det finns en reell upplevd
kvalitetsbrist i Borås Stads fritidshem. Skillnaden mellan enheterna är dock stora och
det finns gott om exempel på bra verksamhet. Inom enheterna skiljer det sig också
mellan de olika frågeställningarna. Vissa områden är man bra på och andra behöver
man utveckla.
Rektorernas bedömningar är över lag mer positiva, men av dessa framgår också att det
finns brister som behöver åtgärdas.
Skolinspektionens tillsyn av huvudmannen 2016 pekar också på ett antal brister inom
fritidshemmet som måste åtgärdas och som sammanfaller med ovan redovisade
områden.
Det är tydligt att det behövs åtgärder inom områdena; statistik, resurser, likvärdighet
och verksamhetens kvalitet.

Åtgärder
5.2.1

Statistik

Elevstatistik
Sedan 170101 registreras månatligen elevstatistik för alla skolformer. Borås Stad
har därmed löpande en övergripande kontroll över antalet barn på
fritidshemmet.
Kvar att åtgärda är att säkerhetsställa att de barn som slutar på fritidshemmet
också avregistreras i elevregistret. Ansvarig för detta är Kvalitet och Utveckling
som innan årsskiftet ska ha säkerhetsställt en fungerande rutin.
Huvudmannen behöver åter i sin statistik redovisa volymtimmarna. I samband
med implementering av stadieindelad timplan ska Kvalitet och Utveckling
utveckla ett system där barnens schematid på fritidshemmet avräknas mot
skolornas timplan. Arbetet ska vara klart under höstterminen 2018.
Personalstatistik
Ett system för att få ut personalstatistik gällande fritidshemmen ur
personalsystemet ”Heroma” har utvecklats där Borås Stad utifrån faktiskt antal
arbetade timmar per person under verksamheten fritidshem kan synliggöra den
faktiska bemanningen ur både behörighetsperspektiv och
personaltäthetsperspektiv.
Det har visat sig att en liten del personal ligger konterad på fel verksamhet,
vilket medför otillförlitliga siffror. Ansvarig för att rätta till detta är
Verksamhetschefer med stöd av Ekonomi och HR som i den månatliga
uppföljningen ska korrigera personalkonteringarna.
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Svarsfrekvens
Svarsfrekvensen är otillfredsställande för Skolklimatsundersökningen. Varje
rektor ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder för att höja denna till vårens
undersökning samt att kraftigt minska andelen som uttrycker att de inte vet.
Verksamhetschef ansvarar för att lyfta goda exempel i sin ledningsgrupp.
För att stärka underlaget för en bättre analys skall även elever på fritidshem i
årskurs 3 få genomföra en särskild skolklimatundersökning varje höst.
Anledningen till att detta valts är att eleverna först i årskurs 3 bedöms så pass
läskunniga att de självständigt kan svara på frågorna samt att flera elever i
årskurs 3 på våren slutar att gå på fritidshem. Ansvarig för detta är Kvalitet och
Utveckling.

5.2.2

Resurser

Huvudmannen tillskjuter 5 miljoner kronor avsedda till fritidsverksamhet för
budget 2018. Detta motsvarar drygt 10 årsarbetare med pedagogisk
högskoleexamen och något fler om obehöriga måste anställas.
Rektorer ges omgående i uppdrag att i så hög grad som möjligt flytta
planeringstid som idag görs på fritidsverksamhetstid till tid som personalen gör
i grundskola som annan pedagogisk personal. Dessutom ska varje rektor tillse
att den pedagogiska personalen får i genomsnitt 5 timmars genomsnittlig
planeringstid per årsarbetare. Denna åtgärd kommer att generera motsvarande
minst 7,5 årsarbetare.
Dessa åtgärder tillsammans kommer att öka personaltätheten till 21,3 barn per
årsarbetare för helåret 2018 och oktobersiffran 2018 vilken rapporteras till SCB
bör hamna på runt 22,5 jämfört med dagens 24,7.

5.2.3

Likvärdighet

Varje verksamhetschef skall analysera de skillnader i personaltäthet som finns
mellan sina enheter i den månatliga uppföljningen. Om skillnader medför att
likvärdighet inte är uppnådd, skall lämpliga åtgärder vidtas.
Varje verksamhetschef skall analysera de skillnader i andel personal med
pedagogisk högskoleexamen som finns mellan sina enheter i den månatliga
uppföljningen. Om skillnader medför att likvärdighet inte är uppnådd, skall
lämpliga åtgärder vidtas.
För de fritidshem där rektorerna bedömer att kortsiktiga åtgärder behövs när
det gäller tillgången till lokaler och dess lämpliga utformning, skall
verksamhetschef i samråd med lokalsamordnare vidta lämpliga åtgärder. I de
fall förbättring inte kan ske genom organisatoriska eller attitydmässiga
förändringar skall detta beskrivas i lokalresursplanen. En bedömning om
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huruvida Grundskolenämnden bör skriva fram ett särskilt ärende till
Lokalförsörjningsnämnden görs från fall till fall.

5.2.4

Verksamhetens kvalitet

Ovan redovisade resursförstärkningar beräknas i sig öka kvaliteten över lag i de
flesta bristområden, framför allt de som är kopplade till personella resurser.
Huvudmannen måste dock arbeta med personalens kompetensutveckling på
olika nivåer.
Verksamhetschefer skall i sina ledningsgrupper lyfta goda exempel så att
respektive rektor få verktyg att utveckla verksamheten. De områden som får
låga resultat av både vårdnadshavare och rektorer skall prioriteras.
Verksamhetsutvecklare skall 2 gånger per termin samla fritidshemspesonalen i
nätverksgrupper för att i ett kollegialt lärande bedriva kompetensutveckling. De
områden som får låga resultat av både vårdnadshavare och rektorer skall
prioriteras.
Verksamhetschef skall i månadsuppföljningen bedöma om
verksamhetsutvecklare dessutom behöver ge ett mer akut stöd till de rektorer
som bedömt att kortsiktiga åtgärder behövs.

Emil Persson Torgerson
Utredare
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Magnus af Klint
Ekonomichef GRF
Lokalförsörjningsnämnden
Kommunstyrelsen

Tillstyrka justerad anslagsframställan för ombyggnation
av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1,
Vallmon
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
1. Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens justerade anslagsframställan samt den kompletterande hyresfördelningen, för ombyggnation av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Vallmon.
2. Översända upprättad skrivelse till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.
Yttrande i sin helhet
Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens justerade
anslagsframställan, för ombyggnad av Daltorpskolans g:a gymnastiksal
till elevcafé, skolbibliotek och fritidsgård. Stadsdelsnämnden Väster
hemställde 2015-04-29 till Lokalförsörjningsnämnden att projektera en
förflyttning av fritidsgården i Götaområdet till Daltorpskolan, samt
skolbibliotekets flytt till gamla gymnastiksalen. Uppdraget baserades på
att bättre lokalutnyttjande och möjlighet till verksamhetsanpassning.
Projekteringsframställan beviljades i Lokalförsörjningsnämnden. Stadsdel Väster (som var uppdragsgivare) har upphört så LFF har kompletterat med en ny hyresfördelning, då det i dagsläget är två olika förvaltningar som ska ha verksamhet i lokalen.
Den gamla gymnastiksalen ska omvandlas till skolbibliotek och fritidsgård med cafédel. Skolans elever kommer nyttja lokalen som uppehållsrum/fritids under skolverksamhetstid och fritidsgårdens verksamhet
kommer nyttja lokalen på kvällar och helger. Ett effektivt samutnyttjande av lokaler kommer kunna ske mellan skola, bibliotek och fritidsgård. Öppettider kompletterar varandra och lokalerna får en bättre nyttjandegrad.
Förändringar som skett i förutsättningar sen anslagsframställan kom
från Stadsdelnämnden Väster 2015 är att Skolinspektionen i sin rapport
efter inspektion på Daltorpskolan VT2017 ansåg att skolan inrymde för
många elever i de befintliga lokalerna tillhörande skolan. Detta anser
Skolinspektionen leder till bristande studiero på skolan som påverkar
elevernas utbildning negativt. Expansion av lokaler till Daltorpskolan

2

har LFF arbetat med under våren. I juni fick Grundskoleförvaltningen
ett förslag på lokaler som anses vara anpassade för äldre elever.
Byggstart av projektet kring ombyggnad av g:a gymnastiksalen anser
därför Grundskoleförvaltningen kan ske först v.45 (november), detta
beror på att skolan behöver evakuera eleverna (förskoleklass och en fritidsavdelning) samt delar av elevhälsan som idag har sin verksamhet i
g:a gymnastiksalen, till Daltorpskolans huvudbyggnad. Detta medför att
högstadiet får överlåta sina lokaler till de yngre eleverna och får istället
evakueras till nya lokaler i närheten av Daltorpskolan, Druveforsgatan
33. Den omorganisation som detta medför måste verksamheten tidsmässigt hantera under hösten och utflytt kan ske tidigast vecka 44 då
eleverna har skollov.
Ekonomiska effekter för GRN:
Hyresförändring för GRN
Ny hyra
Befintlig hyra
Netto Hyresförändring

År 2019
7 205 693 kr
6 664 419 kr
541 274 kr

Hyrestillägg för investeringen inkluderas i den nya hyran och ligger på
462 011 kr.
GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande
Grundskolenämnden

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
Grundskoleförvaltningen
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Hyresfördelning för Daltorpskolans fritidsgård
Förutsättningar avseende 2018
Befintlig gymnastiksal inkl. tillkommande entresolplan 344 m2
Tillbyggnad entré 13 m2
Källarplan 237 m2
Hyrestillägg av investeringen 600 016 kr (avser anpassning)
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 113 232 kr (avser entresolplan)
344 m2 + 13 m2 = 357 m2 = 60% av alla plan
237 m2 = 40% av alla plan

utnyttjas 50% av GRF

utnyttjas 100% av GRF

344 m2 + 13 m2 = 357 m2 = 60% av alla plan

utnyttjas 50% av FoF

Grundskoleförvaltning – GRF
Befintlig schablonhyra 6 664 419 kr
Hyrestillägg av investeringen 187 881 kr +250 508 kr = 462 011 kr
(660 016 kr x 60%) /50% = 198 005 kr
660 016 kr x 40% = 264 006 kr
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 33 970 kr + 45 293 kr = 79 263 kr
(113 232 kr x 60%) /50% = 33 970 kr
113 232 kr x 40% = 45 293 kr
Total hyra 6 664 419 kr + 462 011 kr + 79 263 kr = 7 205 693 kr

Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Borås Stad, 501 80 Borås

Stadshuset, Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

Borås Stad

Datum
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Fritid- och folkhälsoförvaltingen - FoF
Befintlig schablonhyra 678 993 kr
Hyrestillägg av investeringen 187 881 kr
(660 016 kr x 60%) /50% = 198 005 kr
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA = 33 970 kr
(113 232 kr x 60%) /50% = 33 970 kr
Avgående hyra för lokaler som lämnas (Göta fritidsgård) = -198 094 kr
Total hyra 678 993 kr + 198 005 kr + 33 970 kr – 198 094 kr = 712 874 kr

Vesna Avdic
Fastighetscontroller
033-35 73 39
vesna.avdic@boras.se

Emelie Svensson
Projektadministratör
033- 35 75 73
emelie2.svensson@boras.se
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Tillägg och ändring av
delegationsförteckning för
Grundskolenämnden
Beslut

Grundskolenämnden delegerar beslutanderätt till tjänsteman enligt
förslaget.

Ärendet

Med anledning av att Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli
obligatorisk från och med höstterminen 2018 så har det skett vissa
förändringar i skollagen.
Tillägg till delegationsförteckningen
Detta tillägg till delegationsförteckningen, se 2.D. Grundsärskola p.10,
reglerar tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra
skolplikt i förskoleklass när det gäller grundsärskolan. Beslutanderätten
delegeras enligt delegationsförteckningen till Chef för Elevhälsa.
Ändring av delegationsförteckningen
Ändringen av delegationsförteckningen avser beslut om uppskjuten
skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet
fyller sex år fr.o.m. höstterminen 2018. Om det finns särskilda skäl får
barnet fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet
fyller sju år. Beslutanderätten delegeras enligt delegationsförteckningen
till Verksamhetschef.

Bakgrund

Kommunallagen möjliggör i 6 kap § 37 delegation av vissa beslut till
förvaltningschef. Rätten att delegera innebär att med stöd av
delegationsbestämmelserna för Grundskolenämnden delegera beslut
enligt förteckning till Förvaltningschefen. Förvaltningschefen avser
sedan att vidarefordra besluten till tjänstemän i enlighet med
delegationsförteckningen.
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Grundskolenämnden

Delegationsförteckning
Delegationer till Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera

Fastställt av:
Grundskolenämnden. Datum: 2016-12-13
Reviderad: 2017-12-20
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förvaltningschef
Dokumentet gäller till och med: 2018-12-31
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Förkortningar
AB
DL
FL
KL
OSL
LAS
SF
SL
SÖ
MBL
TF

Allmänna bestämmelser
Diskrimineringslagen
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Offentlighet- och sekretsslagen
Lag om anställningsskydd
Skolförordningen
Skollagen
Skolväsendets överklagandenämnd
Lag om medbestämmande i arbetslivet
Tryckfrihetsförordningen
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Förklaringar
Ansvarsområde
Grundskolenämndens ansvarsområden framgår av reglemente.
Syftet med delegation
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att
fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegation är att nå en administrativt
enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen
och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.
Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att
beslutanderätten delegeras.
Delegater
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till
•
•
•

Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott
En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande.
En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den
nämnd som delegerar beslutanderätten.

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut.
Vidaredelegation
Nämnden får överlåta åt förvaltningschef att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen
att besluta istället. Förvaltningschefens vidaredelegation är lägsta beslutsnivå och får inte
delegeras vidare.
Om förvaltningschefen vill förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av
ärenden, ska den som tilldelats beslutanderätten underrättas om det i förväg. Stadsdelschef som
delegerat beslutanderätten i ett ärende får inte ändra ett redan fattat beslut.
Ej delegerbara ärenden
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
• Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige har överklagats
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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Nämndens återkallande
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt
ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att själv ta över ärendet och
besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.
Brådskande ärenden
Ordföranden, eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i
brådskande ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Personliga förhållanden och jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga
förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 25 § förekommer.
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till
nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att nämnden får tillfredsställande insyn i
och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten
ska anmälas till nämnden.
Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som
laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag som det på kommunens anslagstavla
anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor,
men räknas från den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet.
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av
anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning.
Attesträtt
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt
attestreglementet.
Personalärenden
Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar,
föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det personaladministrativa området.
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av
särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med närmaste högre chef före beslut.
För lönesättning gäller särskilda rutiner.
Upphandlingsärenden
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att
upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. Beslutsfattaren ansvarar för att välja den
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upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och behovet av
samordning.
Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå
befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav
från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet.
Kostnadsansvar
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet
kan innebära, dels beakta anvisningarna för medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa
sig om att täckning finns i budget.
Facklig samverkan
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna
enligt Borås Stads samverkansavtal.
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Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

2 kap 2 och
14 §§ TF

Chef för kvalitet- och
utveckling

Anvisningar

1. Allmän handling,
Ekonomi och Personal
1.A.
1

Allmän handling

Avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling
till enskild eller annan
myndighet. Uppgift ur sådan
handling till myndighet eller
förbehåll i samband med
utlämnande till enskild.
1.B.

6 kap 2 och
6 §§ OSL
10 kap 14 §
OSL

Ekonomi

1

Begäran till Kommunstyrelsen
om handkassa

KontanthanteringsPM från
Stadsrevisionen

Chef för ekonomi

2

Skadeersättning till personal

Respektive chef

I samråd med
överordnad chef

3

Skadeersättning till elev,
vårdnadshavare eller allmänhet.

Verksamhetschef

I samråd med
Chef för
ekonomi
och/eller
stadsjurist

Verksamhetschef

I samråd med
Förvaltningschef

Förvaltningschef

I samråd med
nämndens
presidium

1.C. Anställning och
upphörande av anställning
1

Tillsvidareanställning av rektor.
Före fyllda 67 år.

32 § AB
4 § LAS
2 kap 11 §
SL

2

Tillsättning av
Verksamhetschef, Chef för
ekonomi, Chef för HR, Chef
för kvalitet- och utveckling,
Chef för elevhälsa och Chef för
kost- och lokalvård

32 § AB
4 § LAS
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3

Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

Anvisningar

Tillsvidareanställning av övrig
personal. Före fyllda 67 år.

32 § AB

Respektive chef

I samråd med
HR-funktionen.

4 § LAS

4

Anställa för viss tid, visst arbete, 5 och 6 §§
provanställning, allmän visstid- LAS
sanställning, tidsbegränsad
4 § AB
anställning, PAN och anställa
för vikariat. Före fyllda 67 år.

Respektive chef

5

Beslut om uppsägning på grund
av personliga skäl eller
arbetsbrist samt beslut om
avsked.

4 § 2 st och
18-20 §§
LAS

Respektive
Verksamhetschef, Chef för
ekonomi, Chef för HR,
Chef för kvalitet- och
utveckling, Chef för
elevhälsa och Chef för kostoch lokalvård

11-14, 19,
38 §§ MBL

Förvaltningschef med rätt
att vidaredelegera

11-14, 19,
38 §§ MBL

Förvaltningschef med rätt
att vidaredelegera

I fråga om
personliga skäl
och beslut om
avsked skall
samråd med
Personal och
förhandling ske.

1.D. Samverkan/
Förhandling enligt MBL
1

2

Svara för samverkan,
förhandlingar och
informationsskyldighet enligt
MBL inför Grundskolenämndens beslut enligt
Samverkansavtal, MBL
11-14, 19 samt 38 §§.
Svara för MBL-förhandling i
frågor som rör individärenden
eller skolans inre organisation.
2. Förskoleklass,
Grundskola,
Fritidshem,
Grundsärskola och
Enskild pedagogisk
omsorg
2.A. Skolformsövergripande
bestämmelser

1

Beslut att använda person utan
behörighetsbevis för
undervisning mer än 6 mån.

2 kap 19 § SL Verksamhetschef

2

Beslut att anställa obehörig lärare 2 kap 21-22 § Verksamhetschef
i upp till tre år
SL

Efter samråd med
HR-Chef enligt 2
kap 18§ SL.
Avser försöksverksamhet för
personer med
avsedd
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Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

Anvisningar
ämneskompetens

3

Beslut om åtgärder vid
framkomna brister i
verksamheten.

4 kap 7 § SL

4

Beslut att utreda kränkande
behandling.

6 kap 10 § SL Rektor

För rektors
skyldighet att
anmäla till
huvudman finns
särskild rutin.

Överklagas till SÖ
enligt SL 28 kap
12§

Rektor

Beslut att vidta åtgärder för att
förhindra kränkande behandling
i framtiden.
5

Beslut om mottagande i
grundsärskolan

7 kap 5 § SL

6

Beslut att elev ej tillhör
grundsärskolans målgrupp

7 kap 5b§ SL Chef för elevhälsa

7

Beslut att på försök ta emot elev 7 kap 8 § SL
i grundskola eller grundsärskola.

Chef för elevhälsa

8

Beslut om integrering inom
annan skolform.

7 kap 9 § SL

Chef för elevhälsa

9

Beslut om uppskjuten skolplikt
till 7 år.

7 kap 10 § SL Verksamhetschef

Chef för elevhälsa

Beslut prövas
efter vårdnadshavares begäran
och efter samråd
med
Förskoleförvaltningens
barnhälsochef
och elevhälsan.
Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

10 Beslut om senare upphörande av 7 kap 13 § SL Rektor
skolplikt.

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

11 Beslut om tidigare upphörande
av skolplikt.

7 kap 14 § SL Rektor

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

12 Beslut om rätt att slutföra
skolgången.

7 kap 15-16
§§ SL

Rektor
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Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

13 Beslut om läsårets början och
slut.

3 kap 3 § SF

Förvaltningschef

14 Beslut om mottagande av elev
som inte bor i Sverige.

4 kap 2 § SF

Verksamhetschef

2.B.

Anvisningar

Förskoleklass

1

Beslut om mottagande från
9 kap 13 § SL Verksamhetschef
annan kommun av särskilda eller
av andra skäl.

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL i fråga om
särskilda skäl.

2

Beslut om att frångå elevens
vårdnadshavares önskemål om
placering.

Överklagas till
Förvaltningsdomstol.

3

Beslut om tilläggsbelopp till
9 kap 21 § SL Chef för Elevhälsa
fristående förskoleklass för barn
som har ett omfattande behov av
särskilt stöd.
2.C.

9 kap 15 § SL Chef för kvalitet- och
utveckling

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt SL
28 kap 5§

Grundskola

1

Beslut om mottagande från
10 kap 25 §
annan kommun av särskilda skäl. SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

2

Beslut om mottagande från
annan kommun efter elevens
vårdnadshavares önskemål.

10 kap 27 §
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

3

Beslut om skolgång vilket
innebär att eleven behöver bo
utanför det egna hemmet.

10 kap 29 §
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

4

Beslut om åtgärder för elev vars
skolgång innebär att eleven
behöver bo utanför det egna
hemmet.

10 kap 29 §
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

5

Beslut om att frångå
vårdnadshavares önskemål om
placering vid skolenhet.

10 kap 30 §
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

Överklagas till
Förvaltningsdomstol.

Gäller ej beslut
jml. 10 kap 30 §
2 st. 2 pkt. SL
vilket beslutas av
nämnden

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL
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6

Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

Anvisningar

Beslut och ansvar för skolskjuts
till och från grundskola.

10 kap 32 §
SL

Handläggare för
skolskjutsärenden på
Tekniska förvaltningen

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL
Efter samråd med
verksamhetschef

7

Beslut om skolskjuts till och från 10 kap 33 §
grundskola i annan kommun.
SL

Handläggare för
skolskjutsärenden på
Tekniska förvaltningen

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL
Efter samråd med
verksamhetschef

8

Besluta om tilläggsbelopp till
10 kap 39 §
fristående grundskola för barn
SL
som har ett omfattande behov av
särskilt stöd.

Chef för Elevhälsa

9

Beslut om ytterligare
undervisningstid.

9 kap 3 § SF

Förvaltningschef

10 Beslut om fördelning av
undervisningstid mellan
årskurser.

9 kap 4 § SF

Förvaltningschef

11 Beslut att inte anordna
9 kap 7 § SF
undervisning i erbjudet språkval.
12 Beslut om att ansöka om lokalt
tillval som skolans val.
2.D.

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL

Rektor

9 kap 10 § SF Rektor

Efter samråd med
verksamhetschef

Grundsärskola

1

Beslut om att huvudsakligen läsa 11 kap 8 § SL Chef för elevhälsa
ämnen eller ämnesområden.

2

Beslut om mottagande från
11 kap 25 §
annan kommun av särskilda skäl. SL

Chef för elevhälsa

3

Beslut om mottagande från
annan kommun efter elevens

Chef för elevhälsa

11 kap 26 §

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL
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4

5

Ärende

Lagrum

vårdnadshavares önskemål.

SL

Beslut om att frångå
vårdnadshavares önskemål om
placering vid skolenhet.

11 kap 29 §
SL

Beslut och ansvar för skolskjuts
till och från grundsärskola.

Delegat på lägsta nivå

Anvisningar

Förvaltningschef

Överklagas till
Förvaltningsdomstol

Handläggare för
skolskjutsärenden på
Tekniska förvaltningen

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL

Gäller ej beslut
jml. 11 kap 29 §
2 st. 2 pkt. SL.

11 kap 31 §
SL

Efter samråd med
verksamhetschef

6

Beslut om skolskjuts till och från 10 kap 33 §
grundsärskola i annan kommun. SL

Handläggare för
skolskjutsärenden på
Tekniska förvaltningen

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL
Efter samråd med
verksamhetschef

7

Besluta om tilläggsbelopp till
11 kap 38 §
fristående grundsärskola för barn SL
som har ett omfattande behov av
särskilt stöd.

8

Beslut om ytterligare
undervisningstid.

10 kap 2 § SF Förvaltningschef

9

Beslut om fördelning av
undervisningstid mellan
årskurser.

10 kap 3 § SF Förvaltningschef

7 kap 11 a §
10 Beslut om att ett barn får
fullgöra skolplikten i
SL
grundsärskolan höstterminen det
kalenderår då barnet fyller sex år.
2.E.

Chef för Elevhälsa

Chef för elevhälsa

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL

Beslut prövas
efter vårdnadshavares begäran.

Fritidshem
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Ärende

Lagrum

1

Beslut att erbjuda utbildning i
fritidshem utifrån elevens eget
behov på grund av familjens
situation i övrigt.

14 kap 5 § SL Verksamhetschef

2

Beslut att erbjuda elev utbildning 14 kap 6 § SL Verksamhetschef
i fritidshem på grund av fysiska,
psykiska eller andra skäl.

3

Beslut om tilläggsbelopp till
enskild huvudman för barn som
har ett omfattande behov av
särskilt stöd.

14 kap 17 §
SL

Delegat på lägsta nivå

Chef för Elevhälsa

Anvisningar

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL

2.F. Entreprenad och
samverkan
1

Överlämnande av
modersmålsundervisning eller
studiehandledning på
modersmålet på entreprenad till
annan huvudman
Ansökan hos regeringen om
överlämnande av övrig
undervisning på enreprenad på
grund av särskilda skäl samt sluta
avtal om detta.
Överlämnade av
myndighetsutövning som hör till
lärares undervisningsuppgift på
entreprenad.

2

3

23 kap 3 a, 4 Rektor för modersmål på
§§ SL
CFL

23 kap 5 §

Förvaltningschef

23 kap 6 §
1st

Rektor

I samråd med
Verksamhetschef

2.G. Särskilda
utbildningsformer
1

Verkställighet
Sjukhusundervisning.

24 kap 17 §

Rektor för Sjukhusskolan

2

Verkställighet särskild
undervisning i hemmet eller på
annan plats.

24 kap 20 §

Rektor

3

Beslut om att fullgöra skolplikt
på annat sätt än som anges i
2010:800 Skollagen.

24 kap 25 §
SL

Verksamhetschef

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL

2.H. Annan pedagogisk
verksamhet
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1

Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

Besluta om tilläggsbelopp till
enskild pedagogisk omsorg för
barn som har ett omfattande
behov av särskilt stöd.

25 kap 13 §
SL

Chef för Elevhälsa

2.I.

Anvisningar

Tillsyn m.m.

1

Verkställighet tillsyn av
fristående fritidshem som inte
anordnas vid skolenhet med
förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola samt enskild
pedagogisk omsorg för barn i
skolåldern.

26 kap 4 § SL Chef för kvalitet- och
utveckling

2

Verkställighet att för nämndens
räkning till Skolinspektionen
avge handlingar och annat
material vid regelbunden tillsyn.

26 kap 7 §
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

3

Verkställighet att för nämndens
räkning till Skolinspektionen
avge handlingar och annat
material i samband med
anmälningsärenden.

26 kap 7§
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

I samråd med
Verksamhetschef

4

Beslut om föreläggande,
anmärkning och att avstå från
ingripande vid tillsyn av
fristående fritidshem som inte
anordnas vid skolenhet med
förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola samt pedagogisk
omsorg enligt 26 kap 4 § SL.

26 kap 10,
11, 12 §§ SL

Förvaltningschef

(Rapporteras till
Kommunstyrelsen om inte
detta hamnar på
nämnden)

5

Verkställighet att för nämndens
räkning till Skolinspektionen
avge handlingar och annat
material i samband med
kvalitetsgranskningar samt
nationell uppföljning och
utvärdering.

26 kap 22,
25 §§ SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

3. Överklaganden,
yttranden m.m.
3.A. Överklaganden och
yttranden
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Ärende
1

Lagrum

Verkställighet av yttrande till
annan myndighet än
Skolinspektionen

Delegat på lägsta nivå
Respektive
Verksamhetschef, Chef för
ekonomi, Chef för HR,
Chef för kvalitet- och
utveckling, Chef för
elevhälsa och Chef för kostoch lokalvård

2

Beslut att ompröva, alternativt
inte ompröva ett beslut.

27 § FL

Delegat i ursprungsbeslutet

3

Beslut att avvisa överklaganden
som har kommit in för sent.

24 § FL

Chef för kvalitet- och
utveckling

4

Beslut att avvisa ombud.

9 § FL

Delegat i ursprungsbeslutet

5

Yttrande till
Förvaltningsdomstol i
överklagade ärenden.

Lagrum i
ursprungsbeslutet

Delegat i ursprungsbeslutet

6

Överklaga och i förekommande
fall begära inhibition av beslut

22 § FL, 29
§ FL

Respektive
Verksamhetschef, Chef för
ekonomi, Chef för HR,
Chef för kvalitet- och
utveckling, Chef för
elevhälsa och Chef för kostoch lokalvård

3.B.

Anvisningar

Övriga yttranden

1

Verkställighet av
uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare.

6 kap 9 §
Skolsköterska
Smittskyddslagen

2

Rätt att pröva och avgöra
6 kap § 24 KL Förvaltningschef
jävsinvändning mot delegat, som
beslutar i individärenden.
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Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2017-12-20

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00213
006

Adriana Koper Waris
Handläggare
033 358062

Grundskolenämndens strategidag 2018
Beslut
Grundskolenämnden beslutar att strategidagen 2018 hålls den 1 mars, heldag.
Samverkan
Information i FSG 2017-12-12.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2017-12-20

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00231
004

Adriana Koper Waris
Handläggare
033 358062

Beslut om gallring av vattenskadade handlingar
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
De vattenskadade allmänna handlingarna kan gallras.
Översända beslutet till Stadsarkivet.

Ärendet i sin helhet
Ett antal allmänna handlingar vattenskadades efter att en källarlokal svämmades
över på Svedjeskolan. Handlingarna skadades i så allvarlig omfattning att
Stadsarkivet förordade ett gallringsbeslut av ansvarig myndighet, vilken var då
Stadsdelsnämnden Väster. Under 2014 hade Stadsdelsnämnden Väster fattat ett
gallringsbeslut vilket inte verkställdes dvs. inga handlingar gallrades fram tills
nu. I samband med genomgång av handlingar på skolan har det kommit upp att
fler handlingar är så grovt vattenskadade att ytterligare gallringsbeslut krävs, då
dessa dokument inte går att rädda enligt Stadsarkivet. Detta innebär att
Grundskolenämnden måste fatta ett beslut om gallring för de handlingarna som
inte omfattas av Stadsdelsnämnden Västers tidigare beslut och som i normalt
fall skulle ha bevarats eller som måste gallras i förtid, p.g.a. att handlingarna inte
förvarats på godkänt sätt och därmed skadades svårt vid översvämningen.
Handlingar som ska gallras är:
Nationella prov samhällskunskap åk 6, VT2013
Utvecklingssamtal åk 3, HT2002
Åtgärdsprogram åk 6, VT2004
Kunskapsprofil Matematik år 5, VT 2010
Kunskapsprofil år 3, VT2004
Kunskapsprofil år 6, VT2004
Kunskapsprofil Matematik år 5, VT2009

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Kunskapsprofil Svenska år 5, VT2009
Kunskapsprofil Svenska år 5, VT2010

Samverkan
Information i FSG 2017-12-12.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE
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2017-12-20

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00215
291

Skrivelse: Trafiksäkerhet vid grundskolor
Beslut
Grundskolenämnden översänder upprättad skrivelse till Tekniska nämnden och
begär att Tekniska nämnden gör en översyn av trafiksäkerheten omkring våra
grundskolor och vidtar säkerhetshöjande åtgärder om så behövs.
Sammanfattning
Det har vid flera olika tillfällen framkommit synpunkter på trafiksäkerheten
omkring våra grundskolor. Särskilt kritiskt är det när trafiken är omfattande
som t.ex. vid hämtning och lämning av barn. Det är av yttersta vikt att det råder
en hög trafiksäkerhet i anslutning till våra grundskolor. Grundskolenämnden
begär därför att Tekniska nämnden gör en översyn av trafiksäkerheten omkring
våra grundskolor och vidtar säkerhetshöjande åtgärder om så behövs.
Ärendet i sin helhet
Det har vid flera olika tillfällen framkommit synpunkter på trafiksäkerheten
omkring våra grundskolor. Särskilt kritiskt är det när trafiken är omfattande
som t.ex. vid hämtning och lämning av barn. Det är av yttersta vikt att det råder
en hög trafiksäkerhet i anslutning till våra grundskolor. Grundskolenämnden
begär därför att Tekniska nämnden gör en översyn av trafiksäkerheten omkring
våra grundskolor och vidtar säkerhetshöjande åtgärder om så behövs.
Grundskolenämnden önskar också att Tekniska förvaltningen och skolorna
arbetar gemensamt kring en idé om ”en säker skolväg” med utgångspunkten att
alla elever och vårdnadshavare känner sig trygga på vägar till och från skola. I
detta arbete bör det ingå rutiner som möjliggör att alla känner sig trygga till och
från skola.
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Beslutet expedieras till
1. Tekniska nämnden.
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00233
042

Skrivelse till Arbetslivsnämnden: Delfinansiering av
CFL
Beslut
Grundskolenämnden tillskriver Arbetslivsnämnden och anhåller om medel för
CFL
Sammanfattning
De ekonomiska förutsättningarna för att driva Centrum för Flerspråkigt
Lärande, CFL har på senare tid förändrats. Med anledning av det söker
Grundskolenämnden samverkan med Arbetslivsnämnden kring delfinansiering
av verksamheten.
Ärendet i sin helhet
De ekonomiska förutsättningarna för att driva Centrum för Flerspråkigt
Lärande, CFL har på senare tid förändrats. Med anledning av det söker
Grundskolenämnden samverkan med Arbetslivsnämnden kring delfinansiering
av verksamheten. Grundskolenämnden och Arbetslivsnämnden har en
intressegemenskap i att verksamheten även fortsättningsvis skall fungera på ett
bra sätt och om Arbetslivsnämnden är villig att bidra i finansieringen, så är det
mycket välkommet. Samverkan
Information i FSG 2017-12-12.
Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden.
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Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Anmälningsärenden 2017-12-20
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser

Beslut

Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till
handlingarna.
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
Dnr 2017/GRN0004 610
b) Anmälan till SI kränkande behandling vid Svaneholmskolan
dnr 45-2017:9752, dnr 2017/GRN0228
c) Ärendet avslutas. Beslut från SI kränkande behandling vid
Sjömarkenskolan, dnr 45-2017:3780, dnr 2017/GRN0143 606
d) Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19 § 191Regler för intern kontroll
Dnr 2017/GRN0063 007
e) Inkomna synpunkter/åsikter som avser skolan från medborgardialog på Norrby
Dnr 2017/GRN0011 610

Delegationsbeslut 2017-12-20
Beslut

Grundskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och
lägger dessa till handlingarna.
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-11-28—
2017-12-19, Dnr 2016/GRN0038 (lista)
2. Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden november 2017
Dnr 2017/GRN0072 600
3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden november 2017
Dnr 2017/GRN0072 600 (lista)
4. Beslut om avstängning perioden 2017-11-29—2017-12-20
Dnr 2017/GRN0147 002
5. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§
6. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid november-december 2017
Dnr 2017/GRN0225 002
7. Personal
Övriga delegationsbeslut
8. Avslagsbeslut skolskjuts november 2017 Dnr 2017/GRN0053

