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1 Inledning 

2020 är det fjärde året som grundskoleverksamheten i Borås Stad är samlad under en facknämnd. 2020 
har varit ett unikt år där pandemin covid-19 har inneburit omfattande ingrepp i samhället, i människors 
liv, och för nämndens verksamhetsområden. Grundskoleförvaltningen inrättade därför tidigt en 
krisledningsorganisation som löpt parallellt med den ordinarie under hela året. 

En konkret effekt av pandemin har varit den tidvis höga frånvaron för såväl elever som personal, som 
mest 32 procent av eleverna, samt 21 procent av personalen. Det som inneburit störst påfrestningar är 
emellertid osäkerheten. Skolan är särskilt beroende av stabilitet, förutsägbarhet och långsiktig planering. 
Under året har skolan dels fått hantera många nya och ibland otydliga direktiv från olika myndigheter 
och instanser samt anpassa och vidarebefordra denna information till medarbetare, elever och 
vårdnadshavare (om ett kunskapsområde som skolan av naturliga skäl inte är experter på), vilket har 
försvårat det långsiktiga arbetet. Dels har skolan och all dess personal fått hantera och bemöta oron hos 
elever, vårdnadshavare och kolleger - utöver den osäkerhet som man har upplevt på ett privat och 
personligt plan. 

Sammantaget har verksamheten och alla medarbetare befunnit sig under stort tryck men har trots det 
utfört ett mycket gott arbete. Att grundskolans elever i år nio, under ovannämnda omständigheter, 
nådde en gymnasiebehörighet på rekordhöga 84,0 procent (79,8 procent 2019) är en anmärkningsvärd 
prestation och flyttar Borås Stads grundskolor till den absoluta toppen bland jämförbara kommuner. 

Det ekonomiska resultatet är - 0,365 mkr. Beaktande merkostnaden för årets julklapp, är resultat ett 
mindre överskott motsvarande 0,7 mkr. Detta är ett resultat med mycket hög precision. 

Omdisponering av budgetutrymme för investeringar begärs i samband med årsredovisning. 4 000 tkr 
begärs att flyttas över till 2021 för nya Björkhöjdskolan. Detta utifrån diskussioner med LFF om vem 
som skall investera i ombyggnation då det är en inhyrd fastighet. 

Grundskolenämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan till Kommunstyrelsen 
om ersättning motsvarande 1,1 mkr för ökade kostnader utifrån beslut i KS om ökat värde av 
julklapp. 

2 Viktiga händelser under året 

Som beskrivits i inledningen finns egentligen endast en (1) viktig händelse under året: coronaepidemin, 
som haft en genomgripande påverkan på nämndens verksamheter. 

Utöver de tre övergripande och långsiktiga fokusområden beslutade nämnden om en utvecklingsplan 
som har varit vägledande under 2020. Utvecklingsplanen har utvärderats vid upprätande av 
årsredovisning i kap 4.4 Verksamheten 2020. 

De tre fokusområden är fortsatt; 

 Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 

 Relationer och processledning 

 Bilden av skolan   

Skolvalet har genomförts på ett professionellt och genomarbetat sätt, där syskonförtur har tillämpats 
för andra året. 

En fortsatt utökning av det riktade statsbidrag "Likvärdighetsbidrag" har beslutats av staten.  Samtidigt 
avslutas riktade bidrag för Lågstadiesatsning samt Fritidshem. Nämnden är i hög grad beroende av 
dessa statsbidrag vilket skapar en osäkerhet rörande de långsiktiga förutsättningarna. 

Det inre arbetet med en övergripande verksamhetsplan, arbete med lokala verksamhetsplaner, 
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ledarskapsfrågor, etc. förstärker förvaltningens förmåga att genomföra sitt uppdrag. 

Nedanstående ombyggnadsprojekt pågår under 2020: 

 Byttorpskolans om- och tillbyggnad pågår. Planerat är att skolan skall vara klar inför 
Höstterminen 2022. 

 Myråsskolan har påbörjat sin evakuering då utrymme ej fanns att låta befintliga 4 förskoleklasser 
få klassrum under HT 2020.  

 Daltorpskolan F-6 har fått ett investeringsbeslut och förhoppning finns att ny skola skall stå 
klar 2023. 

 Fortsatt utveckling har skett av lokalerna på samariten fd Björkhöjdsgymnasiet och beslut har 
fattats att starta en ny skolenhet Björkhöjdskolan 7-9. Björkhöjdskolan kommer under läsåret 
HT-20 / VT-21 vara en F-2 skola för att sedan fortsätta växa med en årskull per år. 

 Svedjeskolan har fått en modul för att möjliggöra en förändring från F-3 skola till F-6 skola. 
Under HT-2020 stannade åk 3 kvar som nya åk 4 

Det är emellertid fortsatt brist på lokaler vilket resulterat i etablering av ett antal uppställda moduler t ex 
på Särlaskolan och Gula skolan, samt genom övertag av lokaler från förskoleförvaltningen. 

  

  

3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

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

80 80 90 84 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 222 220 222 223 

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

87,3 87,2 100 89,1 

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

Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84% av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Måluppfyllelsen för 2020 har inte nåtts. Dock innebär årets resultat en ökning på 4 
procentenheter från föregående år. 
 
En förklaring till förbättringen från 2019 är att förvaltningen efter sitt bildande 2017 har gemensamma 
processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och 
utvecklingsplaner nått en stabil nivå där rytm, rutin och förhållningssätt som stabiliserats. Detta arbetet 
måste systematiskt integreras i det dagliga arbetet för att möjliggöra att högre nivå av måluppfyllelse 
uppnås kommande läsår. 
 
Segregationen i staden leder till stora variationer i de olika skolornas resultat, där bland annat elevernas 
språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. 
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Elevers frånvaro är en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
 
Inom ram för arbetet med Kvalitetsrapport Undervisning och resultat, som är ett ärende i 
Grundskolenämndens möte i oktober, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, svenska som 
andraspråk, matematik samt riktade insatser till skolenheter med vissa behov. 
 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 

Målvärdet för elevernas meritvärde har uppnåtts. Utfallet är 223 i jämförelse med målvärdet 222. 
Måluppfyllelsen har överträffats. Utfallet är 3 poäng högre jämfört med 2019. Orsaker till förbättring 
bedöms vara det långsiktiga kvalitetsarbete som tagit fram sedan förvaltningens bildande.  

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

Målvärdet är inte uppnått. Resultatet för upplevd trygghet har dock ökat med cirka 2 procentenheter 
från 87,17 2019 till 89,2 2020. De främsta orsakerna till detta anses fortfarande vara brister i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, 
konflikt och mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för 
att goda relationer, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. 
Kontinuiteten har brustit något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och 
oroligheter. Sjukfrånvaro hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet 
påverkas negativt. I relation till detta, samt sett till de historiska utfallen som varit oförändrade under 
2017/2018 och 2018/2019, ses även den lilla förbättringen på två procentenheter som en positiv 
utveckling för förvaltningen.   

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Riktlinjer för särskilt begåvade elever framtogs 
under 2020. Arbetet leddes av 
verksamhetsutvecklare för centrala elevhälsan 
tillsammans med förskoleförvaltningen, 
skolpsykologer GRF samt specialpedagoger 
GRF. Planen ska samverkas och beslutas i 
februari 2021.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Grundskolenämnden uppdras att 
utreda konsekvenserna av det 
uteblivna statsbidraget 
fritidshemssatsningen. 

 Genomfört Statsbidraget för fritidshem har funnits sedan 
2018 med syfte at hjälpa fritidshem att öka 
personaltätheten. Denna utökning av personal 
kunde ske med lärare med inriktning mot 
fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare eller 
andra lärare med pedagogisk 
högskolekompetens. Statsbidraget har betalats 
ut till Grundskolenämnden till och med 2019. 
Inför budgetåret 2020 upphörde statsbidraget. 
2018 erhöll Grundskolenämnden 6 600 000 kr, 
ca 13 årsarbetare. 
2019 erhöll Grundskolenämnden 4 600 000 kr, 
ca 9 årsarbetare. 
Under 2019 fanns en total personalkostnad för 
fritidshem på 110 385 000 kr (inkl statsbidrag). 
Det gör att statsbidraget finansierar ca 4 % av 
fritidshemsverksamheten 
I mars 2019 fanns 218 årsarbetare varav 9 
finansierades av statsbidrag. Antalet elever i 
fritidshem i mars 2019 var 4 252 elever dvs. en 
genomsnittlig personaltäthet på 19,5 elever per 
årsarbetare. 
Och i februari 2020 fanns 212 årsarbetare i 
Fritidshemmen. Antalet elever i fritidshem i 
februari 2020 var 4 316 elever d.v.s. en 
genomsnittlig personaltäthet på 20,4 elever per 
årsarbetare. 
Kvaliteten i fritidshemmen påverkas negativt när 
9-13 årsarbetare försvinner. Dock innebär en 
relativt låg tilldelning till grundskolan att rektor 
tvingas omprioritera, och att fritidshemmets 
budget då kompenserar för skolverksamheten - i 
större omfattning än statsbidraget. 

3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår genom att se över och anpassa 
rutiner till varje enhets unika förutsättningar 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört En arbetsgrupp utredde under 2019 
förutsättningarna för att möta ett eventuellt 
behov av fler platser i kommungemensamma 
särskilda undervisningsgrupper (KSU). 
 
Arbetsgruppen bedömde att det inte fanns skäl 
att utöka antalet platser i de befintliga KSU men 
att antagningskriterierna till dessa grupper 
behövde förtydligas. En särskild arbetsgrupp 
bildades vt 2020 som i januari 2021 tog fram 
förslag till nya antagningskriterier. 
 
Att det stöd som ges inom skolorna är tillräckligt 
och adekvat i förhållande till elevernas behov är 
av yttersta vikt för elevernas välmående och 
kunskapsutveckling. Arbetsgruppen vill därför 
understryka vikten av att samtliga skolor i Borås 
systematiskt arbetar med att tillgängliggöra 
undervisningen i så stor utsträckning som möjligt 
för samtliga elever. 
 
Målsättningen bör vara ett likvärdigt och flexibelt 
skolsystem som kan möta en bred variation av 
behov. Genom att stärka perspektivet om 
tillgängliga lärmiljöer kan elevers behov 
tillgodoses på ett bättre sätt i deras ordinarie 
skola så att skolsituationen blir fungerande. När 
centrala elevhälsan läser igenom ansökningar till 
KSU ser man ofta att hemskolan inte har arbetat 
igenom särskild stödprocessen tillräckligt. Elever 
i behov av särskilt stöd får oftast det, men inte 
alltid omgående och inte heller i den form eller i 
den omfattning som krävs. Antagningsgruppen 
kan också se fall där hemskolan arbetar med 
rätt insatser men inte under tillräckligt lång tid för 
att kunna utvärdera insatserna. 

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

 Genomfört Respektive nämnders presidium har träffats 
under våren 2020. Därefter har tjänstemän 
samarbetat nära kring ett gemensamt 
frånvaroteam, kring situation på 
Särlaskolan/Norrby, etc. Arbetet fortlöper bra, 
och ytterligare möten mellan presidierna 
planerades hållas under hösten 2020. Dock fick 
höstens möte ställas in p g a coronapandemin.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

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

 Att möta elever med autism och ADHD 

 Lågaffektivt bemötande 

 Arbete med digitala verktyg 

 Rastaktiviteter 

 Tillsyn vid övergångssituationer 

Kompetensutvecklingsplanen färdigställdes och 
samverkades på FSG (beslut 200505) och gäller 
from 200810. 

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

 Delvis 
genomfört 

Grundskoleförvaltningen följer utvecklingen inom 
området och Skolverkets planer och direktiv. Det 
finns en utsedd tjänsteman som är ansvarig för 
frågan. Flera skolor genomför redan delar av de 
nationella proven digitalt. Det finns i grunden en 
bra digital miljö i våra skolor för att kunna 
genomföra nationella prov digitalt. Arbetet har 
påverkats av pandemin. En fullständig plan för 
införandet är inte ännu framtagen. Först under 
läsåret 22/23 kommer digitala nationella prov att 
genomföras skarpt enligt Skolverkets tidsplan. 

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

 Genomfört Ärendet är färdigberett, behandlades under en 
nämnddag i oktober och återrapporterades på 
Grundskolenämndens sammanträde i 
november. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Det råder relativt stor ojämlikhet mellan 
förvaltningens fritidshem. Personaltätheten 
skiljer sig vid mätning Februari 2020 mellan 
enheterna, från 11 elever per vuxen[1] till 32,7 
elever per vuxen. 
[1] Eftersom det är en stor variation av titlar, 
befattningar och examen inom fritidshem 
används termen vuxna i texten. 
 
I mars 2020 fanns totalt 191,8 årsarbetare inom 
fritidshemsverksamheten i 
Grundskoleförvaltningen. Av dessa var totalt 70 
stycken tillsvidareanställda. De 
tillsvidareanställda har antingen en 
fritidspedagogsutbildning eller en examen för 
Grundlärare med inriktning mot fritidshem och 
därmed behörighet inom fritidshem. 
Det innebär att behörighetsgrad på 
fritidshemmen var ca 36 % vilket bedöms som 
låg. 
Vid analys av kostnader per elev inom 
fritidshemmet framkommer att 
Grundskoleförvaltningen har en relativt låg 
kostnad per elev jämförbart med kommuner 
inom Sjuhäradsbygden och fyra kommuner som 
befolkningsmässigt är mest lika Borås Stad. 
Vid analys av Personaltäthet och ekonomisk 
avvikelse använder flera av skolenheterna 
fritidshemmets budget för att kompensera för låg 
tilldelning till grundskolan. 
Förbättringsåtgärder: 
- Valideringsutbildning för obehöriga 
tillsvidareanställda: Pågår. 
- Introduktionsutbildning för obehöriga på 
fritidshemmet: Pågår 
- Upphandling av administrativt program för 
ökad kvalitet och frigörande av 
personalresurs: Pågår. 
Mer går att läsa i rapporten "Likvärdighet i 
fritidshem" daterad 2020-04-27 

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

 Genomfört Rapport presenterades för Grundskolenämnden 
i september samt en förtydligande rapportering 
på nämndens sammanträde i december 

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

 Genomfört Ett system för inrapportering av frånvaroorsaker 
har tagits fram. Frånvaro för perioderna Aug-Okt 
samt Jan-Mars mäts och rektorer redovisar i 
Nov och April. Förvaltningen analyserar 
resultatet och presenterar för nämnden i Dec 
och Maj. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Att samtliga elever i grundskolan 
ska erbjudas fluorsköljning. 

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

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

 Ej genomfört Grundskolenämnden har vid sammanträde i 
augusti 2020 tagit beslut om att ställa in 
värdegrundsresan under hösten 2020. 
Pandemin är orsaken. Högstadieenheterna har 
istället erbjudits stöd för genomförande av andra 
aktiviteter med motsvarande syften som 
värdegrundsresan. 

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

 Genomfört Utbildningsinsatser inom NPF för relevanta 
personalgrupper pågår och kommer att 
systemsättas i ett årshjul där insatser är 
återkommande under läsåret. Under året 2020 
har elevassistenter fått utbildning kring elever 
med NPF. Ett digitalt utbildningspaket kommer 
att framtas under 2021. Detta program kommer 
att innehålla digitala föreläsningar samt 
tillhörande arbetsmaterial som utgår från 
SPSM:s rekommendationer och råd. 

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

 Genomfört December 2020 hade Grundskoleförvaltningen 
2100 tillsvidareanställda och 740 
visstidsanställda. Andelen visstidsanställda är 
26% av totalt antal anställda. 
 
Antal personer med Allmän visstidsanställning 
var 125 personer i April 2020 och 96 personer 
September 2020.  I December 2020 hade 123 
personer allmän visstidsanställning. 
 
Majoriteten av allmän visstidsanställningarna i 
december består av Elevassistenter 44 st, 
Lärarassistenter 18 st samt Lärare mellanstadiet 
10 st. 

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

 Delvis 
genomfört 

Diskussion pågår med rektorer (som ytterst 
beslutar om skolenhetens arbete och 
organisation och dess prioriterade 
utvecklingsområden) huruvida eventuella profiler 
är till gagn för skolans elever. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört En utredning har genomförts i syfte att påvisa 
vilka förutsättningar som finns gällande att knyta 
externa läsambassadörer till skolorna. 
Rektorerna har fått svara på en enkät för att ge 
sin syn på uppdragets intentioner. I samarbete 
med Fritid- och folkhälsförvaltningen har 
frivilligorganisationer bjudits in till samrådsmöten 
för att beskriva uppdraget och utröna 
organisationernas intresse och möjligheter att 
delta. Några organisationer har visat intresse, 
men förvaltningen lyfter fram följande slutsatser 
som påverkar förslaget om att inte genomföra 
införandet av Läsambassadörer:  

 Utifrån rådande pandemi är det 
olämpligt att genomföra ett pilotprojekt 
under våren 2021. 

 De organisationer som visat sitt intresse 
bedöms inte ha de förutsättningar som 
krävs, i form av personella resurser och 
engagemang, för att kunna genomföra 
ett pilotprojekt. 

 Införandet av Lexplore ökar 
förvaltningens kunskap om elevernas 
läsförmåga och vilka åtgärder som ger 
effekt. 

Rektorer lyfter fram önskan om att få möjlighet 
att anställa pensionerade lärare som 
Läsambassadörer utifrån att de är kunniga, 
erfarna och engagerade samt väl insatta i 
skolans organisation. Det borgar för att insatsen 
stimulerar elevernas läsutveckling med god 
effekt. 

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

 Genomfört Resursfördelningen av förstelärare har gjorts 
om. Det finns nu totalt 136 tjänster varav 30 
tjänster med 10000 kr i lönetillägg rekryteras till 
de åtta mest utsatta skolorna. Övriga 106 
tjänster fördelas i viss mån om. Rekryterings- 
och omplaceringsarbete genomförs under 
hösten 2020 och träder i kraft från 1/1 2021. 

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

 Genomfört Nämnden beslutar om en fördjupad utredning 
innefattande en utvecklingsdag för nämnden. 
Återrapportering under Q1 2021. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Lexplore har införts under hösten 2020 i 
samtliga skolenheter som har elever i årskurs 1-
6. Det är ett digitalt verktyg för att få kontroll på 
elevers läsförmåga. Verktyget innehåller även 
stöd och material för träning, samt funktioner för 
sammanställning av elevresultat på olika nivåer. 
Implementering sker enligt särskild plan under 
läsåret 20/21. 

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

 Genomfört Det är inplanerat att alla enheter har utbildning 
inom HBTQIA på APT i oktober. 

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

 Ej genomfört Med hänvisning till pandemin utgår uppdraget. 

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

 Genomfört Det finns en framtagen genomförandeplan som 
används. 

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

 Genomfört Under läsåret 20/21 deltar tre medarbetare i 
utbildning vid Göteborgs universitet. Den ökade 
kompetensen ska nyttjas på skol- och 
förvaltningsnivå. 
 
 

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

 Genomfört Rektorernas stora utmaning är hög 
personalomsättning och låg behörighet på 
fritidshemmet. 
Det finns olikheter gällande personalens villkor 
för planerings- och utvecklingstid, PUT. 
Det systematiska kvalitetsarbetet varierar i 
kvalitet, liksom rektors närvaro och ledning. 
Verksamheterna har olika förutsättningar 
gällande de lokalers lärmiljöer. 
Nödvändiga åtgärder över tid är: 
- Öka behörighetsgraden och minska 
personalrörligheten. 
- Kvalitetssäkra att planerings- och 
utvecklingstiden, PUT garanteras 
- Skapa ändamålsenliga årshjul för 
fritidshemmets kvalitetsarbete 
- Vid nybyggnationer beakta lärmiljöerna för 
fritidshemmet. 
Mer går att läsa i rapporten "Kvalitetshöjande 
åtgärder för fritidshem" daterad 2020-04-27. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Ej genomfört Uppdraget är inte påbörjat. Rektorerna beslutar 
om skolans inre organisation och ett 
mentorsystem likt uppdraget är utformat innebär 
en organisationsförändring och ekonomiskt en 
mer kostsam verksamhet för den rektor som i 
sådana fall ska pröva upplägget. 

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

 Genomfört Med ökat antal elever i Borås grundskola är 
prognosen att även elever i grundsärskolan 
ökar. Grundskoleförvaltningen har under 2019 
utrett om det finns behov att utöka antalet 
särskoleenheter i staden. Den arbetsgrupp som 
arbetade med frågan kom fram till följande 
slutsatser: Den prognostiserade ökning av 
antalet elever som skrivs in inom 
grundsärskolan kommer de tre närmaste åren 
att kunna omhändertas av våra två nuvarande 
särskoleenheter (Erikslund och Fjärding/Boda). 
Vi ser det som en ökande trend att elever som 
idag skrivs in i särskolan stannar kvar på sina 
hemskolor som individintegrerade under låg- 
och mellanstadiet. För närvarande har vi 30 
individintegrerade elever på våra grundskolor. 
En kapacitetsökning har skett på Erikslund 
grundsär, då förvaltningen i mars 2020 tog över 
de lokaler som förskolan hade på Solgården. 
Den planerade F-9 skola som kommer att finnas 
nybyggd på Gässlösa 2024 kommer att inrymma 
en särskoleenhet, liksom för den nya 
Erikslundskolan. 

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

 Genomfört Uppdraget är genomfört. En tydlig ram för hur 
matråd skall genomföras är tillgänglig för 
rektorer och enhetschefer. Utvecklingen av 
matrådsarbetet kommer att följas upp under 
2021. 
 
 
 

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

 Genomfört Rapport har presenterats på nämnden i oktober. 
Införande av Distributionscentralen har medfört 
en kostnadsökning för Grundskoleförvaltningen 
som därmed tar ianspråk delar av den 
ramökning som tilldelas grundskolan. 
Jämförelse har gjorts med kringliggande 
kommuner (Bollebygd, Ulricehamn, Svenljunga, 
Tranemo) Och Borås stad har i snitt 10 % högre 
avtalspriser för Menigos avtal. 
Resultatet blir minskad personaltäthet samt att 
en minskning behöver göras med 
uppskattningsvis 1-2 kr per portion. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Nämnden beslöt uppdaterade riktlinjer på 
sammanträdet i juni 2020. 

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

 Genomfört Översyn av lärartäthet, måluppfyllelse och andel 
behöriga lärare visar att det 
inte ser sämre ut på småskolorna jämfört med 
övriga skolor. Det går inte att dra 
generella slutsatser om geografiska faktorer 
såsom skolornas placering inom 
tätort eller landsbygd påverkar lärartäthet, 
måluppfyllelse och andel behöriga 
lärare till små skolors nackdel. 
Arbetsgruppen som utrett frågan konstaterar att 
förvaltningen måste fortsätta arbeta aktivt för att 
attrahera och behålla lärare på alla våra skolor. 
Dialog har förts med avdelningen Lön-och 
förhandling som instämmer i ovan. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 30,8 25 22,9 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Målvärdet är inte uppnått. 
Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet. 2019 var det första året som årsstatistik för närproducerade livsmedel kunde 
tas fram. Tyvärr blev då utfallet 2019 i årsredovisningen felaktigt, 30,8% skall vara 23,5%.  

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 39,4 42,4 50 43 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målvärdet är inte uppnått. 
Kostverksamheten köper in ekologiska livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna 
har kraftigt ökat efter den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade 
livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansieringsmodellen för distributionscentralen. 
Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa 
produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på 
livsmedel har inneburit en ekonomisk utmaning för verksamheten under 2020 och kommer så även 
vara under 2021.    
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,3 6,1 5,5 7,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

50,5 56,3 50 57,5 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

35 38 43 34,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet är inte uppnått. Utfallet är 7,7% och målvärdet är 5,5%. Måluppfyllelsen är 60%. Stora delar 
av 2020 har präglats av Corona-pandemin vilket påverkat sjuktal negativt med ökad sjukfrånvaro men 
även sjukskrivning vid lindriga symtom samt två sjukdagar när man är symtomfri. Korttidsfrånvaron 
har därmed varit högre än vanligt. 
Under 2021 kommer förvaltningen fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt sätta in 
insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa 
upp upprepad korttidsfrånvaro. Enheterna arbetar med främjande och förebyggande åtgärder. Man 
arbetar aktivt med frisk och riskfaktorer. 
Kontinuerliga samtal genomförs med personal i förebyggande syfte för att ej hamna i sjukskrivning. 
Man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. 
Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i 
verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med 
förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. Under 2021 kommer 
förvaltningen fortsätta arbeta tillsammans med organisationshälsa för att få ner sjuktalen. Kost- och 
lokalvårdsverksamheten deltar i "hälsa i hållbart arbetsliv" som är en fortsättning på tidigare projekt i 
samma tema. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målet är inte uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet är 57,5 årsarbetare. 
Måluppfyllelsen är 85%. I den rådande pandemi har frånvaron ökat, vilket har bidragit till att fler 
timanställda krävts och påverkat siffrorna i negativ riktning. 
För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet 
medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till 
elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. Skolorna arbetar aktivt för att 
minimera antalet timanställda bland annat genom att höja grundbemanningen 
Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare. I normalfallet har 
förvaltningen en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i verksamheten vid frånvaro genom att 
använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det finns en balans i hur mycket den egna 
personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån att den ordinarie personalens 
arbetsmiljö måste få styra. 
Förvaltningen kommer fortsätta arbeta aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom 
att höja grundbemanningen. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Målvärdet är inte uppnått för 2020. Utfallet för 2020 är 34,7% och målvärdet är 50%. Årets resultat är 
en försämring från föregående år. Trolig anledning är att Sverige sedan mars 2020 varit i en pandemi 
där medborgare uppmanats från myndigheter att inte besöka träningsanläggningar. 
Förvaltningen uppmuntrar anställda att ta del av Borås Stads friskvårdsförmåner. Information om 
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förmånerna sker årligen på APT enligt rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förmånerna 
presenteras också vid introduktion av nyanställda medarbetare och i rekryteringssammanhang. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 135 833 165 428 138 426 143 768 5 342 

Avgifter och övriga 
intäkter 

153 768 158 664 169 513 176 993 7 480 

Summa intäkter 289 601 324 092 307 939 320 761 12 822 

Personal -1 117 952 -1 179 997 -1 250 825 -1 251 533 -708 

Lokaler -143 491 -151 707 -162 635 -166 535 -3 900 

Material och tjänster -427 716 -446 552 -397 930 -421 233 -23 303 

Kapitalkostnader -869 -875 -801 -1 176 -375 

Summa kostnader -1 690 028 -1 779 131 -1 812 191 -1 840 477 -28 286 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 -15 108 0 15 108 

Nettokostnad -1 400 427 -1 455 039 -1 519 360 -1 519 716 -356 

Kommunbidrag 1 407 800 1 463 325 1 519 360 1 519 360 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

7 373 8 286 0 -356 -356 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

7 373 8 286 0 -356 -356 

Ackumulerat resultat 15 159 24 559 24 559 24 203 -356 

Resultatanalys 

Resultatanalys 

Grundskolenämnden redovisar en budgetavvikelse på -356 tkr för 2020. Beslut fattades under 
November att öka värdet av julklapp till anställda. Viss andel av denna kostnad fanns ej prognosticerad 
och motsvarade totalt 2 000 tkr. 

Under året har resursfördelningsmodellen fortsatt använts fullt ut för skolornas finansiering. Genom 
denna får skolorna ersättning för aktuellt antal elever varje månad utifrån placerade elever. Detta har 
bidragit till en hög följsamhet av ekonomi under 2020. 

Grundskolenämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan till Kommunstyrelsen 
om ersättning motsvarande 1,1 mkr för ökade kostnader utifrån beslut i KS om ökat värde av 
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julklapp. 

Intäkter: 

Intäkterna slutade med en positiv avvikelse på 12,8 mkr. Främsta överskottet kommer av den utökning 
som är gjord inom statsbidrag för karriärtjänster (Förstelärare) samt att statsbidrag för lärarassistenter 
förblev obudgeteterat för 2020 då beslut och belopp blev fastställt under 2020. 

Kostnader: 

Likt tidigare år återfinns inte längre något totalt personalöverskott. Kostnaden för personal slutade på 
1 254 078 tkr vilket är 1 000 tkr över budgeterad nivå och motsvaras av den extra kostnaden för 
julklapp. Elevhälsans personalkostnad slutade med ett marginellt överskott om 800 tkr men detta 
överskott har använts till köp av externa psykologer och skolsköterskor under 2020. Kost och 
lokalvårds personalkostnad slutade med ett underskott motsvarande -3 400 tkr och uppstår utifrån 
införandet av varje-dag-städ. Utökningen genom de sk välfärdsmedlen 2020 återfinns budgeterade som 
en central förvaltningsövergripande personalkostnad. Denna förvaltningsövergripande post samt 
tillfälliga vakanser inom förvaltningsadministrationen täcker motsvarande underskott i verksamheten 
inkl Kost och lokal. 

Det återfinns även ett antal övriga kostnader som avviker från budget. 

Livsmedel slutade på 52 650 tkr vilket är 4 600 tkr över budget. Kostnadsökningen som startade i Maj 
2019 iochmed det nya livsmedelsavtalet har fortsatt att påverka utfallet. Analysen visar att kostnaden 
för den kick-back som betalas till Borås stad finns inbakad i priset därav en kraftig ökning av 
livsmedelspriser. Effekten av Corona har dämpat utfallet då färre portioner jämfört med planerat antal 
har lagats under 2020. Effekten under 2021 blir en minskning av personaltäthet samt att portionspriset 
skollunch måste sänkas med 1-2 kr för att kompensera de ökade livsmedelspriserna. Till införandet 
kopplas även en arbetsmiljöproblematik och diskussioner förs om att utöka leveranserna för 15 kök 
från 1 gång per vecka till 2 gånger per vecka för att återställa arbetsmiljön. 

  

 

  

Skolskjuts slutade på en 54 900 tkr vilket är 2 300 tkr över budget. Skolskjuts redovisas som enskilt 
verksamhetsområde under punkten 4.3.8. 

  

Hyreskostnad har till stor del följt plan under året men visar på en oroväckande kostnadsutveckling. 
Utfall 2019 var 151 000 tkr och utfall 2020 slutade på 166 000 tkr. Budgeterat för 2020 är 162 500 tkr. 
Detta ger att kostnadsutvecklingen fortsatt är mellan 6-10% årligen och beräknas vara på denna nivå till 
efter 2025. 
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Avvikelsen för 2020 på -3 500 tkr har uppstått efter halvårsskiftet och kommer av att nya hyreskontrakt 
tecknas under året. 

Nedan redovisas kostnaden i relation till antal elever. Under 2017 hade grundskolan en kostnad 
motsvarande 11 750 kr per elev. Analysen av 2020 visar att kostnaden per elev har ökat till 13 500 kr. 
Dvs den andel som grundskolan avsätter till lokalkostnad per elev har ökat med 15% vilket gör den 
75%-iga ramuppräkningen orimlig. 

Totalkostnaden för hyror har ökat från 133 000 tkr till 166 000 tkr mellan åren 2017 och 2020 dvs 25%. 
Att den totala ökningen är större jämfört med per elev är naturligt då varje elev kommer med en 
uppräkning av kommunbidrag där en viss andel går till att finansiera lokalkostnad. 

Men det oroväckande är att kostnaden per elev ökar mer än 1,7% ramuppräkning. Mellanskillnaden tas 
från personaltäthet i skolan till att betala en högre hyreskostnad. 

Målet bör vara att hyreskostnad per elev förblir oförändrat alternativ understiger procenttalet för 
ramuppräkningen. Varje år när kostnad per elev överstiger ramuppräkningen urholkas verksamheten 
och en högra andel av kommunbidrag måste budgeteras som lokalkostnad. 

  

 

  

Nedan redovisas en prognos till 2027 där röd linje motsvarar årlig uppräkning och blå linje tar hänsyn 
till ny- och ombyggnation. En översyn av grundhyra görs inför 2021 och kostnaden ökade med 
4 000 tkr över prognosen som arbetades igenom 2019. 
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Tilläggsbelopp har ökat under året. En analys visar att rektorer och skolor höjer kvalitén i 
ansökningarna vilket bidrar till en ökad kostnadsnivå. Skolor har under 2020 fått mindre avslag på deras 
ansökningar. Detta har bidragit till att den avsatta budgeten på 31 600 tkr har överskridits med 
1 800 tkr. 

Köpta platser har varit på en stabil nivå och legat under budget under 2020. Utfall slutade på 
163 000 tkr vilket är 2 100 tkr under budgeterad nivå. Prognosen var ett mindre underskott för 2020 
efter 1:a halvåret men andelen specialskolor har fortsatt minskat samt att det finns en Corona-effekt 
även på fristående skolors fritidshem. 

  

  

  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 209 510 4 795 3 662 -1 133 

Kostnader -23 689 -22 685 -30 803 -30 296 507 

Resultat -23 480 -22 175 -26 008 -26 634 -626 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 960 -2 339 -2 408 -2 039 369 

Resultat -1 960 -2 339 -2 408 -2 039 369 

Förskoleklass      

Intäkter 2 825 6 562 9 159 8 668 -491 

Kostnader -55 585 -61 805 -76 692 -62 221 14 471 

Resultat -52 760 -55 243 -67 533 -53 553 13 980 

Särskola      

Intäkter 3 001 3 046 2 734 3 085 351 

Kostnader -43 372 -47 437 -47 773 -52 485 -4 712 

Resultat -40 371 -44 391 -45 039 -49 400 -4 361 

Grundskola      

Intäkter 132 543 157 144 142 903 151 874 8 971 

Kostnader -1 127 114 -1 183 643 -1 188 281 -1 216 769 -28 488 

Resultat -994 571 -1 026 499 -1 045 378 -1 064 895 -19 517 

Fritidshem      

Intäkter 46 001 45 936 41 874 40 892 -982 

Kostnader -146 984 -149 762 -159 079 -156 615 2 464 

Resultat -100 983 -103 826 -117 205 -115 723 1 482 

Korttidstillsyn LSS      

Intäkter 1 845 1 391 1 106 1 764 658 

Kostnader -2 014 -1 899 -1 106 -1 298 -192 

Resultat -169 -508 0 466 466 

Skolskjutsar      

Intäkter 0 0 0 206 206 

Kostnader -50 778 -58 661 -55 000 -57 228 -2 228 

Resultat -50 778 -58 661 -55 000 -57 022 -2 022 

Kost och lokalvård      

Intäkter 103 177 109 503 105 368 110 610 5 242 

Kostnader -237 531 -250 900 -251 049 -261 526 -10 477 

Resultat -134 354 -141 397 -145 681 -150 916 -5 235 
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Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -15 108 0 15 108 

Resultat 0 0 -15 108 0 15 108 

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Totalt      

Intäkter 289 601 324 092 307 939 320 761 12 822 

Kostnader -1 689 027 -1 779 131 -1 827 299 -1 840 477 -13 178 

Resultat -1 399 426 -1 455 039 -1 519 360 -1 519 716 -356 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Budgetavvikelse: 

Central administration redovisar ett underskott motsvarande -0,6 mkr. 

Utifrån redovisning i 4.2 budgetavvikelse avviker intäkt med -1,1 mkr. Denna avvikelse kommer av att 
beloppet har fakturerats internt inom förvaltningen från Bemanningsenheten till 
förvaltningsövergripande verksamhet grundskola. Budgeten för denna fakturering är felregistrerad som 
en förväntad intäkt från annan förvaltning. 

En mer korrekt avvikelse för Central administration är därför +0,5 mkr och kommer av tillfälliga 
vakanser under 2020 samt sjukskrivningar som inte ersatts av tillfälligt anställda. 
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4.3.2 Politisk verksamhet 

Budgetavvikelse: 

Nämndens kostnader har genererat ett överskott under 2020 motsvarande 0,4 mkr. Detta är kopplat till 
situationen runt Corona som har medfört mindre politisk verksamhet, t ex planeringsdagar. 

  

  

  

4.3.3 Förskoleklass 

Budgetavvikelse: 

Verksamheten har haft en ram på 67 mkr för 2020. Budgetavvikelsen uppgår till 14 mkr och består 
främst av personalkostnad. Avvikelsen behöver sättas i relation till Fritidshemmets och grundskolans 
avvikelse inom personalkostnad på respektive skola för att vara underlag till analys. 

Verksamhet: 

Undervisningen i förskoleklass har bedrivits med fokus på elevernas språkutveckling, matematiska 
kunskaper och sociala förmågor. En utmaning många skolor vittnar om är att möta alla elevers 
individuella behov. 

Personalen i förskoleklass har deltagit i nätverksmöten, som huvudmannen ordnat, för att öka 
kompetensen, sprida goda exempel och bekräfta det fina arbete som görs. Även under 2020 har vikt 
lagts vid skolornas arbete med Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial Hitta språket och Hitta 
matematiken. Detta tillsammans med andra inslag som rastverksamhet och IKT. 

Kompetensutvecklingen har i huvudsak bedrivits i den egna skolan utifrån skolans framtagna 
utvecklingsplan. Utvecklingsplanen är en del av skolans verksamhetsplan, som beskriver skolans arbete, 
där förskoleklassens verksamhet är en del. 

En utredning har genomförts gällande tjänster i förskoleklass som legat till grund för beslut att 
tjänsterna i förskoleklass fortsatt ska vara semestertjänster. 

Utblick 2021: 

Antalet elever i förskoleklass bedöms minska med 25 elever kommande år enligt stadsledningskontorets 
befolkningsprognos. Dock kvarstår den viktiga strategiska frågan om lokalbeståndets utveckling, vilken 
även påverkas av det aktiva skolvalet. Inte sällan finns det en överkapacitet av platser i vissa områden 
och en platsbrist i andra. Balansen är svår att finna fullt ut. 

Ett samverkansprojekt pågår med Förskoleförvaltningen. Syftet med projektet är att nyttja den kunskap 
som skolorna erhåller när elevernas kunskaper i svenska och matematik kartläggs utifrån Skolverkets 
kartläggningsmaterial. Tanken är att synliggöra framgångsfaktorer och utveckla undervisningen i 
förskolan i syfte att förbättra förutsättningarna för barnen inför deras start i förskoleklass. Projektet 
genomförs i Viskafors- respektive Bodaområdet. En utvärdering är inplanerad och resultatet kommer 
ligga till grund för beslut om och hur arbetet ska fortgå och spridas till fler områden i 
Grundskoleförvaltningen. 

Planer finns att iscensätta ett utvecklingsarbete med rektorerna i att leda förskoleklass. Detta i syfte att 
uppmärksamma verksamhetens unika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
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4.3.4 Särskola 

Verksamhet: 

Grundsärskolan har sedan 2011 tydligare haft fokus på kunskapsuppdraget, från att tidigare haft ett 
större omsorgsfokus. Ett arbete med att revidera och justera indikatorer som mäter elevernas och 
verksamhetens utveckling har påbörjats. Vidare finns det behov av fortsatt arbete för att utveckla 
bedömarkompetensen bland lärarna: Att bredda och fördjupa kompetensen gällande 
bedömningsmaterial samt formativ bedömning genom kollegialt lärande på såväl enhets- som 
huvudmannanivå. Detta har även uppmärksammats vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
årskurs 7-9 på grundsärskolan Erikslund 2020-02-28 till 2020-02-29, vilket har föranlett 
kompetenshöjande insatser och kollegialt lärande kring bedömarkompetens och utveckling av 
undervisningen i syfte att utmana varje elev utifrån sina förutsättningar. Skolinspektionens synpunkter 
har använts som underlag att utgå ifrån i utvecklingsarbetet för samtlig grundsärskoleverksamhet i 
Borås Stad. 

Totalt är det 134 elever som är formellt inskrivna i särskolan. Dessutom finns åtta elever i våra två 
grundsärskolor som är s k "omvänt integrerade". Dessa elever är ännu inte utredda men har så 
uppenbara och komplexa behov att en direkt placering i grundsärskola har bedömts vara nödvändigt i 
väntan på utredningen. Fördelningen av eleverna inom grundsär är som följer: 

 30 elever är individintegrerade i grundskolor, varav sex går i åk 9.  

 66 elever är inskrivna på Erikslund grundsär, varav fyra går i åk 9 

 46 elever är inskrivna på Fjärdingskolan grundsär. Ingen elev är placerad i åk 9. 

Radetiketter 
Grundsärskole
elever Ämnen 

Grundsärskole
elever 
Ämnesområden 

Individintegrera
de 
särskoleelever i 
grundskola 

Omvänt 
integrerade 
grundskoleeleve
r i 
grundsärskola 

Tota
lt 

Bergdalskolan   2  2 

Engelbrektskolan   2  2 

Dalsjöskolan   1  1 

Fristadskolan   1  1 

Gula Skolan   1  1 

Daltorpskolan   1  1 

Bodaskolan   8  8 

Fjärding Sär 12 30  4 46 

Myråsskolan   1  1 

Byttorpskolan   1  1 

Hestra 
Midgårdskolan 

  1  1 

Särlaskolan   2  2 

Sandgärdskolan   1  1 

Sjömarkenskolan   1  1 

Sandhultskolan   1  1 

Erikslundskolan   2  2 

Erikslund Sär 39 23  4 66 

Trandaredskolan   1  1 
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Radetiketter 
Grundsärskole
elever Ämnen 

Grundsärskole
elever 
Ämnesområden 

Individintegrera
de 
särskoleelever i 
grundskola 

Omvänt 
integrerade 
grundskoleeleve
r i 
grundsärskola 

Tota
lt 

Kinnarummaskolan   1  1 

Viskaforsskolan   2  2 

Totalsumma 51 53 30 8 142 

Under läsåret 19-20 var det sammanlagt 127 elever inskrivna i grundsärskolan, enligt fördelningen: 

 59 på Erikslund grundsär 

 42 på Fjärding grundsär 

 26 individintegrerade 

Det innebär en ökning om 18 elever, inklusive åtta omvänt integrerade, från lå 19-20 till lå 20.21. 

Vi ser en tendens att fler elever med mycket komplexa svårigheter som inte är utredda, flyttar in från 
utlandet och ibland även från andra kommuner. Dessa elever återfinns i gruppen "omvänt integrerade". 

Arbete har gjorts för att säkerställa att individintegrerade elever får undervisning utifrån 
grundsärskolans läroplan. Centrala elevhälsan anställde i mars 2020 två verksamhetsutvecklare med 
uppdrag att bl a följa upp de individintegrerade elevernas utveckling. Handledning av grundskolelärare 
och skolledningar har gjorts och behöver det fortsättas med under 2021. Från och med 1 juli 2021 ska 
nya kurs- och ämnesplaner börja gälla i grund- och grundsärskola. En implementeringsplan på 
huvudmanna- och enhetsnivå håller på att tas fram av matrisansvarig i samråd med berörda rektorer, 
centrala elevhälsan och Kvalitet och Utveckling. 

I takt med att dessa individintegrerade elever ökar behöver det även säkerställas att framtida lokaler 
också är utformade och tillgängliga för grundsärskolans elever. 

Andel trygga elever mäts inom verksamheten och det finns en hög korrelation mellan trygghet och 
upplevd delaktighet inom grundsärskolan. 2020 års skolklimatundersökning visar att de allra flesta 
elever i grundsärskolan, 92,8 procent av dem som har kunnat besvara enkäten, upplever att de lär sig 
mycket och 94,6 procent att deras lärare bryr sig om dem. Det visar att personalen i grundsärskolan 
bygger trygga och goda relationer till sina elever. Mer struktur och tydliga rutiner för nya lärare och 
övrig pedagogisk personal, särskilt elevassistenter, där rörligheten är relativt hög, förväntas kunna bidra 
till en ännu högre upplevd trygghet bland eleverna. 

Ytterligare ett viktigt resultat i 2020 års systematiska kvalitetsarbete har varit att grundsärskolan i 
fortsättningen kommer att definiera vilka anpassningar som är kritiska för gymnasiesärskolan att ta 
hänsyn till, för att elevens förutsättningar till lärande och en självständig vardag ska tillgodoses i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Kompetensförsörjning: 

Det är fortsatt svårt att rekrytera behörig personal till grundsärskolan. Behörighetskraven höga i form 
av vidareutbildning till speciallärare. Anställda pedagoger utbildar sig kontinuerligt till speciallärare 
under pågående anställning och med förmånliga villkor. 

Budgetavvikelse: 

Avvikelse -4,3 mkr 

Särskolan har under 2020 fortsatt att öka verksamhetens utifrån behovet. Volymökningen har hanterats 
dels på våra 2 grundsärskoleenheter men det finns även ett ökat antal individintegrerade elever på våra 
grundskolor som läser enligt särskolans läroplan. 
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Den avvikelse som har uppstått kommer av att förvaltningen avsatt uppskattningsvis 4 mkr för lite till 
särskolans verksamhetsområde. De två grundsärskolorna Erikslund och Fjärding har mindre 
ekonomiska avvikelser då de får finansiering för varje elev. Avvikelse på -4,3 mkr återfinns centralt i 
resursfördelningsmodellen inom verksamhetsområde särskola. 

4.3.5 Grundskola 

Budgetavvikelse: 

Verksamheten har haft en budgetram under 2020 på 1 045 369 tkr. Budgetavvikelsen uppgår till -19 
600 tkr vilket motsvarar 1,8 % i omsättning. 

Intäkterna överstiger budgeterad nivå med 8 900 tkr och består till största del av statsbidrag. Statsbidrag 
för lärarassistenter var ej budgeterat för 2020 samt den utökning inom karriärtjänster (Förstelärare) 
tillkom utöver budgeterad nivå. 

Kostnaderna överstiger även dessa budgeterad nivå med 28 500 tkr och består till största del av 
Personal, Material och tjänster. 

Skillnaden mellan intäkterna som överstiger budget med 8 900 tkr och kostnader som även de 
överstiger budget med 28 500 kr blir avvikelsen för verksamhetsområde grundskola på -19 600 tkr 

Inom personalkostnad finns både godkända och icke godkända avvikelser. Det finns ökade 
personalkostnader kopplat till att tilläggsbeloppen har ökat. Det gör att skolan har en ekonomi i balans 
trots en kraftig negativ personalkostnadsavvikelse då de samtidigt har fått ersättning genom 
tilläggsbelopp. Men det finns även skolor som inte har klarat det anpassningskrav som har funnits på 
grundskolan och går ur 2020 med ett negativt resultat kopplat till personalkostnad. 

Inom material finns kostnadsavvikelser inom inventarieinköp, läromedel och engångsartiklar. Dessa 
måste ses i sin helhet på respektive skola i deras totala ekonomi för sina verksamhetsområden. 

Inom tjänster syns en ökad kostnad förknippad med lokaler, IT samt köp av tjänster ( kostnader för det 
administrativa nätet samt licenser). 

Analys av verksamheten: 

84 % av eleverna i årskurs 9 nådde gymnasiebehörighet, vilket innebär att målvärdet inte är uppnått. 
Dock innebär årets resultat en ökning med 4 procentenheter från föregående år. I årskurs 6 är 
gymnasiebehörigheten för alla elever 76,8 procent, vilket är en försämring jämfört med 2019. I årskurs 
3 ges skriftliga omdömen och där är det 84 % av eleverna som når målen i svenska, vilket är en 
sänkning jämfört med 2019. I matematik är det 87,4 % som når målen, vilket är en förbättring jämfört 
med 2019. 

Segregationen i staden leder till stora variationer i de olika skolornas resultat, där bland annat elevernas 
språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. 
Elevers frånvaro har identifierats som en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
Därav har förvaltningen initierat ett samverkansprojekt med IFO i syfte att stödja skolorna i arbetet 
med att främja elevernas närvaro. 

Verksamheten inom grundskolan har ytterligare stabiliserats under 2020. Arbetsmetoder och 
styrsystemet har satt sig ännu mer sedan starten 2017. Omsättningen av skolledare är låg, vilket leder till 
förbättrad kontinuitet. Bedömningen är även att läget inom personalgrupperna har stabiliserats, till 
exempel vad gäller lärares byten till andra huvudmän. Det är fler behöriga lärare som söker lediga 
tjänster. 

Elevhälsans bemanning har fortsatt förbättrats under 2020, vilket innebär att skolornas förutsättningar 
för att bedriva god undervisning förbättras. Elevhälsan har nyckelroller i en skolenhet och har stor 
betydelse för kvaliteten i verksamheten. 
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Antalet elever fortsätter att öka. Ökningen 2020 var 132 stycken. Det är mycket trångt i många skolor, 
speciellt i tätorten. Det får till följd att många elever inte får den skola man önskar i skolvalet, vid 
skolbyten inom kommunen eller vid nyinflyttning. Ganska många elever måste placeras relativt långt 
från sina bostadsområden. Detta leder till missnöje hos elever och vårdnadshavare. En annan 
konsekvens är att fler skolskjutsar måste ordnas och kostnaderna för dessa ökar kraftigt. 

Lokalförsörjning för grundskolan är en mycket viktig strategisk fråga och det pågår fortsatt ett intensivt 
samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen för att lösa behoven. Inflyttning har skett i nya 
Sjömarkenskolan och beslut har fattats att påbörja renovering av Myråsskolan samt att påbörja 
planeringen inför den nya skolan på Gässlösa. 

Utblick 2021 

Läsåret 2021-22 startar Björkhöjdskolan 7-9. Det planeras för fyra klasser i åk 7, där en av klasserna tar 
emot elever med hörselnedsättning. 

Under 2020 påbörjades arbetet med att screena elever i grundskolans tidigare år avseende  läsförmåga. 
Läsförmågan mäts med hjälp av en ögonscanner som mäter läshastighet och därefter tillhörande frågor 
kring läsförståelse. Huvudmannen får genom Lexplore möjlighet att jämföra elevernas läsförmåga med 
andra kommuner och resultatet är ett underlag för fortsatt skolutveckling på skol- och 
huvudmannanivå. Arbetet fortsätter under 2021. 

Förvaltningen har startat upp en dialog med stadens högstadierektorer kring elever som har en 
utmanande skolsocial problematik. Det arbetet fortsätter under 2021. 

4.3.6 Fritidshem 

Budgetavvikelse: 

Fritidshemmens ram för 2020 har varit 117 205 tkr. Och det finns en positiv avvikelsen på 1 482 tkr. 

Intäkter i form av avgifter från vårdnadshavare har dock varit lägre under 2020 jämfört med planerat. 
Dels finns det en effekt av Corona genom att färre barn än planerat har varit inskrivna på fritids. 

Samtidigt har även mindre ersättning betalts ut till fristående skolors fritidshem. 

  

Analys av verksamheten: 

I förvaltningens Kvalitetsrapport för fritidshem 2020 framkommer att de allra flesta eleverna trivs, 
känner sig trygga och har förtroende för personalen. Generellt är kvalitén i fritidshemmet god i sin 
helhet men vissa utvecklingsområden har identifierats främst kopplat till verksamhetens uppdrag enligt 
läroplan men också uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. För att öka kvalité behöver 
fritidshemmen fortsätta att utveckla områden inom schemaläggning, planeringstid, den fysiska miljöns 
utformning och lokaler, elevgruppens sammansättning och storlek, stöd och resurser för elever med 
särskilda behov och de olika yrkesgruppernas uppgifter och uppdrag. 

Behörighetsgraden gällande fritidspedagoger är fortsatt låg. Förvaltningen har fritidshem från inga 
legitimerade fritidspedagoger till i stort sett 100 %. Under 2020 har ett valideringsprogram påbörjats för 
att ökan andlen behörig personal. 

  

Utblick 2021: 

Utifrån Kvalitetsrapporten 2020 och verksamhetschefernas månadsuppföljningar med rektorer behöver 
följande områden utvecklas under 2021 och över tid. 

  

 Följa upp och stödja rektors arbete med att systematisk utveckla fritidshemmets verksamhet. 
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Blanda annat genom att följa upp hur rektor organiserar verksamheten utifrån läroplanen samt 
hur fritidshemmet bidrar till att komplettera förskoleklass och skola i genomförandet och 
uppfyllandet av läroplanens mål. 

 Fortsätta implementera riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid. 

 Upphandla ett gemensamt digitalt närvarosystem för kommunikation, schemaläggning, 
pedagogisk planering och bemanning. 

 Erbjuda riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal. 
o Utbildningar av obehörig personal i fritidshem. 
o Nätverksträffar för fritidshemspersonal. 

  

4.3.7 Korttidstillsyn LSS 

Analys av verksamheten: 

Grundskolenämnden bedriver Korttidstillsyn (KTS) på uppdrag av Sociala Omsorgsförvaltningen 
(SOF), som avser fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten bedrivs på fyra 
geografiska platser. Denna verksamhet ska vara kostnadsneutral. Ambitionsnivån avseende kvalitet 
bygger på överenskommelse mellan nämnderna. 

KTS-verksamheten har under året arbetat för att skapa ökad struktur. Det har gett eleverna en större 
trygghet genom att de är mer förberedda på vad som förväntas av dem och vad som kommer att ske på 
KTS varje dag. KTS samarbetar nu mer tillsammans med fritids för 4-6. Vårdnadshavare har uppgett 
att de är trygga med verksamheten. 

I och med rådande budgetläge i GRF, har KTS-verksamheten inte haft möjlighet att rekrytera på det 
sätt som man hade önskat. Detta då man förväntar sig en viss övertalighet av elevassistenter i 
kommunen. 

För att öka kvaliteten i verksamheten kommer man inom KTS att ha följande utvecklingsområden 
under 2021: 

 Att fortsätta att utveckla samverkan mellan grundsär och gymnasiesär. 

 Att rekrytera personal med rätt kompetens. 

Budgetavvikelse: 

Verksamheten ska inte inneha någon nettokostnad då den helt utförs på uppdrag av Sociala 
omsorgsnämnden. Viss diskussion finns angående vem som bestämmer priset för tjänsten vilket 
avspeglar sig för 2020 med en positiv avvikelse om 466 tkr. 

4.3.8 Skolskjutsar 

  



Grundskolenämnden, Årsredovisning 2020 28(37) 

 

  

Budgetavvikelse: 

Budgetram för 2020 skolskjuts var  55 000 tkr. Utfallet för 2020 slutade på visar på 57 200 tkr dvs en 
avvikelse motsvarande -2 000 tkr. 

Antalet elever med skolskjuts ökar. Vid utgången av 2020 finns 4832 elever som har ansökt och fått 
beviljat skolskjuts 835 av dessa har inte plockat ut ett busskort eller börjat beställa taxi. Anledningen är 
delvis att eleven är på fritids och inte kan utnyttja sin berättigade skolskjuts. En annan anledning är 
även effekten av Corona då flera vårdnadshavare aktivt försöker minska smittorisken genom att inte 
utsätta eleven för onödig smittorisk. Detta gar att Grundskoleförvaltningen har 3 997 elever som åker 
skolskjuts. Detta är en ökning utifrån antalet under VT 2020. 

Dessa 3 997 elever fördelar sig utifrån transportmedel; 

1 646 elever har busskort för tätort 

636 elever har ett busskort för kommunen 

1 221 elever åker upphandlad buss-trafik 

373 elever åker Taxi 

121 elever åker upphandlad skolskjuts till särskola 

Under 2020 har en kostnadsdrivande orsak varit evakuering av Myråsskolan till Gässlösa/Kronäng 1. 
Denna evakuering fortsätter samt utökas under 2021. Förvaltningen ser även en ökad kostnad för 
taxiresor exempelvis har taxi till SU-grupp i Borgstena en kostnad på närmare 2 000 tkr för sex elever. 

Total kostnad för taxi-resor har under 2020 varit 19 500 tkr. Det finns även en generell kraftig ökning 
av taxi-resor. Denna ökning kommer delvis av växelvis boende men även att elever inte väljer/får plats 
på närmsta skola. 

4.3.9 Kost och lokalvård 

Budgetavvikelse: 

Kost- och lokalvårdsverksamheten bedriver sin verksamhet på uppdrag av grundskolenämndens 
kärnverksamheter samt åt förskoleförvaltningen. 
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Avvikelsen för Kost och lokalvård slutade på - 6900 tkr. Kostnaderna översteg budgeterad nivå med 
10 500 tkr varav hälften fakturerades till förskoleförvaltningen. 

Denna kostnadsavvikelse kommer dels av personalkostnad (-3 400 tkr) utifrån införandet av varje-dag-
städ i skolornas undervisningssalar. Under 2019 fanns vakansutrymme att tillgå vilket gjorde att en full 
kostnadsbudget inte upprättades för 2020. Efter utgången av 2020 kan man nu se att dessa vakanser 
inte fullt ut kunde täcka kostnaden för varje-dag-städ och budget 2021 har till viss del omfördelats från 
elevpeng till kost och lokalvård för att hantera varje-dag-städ. 

Den andra delen i avvikelse kommer av livsmedel. Kostnadsökningen som startade i Maj 2019 i och 
med det nya livsmedelsavtalet har fortsatt att påverka utfallet. Analysen visar att kostnaden för den 
kick-back som betalas till Borås stad finns inbakad i priset därav en kraftig ökning av livsmedelspriser. 
Effekten av Corona har dämpat utfallet då färre portioner jämfört med planerat antal har lagats under 
2020. Effekten under 2021 blir en minskning av personaltäthet samt att portionspriset skollunch måste 
sänkas med 1-2 kr för att kompensera de ökade livsmedelspriserna. Till införandet kopplas även en 
arbetsmiljöproblematik och diskussioner förs om att utöka leveranserna för 15 kök från 1 gång per 
vecka till 2 gånger per vecka för att återställa arbetsmiljön. 

Analys av verksamheten 

Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet. 2020 års utfall av närproducerade livsmedel var 22,9%. 

Andelen ekologiska livsmedel under 2020 var 43%. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat efter den 1 maj 
2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas 
till finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på livsmedel har inneburit en ekonomisk utmaning för 
verksamheten under 2020 och kommer så även vara under 2021. 

Kostverksamheten har vid rekryteringar under 2020 märkt av en ökning av antalet sökande till 
kocktjänster, troligen kopplat till sämre tider för restauranger under pandemin. 

Kostverksamheten har under 2020 arbetat aktivt med ytterligare förfining av matsedeln. 

Det innefattar bland annat: 

 I princip alla lunchrecept är klimatsmarta (0,7 koldioxidekvivalenter) 

 Alla recept provlagade av våra egna kök 

 Större variation på maträtter 

 Ökad säsongsanpassning 

 1 soppdag/vecka 

 Ännu fler rätter lagade från grunden 

4.4 Verksamheten 2020 

Grundskolenämnden har under 2020 fortsatt arbeta utifrån de tre fokusområden som togs fram under 
2018; Systematiskt kvalitetsarbete, Relationer och Processledning samt Bilden av skolan. Dessa 
fokusområden skall vara synliga genom hela verksamheten och vara varaktiga över tid. 

Till dessa fokusområden identifierades fem stycken prioriterade utvecklingsområden som blev 
stommen i nämndens utvecklingsplan för 2020. Dessa fem områden är; 

 Rektor/enhetschefers förutsättningar och förmåga 

 IT och digitalisering 

 Samverkan 

 Social hållbarhet 



Grundskolenämnden, Årsredovisning 2020 30(37) 

En utvärdering av dessa fem områden och dess identifierade åtgärder redovisas nedan. 

  

Utvärdering av Utvecklingsplan 2020   

  

1. Rektor/enhetschefers förutsättningar 

Aktivitet Lönesättning och lönemall: 

HR avdelningen har skapat struktur för lönesättning via en mall och nedan rutin har implementerats: 
• Rektor/enhetschef lämnar ett löneförslag till HR avdelningen 
• HR specialisten undersöker hur lönestrukturen ser ut för yrkestiteln avseende utbildning och 
erfarenhet 
• HR avdelningen tar fram ett justerat löneförslag baserat på löneförslag och lönestruktur 
• HR konsulterar Förhandlingsavdelningen innan lön meddelas till rektor 
Mallen utvecklas och förbättras hela tiden och leder till att vi har en snabb och rättssäker hantering av 
lönesättning. 

  

Aktivitet Tilläggsbelopp  

För att underlätta rektorernas arbete med tilläggsbelopp har Centrala elevhälsan vidtagit följande 
åtgärder: 

 Framtagit tydliga rutiner vid ansökan 

 Alla ansökningar sker digitalt i Prorenata med beskrivande mallar 

 Framtagandet av stödmaterial och checklista för ansökningar 

 För att göra en likvärdig bedömning är en lathund vid bedömningarna framtagen Denna 
lathund revideras årligen för att anpassas utifrån uppkomna frågeställningar vid bedömningen 
av inkomna ansökningar 

 Vid återkoppling av ansökningarna ges en utförlig förklaring kring det fattade beslutet. Detta 
innebär att det blir lättare för rektorerna att förstå bedömningen och därigenom kunna arbeta 
vidare med eleven eller en eventuell överprövning 

 Alla rektorer bjuds in till en personlig återgivning av beslutet för att ges möjlighet till 
frågeställningar och dialog. Detta är ett frivilligt möte och rektorerna har också möjlighet att ta 
med sig personal från övriga elevhälsan vid mötet 

 Verksamhetscheferna för respektive skolområde bjuds in för att delta vid sambedömningen av 
inkomna ansökningar för att på så vis få en bättre insyn i ansökningarna och innehållet i dessa. 
Därigenom ges VC en större möjlighet att stötta berörda rektorer med tilläggsbeloppen på ett 
bättre sätt. 

 All elevhälsopersonal får en utbildning och föreläsning kring rutiner, stödmaterial och 
checklista. Detta för att förtydliga att rektor inte står ensam i frågan samt öka kunskapen kring 
ansökningsförfarandet för elevhälsans personal 

 Vi sambedömningen förs anteckningar över skolornas ansökningar, dokumentation samt 
kvalitén på inkomna handlingar för att kunna ge personlig stöttning, återkoppling och 
utbildning till berörda personer inom elevhälsan 

  

  

Aktivitet System för kollegialt lärande  

Begreppet, formen och systematiken kring ”Kollegialt lärande” har förtydligats i samband med möten i 
verksamhetsledningen. Kollegialt lärande har påbörjats kring olika dilemman och temaområden. 

Aktivitet Uppföljningsmöte 
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Uppföljningsmöten mellan verksamhetschef och rektor har utvecklats. Uppföljning av arbetsskador 
och tillbud har systemsatts i samband med resultatuppföljningsmöten, i enlighet med riktlinjer för 
Skyddskommittéarbetet. 

Prognosarbetet utifrån satta målvärden är nu mer systemsatt, bland annat för att öka rektors 
prognossäkerhet för ökad måluppfyllelse. 

  

2.  IT och digitalisering 

  

Aktivitet Systemförvaltning PM3 

Implementationen av PM3 är till största delen utför. 2 Förvaltningsobjekt har identifierats och dessa 
båda har fått utsedda förvaltningsledare. Allt fler rutiner dokumenteras och presenteras i 
förvaltningsplanen. 

Aktivitet IT-strategi   

Arbetet med IT-strategi är påbörjad men har till viss del satts till paus genom situationen av Corona. 
Flera parallella projekt har även startats upp som måste prioriteras te x upphandling av ny läroplattform 
samt möjligheter på kort och lång sikt hålla distansundervisning (Kort sikt utifrån Corona och Lång sikt 
inom CFL för att anpassa behov gentemot tillgänglig resurs). Utgången av dessa projekt kommer 
påverka IT-strategin. 

  

Business Intelligence - BI 

Grundskoleförvaltningen har deltagit aktivt i införande av Microsoft Power BI i staden. En 
projektgrupp har även startas för att koppla ihop förvaltningsspecifika system såsom IST med Power 
BI. Förvaltningen har även påbörjat samt infört fler beslutssystem för att fördjupa sin kunskap inom 
ytterligare områden; Lexplore för lässcreening, Tjänsteplaneringsverktyg för resursoptimering samt 
lönestrukturverktyg för lönekartläggning. 

Dokumenthantering 

Projekt är uppstartat utifrån översyn av dokumenthantering. Till viss del har arbetet satts till paus 
genom situationen men Corona men även utifrån utredning av lagen om Tillgänglig kommunikation. 
Dokumenthantering utgår även ifrån deler som utreds inom IT-strategi te x möjligheter inom IT för 
pedagogisk personal och administrativ personal att kunna samarbeta. 

Fortsatt arbete kommer att göras inom IT-strategi samt Dokumenthantering 

  

3. Samverkan 

Samverkan med andra förvaltningar och myndigheter är viktigt för Grundskolenämnden. Det sätt på 
vilket dessa aktörer arbetar har indirekt påverkan på hur Grundskolenämnden når sina mål. 

Samverkan måste ha en tydlig struktur. 

 Syfte, omfattning och mål 

 Ansvar och gränser 

 Tidplan 

 Uppdrag från FC till ansvarig tjänsteperson 

 Projektledande tjänsteperson 

För att klara av grunduppdraget har GRF under 2020 förstärkt samverkan med IFO. Arbetet med 
nedanstående punkter är påbörjat och fortgår under 2021: 
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 Kartlägga nuläge av samverkan på enhetsnivå 

 Kartlägga de faktiska behoven av samverkan på enhetsnivå 

 Etablera kontakter mellan förvaltningarna på enhetsnivå. 

 Kontakta ny FC/VC på IFO för att rama in och projektsätta samverkan. 

4. Social hållbarhet 

Aktivitet Skolnärvaro 

Gemensam handlingsplan för GRF och GVUV för hantering av frånvaro har fastställts. Gemensamma 
rutiner och riktlinjer nom GRF för hantering av har reviderats och fastställts. 

För att öka krismedveten och kompetens bland rektorer har en utredning som visar 
frånvaroproblematik kopplat till måluppfyllelse gjorts. Av utredningen framgår statistik per skola, 
koppling till kön, invandring mm. Rektorerna har getts två dagars utbildning kring frånvaro. Ett 
utbildningsmaterial i form av en film med diskussionsfrågor har spritt till skolorna för att utbilda 
personalen inom GRF och IFO. 

Aktivitet Närvaroteam 

Ett gemensamt verksamhetsutvecklarteam för GRF och IFO har anställts från november. Teamet 
arbetar nu med att sätta sig in i och analysera frånvarostatistik. För närvarande genomförs 
djupintervjuer med rektorer och personal från tre enheter på IFO. 

Då en förutsättning för att kunna säkerställa statistik och uppföljning av frånvaro är ordning och reda i 
de skoladministrativa systemen har skoladministratörernas förmåga kartlagts. En gemensam tjänst för 
systemstöd mellan Elevhälsan och Ekonomi som har hand om systemen har skapats. 

  

Utvecklingsplan 2021 

Utifrån nämndens planeringsdagar, synteskonferens, kvalitetsrapporter har nya prioriterade 
utvecklingsområden för 2021 tagits fram, samt i något fall en förlängning av befintliga. 

Dessa är; 

 Rektors/enhetschefers förutsättningar 

 IT och  Digitalisering 

 Samverkan inkl med IFO 

 Social hållbarhet, Elevers skolnärvaro 

 Matematik 

Dessa prioriterade utvecklingsområden har fastställts och kommer beskrivs närmare i utvecklingsplan 
för 2021. 

  

  

  

  

  

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsperspektivet har arbetats in i verksamhetsplanering och budgetarbete. Skolorna (inomhus 
o utomhus) tillgänglighetsanpassas vid om-byggnationer. Så att alla elever och personal kan fungera i 
skolverksamheten. Arbete med mänskliga rättigheter, likabehandling och barnkonventionen ingår på 
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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. Arbete med barnkonventionen blir allt mer synligt, dels har medarbetare 
deltagit på Borås stads grundutbildning i Barnkonventionen. Perspektivet finns även med i 
Förvaltningschefens beslut där en värdering av respektive beslut görs utifrån barnkonvention. 

Skolors och idrottshallar, omklädningsrum, toaletter och duschmöjligheter inventeras 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. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Pandemin har tagit tid och kraft från det ordinarie arbetet i Grundskoleförvaltningen. En krisledning 
med funktionerna beslutsfattning, analys/beredning, kommunikation och sekretariat har organiserats. 
Stort fokus har lagts på att informera, vägleda och stödja rektorer/enhetschefer samt att informera 
vårdnadshavare. Periodvis, särskilt under mars-maj samt november-december, har det varit stort tryck 
på information/kommunikation, omvärldsbevakning, planering och beredning av ärenden samt 
administration. Vissa uppdrag och processer har behövt skjutas fram eller ställas in. Kärnverksamheten 
har i stort kunnat bedrivas enligt ordinarie plan. Det var onormalt hög frånvaro hos elever och personal 
under andra halvan av mars och första halvan av april. Det har funnits stor oro hos en del personal, 
vårdnadshavare och elever. Ett fåtal vårdnadshavare håller sina barn hemma utan giltiga orsaker. 
Kunskapsutvecklingen har påverkats på negativt sätt för elever med hög frånvaro, men i stort kan det 
inte konstateras stor negativ påverkan på elevernas resultat. 

Utifrån statsbidraget som utbetalades till Borås Stad har Grundskoleförvaltningen kompenserats med 
800 tkr kopplat till Kost och lokalvårds upprad inom hälso och sjukvård. 

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Extratimanställda lokalvårdare som stod stand-by att gå in på 
äldreboenden vid sjukluckor 

454 

Inköp av rengöringsmaterial, torkhandukar, handsprit. Icke 
upphandlad leverantör fickanvändas när brist uppstod. 
Kostnaden består av prisskillnad samt överkonsumtion 

643 

Inköp av utrustning för digitala möten bl a omställning till 
digitala nämndmöten 

81 

Summa 1 178 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Skola 

6.1.1 Grundskola 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
grundskola 

11 786 12 172 12 374 12 346 

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

1 572 1 703 1 643 1 694 

Kostnad för 
kommunal 
grundskola, kr/elev 

92 628 91 752 93 830 95 102 

Antal elever per 
lärare, totalt i 
kommunen 
(heltidstjänst) 

11,2 11,3 11,5 12,05 

Antal elever per 
pedagogisk 
personal 

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

Antal Borås-elever 
med skolskjuts 

3 900 4 300 4 100 4 832 

6.1.2 Förskoleklass 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
förskoleklass 

1 387 1 405 1 428 1 431 

varav elever i 
förskoleklass i 
fristående skola 

71 76 76 76 

Kostnad 
förskoleklass 
hemkommun, 
kr/elev 

45 824 46 554 50 499 46 120 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever per 
lärare 
(heltidstjänst) 

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

6.1.3 Obligatorisk särskola 

6.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
särskola 

105 107 106 134 

Kostnad särskola, 
kr/elev 

401 305 434 308 440 422 411 500 

6.1.4 Fritidshem 

6.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
fritidshem 

4 854 4 925 4 900 4 538 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

311 292 309 285 

Barn 6-9 år 
inskrivna i 
fritidshem och 
pedagogisk 
omsorg, andel (%) 

87 88  80 

Kostnad fritidshem, 
kr/inskrivet barn 

26 073 26 530 29 409 31 800 

Antal inskrivna 
elever per 
årsarbetare 

21,8 21  22,1 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

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

8 000 1 213 6 787 

Trandaredkök omb. 500 16 484 

Sjömarkenomb/tillb,inventarierF-6 21 klassrum 
+ specialsalar 

6 000 4 326 1 674 

DaltorpskolanF-6flytt till Kronäng 2 modul 0 144 -144 

Daltorp7-9 No-salar 0 634 -634 

Sandhult Kök 0  0 

Summa 14 500 6 333 8 167 

Analys 

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

GRN hade äskat om 8 000 tkr i budget 2021. Beslutad budget för 2021 är 4 000 tkr. Omdisponering 
begärs därav av 2020 års budget med 4 000 tkr. Diskussioner pågår mellan LFF och GRF om 
investeringar i byggnation på björkhöjdskolan samt vem som skall finansiera dessa investeringar då det 
är en inhyrd fastighet. 

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

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

Daltorp F-6 samt Daltorp 7-9: F-6 verksamheten har flyttat ur sina lokaler för att bereda plats för mer 
kapacitet 7-9 

Sandhult kök: Ett vattenbad har köpts in som kommer att bokföras om till driftinventarie och är 
löpande underhåll. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Björkhöjdskolanomb,in
ventarier F-9 2 parallell 
F-6 skola och 4 
parallell 7-9 skola 

8 000 8 000 1 213 6 787 4 000 9 213 2 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

Summa 8 000 8 000 1 213 6 787 4 000 9 213  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

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

  

Investering 2020 uppgår till 1 213 tkr. 

Beslutad budget för 2021 är 4 000 tkr. 

Omdisponering begärs av 4 000 tkr från 2020 till 2021. Delvis utifrån diskussioner med LFF om vem 
som skall investera i vad på nya björkhöjdskolan då det är en inhyrd fastighet. 
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