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Datum
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2019-06-13

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00011 3.5.4.0

Avslut av budgetberedningsgruppens uppdrag budget
2020:1
Grundskolenämndens beslut
Tillstyrka framställan att avsluta budgetberedningsgruppens uppdrag för
budgetarbetet med budget 2020:1.
Ärendet i sin helhet
Budget 2020:1 beslutas om i Grundskolenämnden 27 augusti. I samband med
detta beslut avslutas därmed den beredningsgruppen för budgetarbetet som
funnits under våren 2019.
Beslutsunderlag
1. Grundskolenämndens beslut om tillsättning av budgetberedningsgruppen
20190226.

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

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00007 3.5.4.0

Peter Skoglund
Handläggare

Budgetuppföljning per maj 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna månadsrapport per maj.
Ärendet i sin helhet
Utfallet för perioden är -0,25 mkr vilket är en förbättring från april. Inom
personalkostnaderna finns fortsatt en vakanssituation inom elevhälsan som
genererar ett överskott. Prognosen för helåret är ekonomi i balans. Nämndens
buffert förväntas att disponeras under 2019.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning per maj 2019 Grundskolenämnden.

Samverkan
FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Månadsrapport 2019-05
Grundskolenämnden
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1 Uppföljning av nämndens uppdrag
- slutsatser och särskilt viktiga punkter
Det ekonomiska resultatet för perioden följer till stor del budget. Den positiva avvikelsen inom
personalkostnad som under 2018 fanns inom elevhälsan har minskat.
Vid PLUPP-mötet i mars informerade presidiet kommunalråden om utfallet av 2018 års mål,
indikatorer och ekonomi. Även den förväntade hyresutvecklingen togs upp. Bakgrunden är de
ekonomiska effekter som förväntas uppstå till följd av renovering av nedslitna skolor och den
utbyggnad av skolor som den demografiska utvecklingen förväntas innebära under den kommande
femårsperioden. Hyreskostnader beräknas öka med 10 mkr till 2020 vilket är svårt att täcka med en
75%-ig uppräkning av kommunbidraget.
Stadsledningskontoret samt ekonomistyrning meddelade att man noterat problematiken.
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2 Förvaltningsövergripande
2.1 Förvaltningsövergripande
2.1.1 Utfall och prognos
Resultatöversikt
Belopp i tkr
Nettokostnad

Aktuell
budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
utfall-budget

Utfall
perioden fg
år

Prognos
helår

Bokslut
föregående
år

Aktuell
budget helår

-592 732

-592 485

-247

-559 031

-1 463 325

-1 463 325

-1 400 427

592 485

592 485

0

564 150

1 463 325

1 463 325

1 407 800

-247

0

-247

5 119

0

0

7 373

Ianspråktagande
av ack resultat

0

0

0

0

0

0

0

Ack resultat

0

16 273

16 273

6 386

16 273

0

16 273

-473 923

-476 660

2 737

-449 645

-1 178 645

-1 182 645

-1 103 612

Kommunbidrag
Resultat

Lönekostnad

Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Utfall perioden

Budget perioden

Årsbudget

Prognos

Intäkter
Statsbidrag

58 803

57 928

136 350

136 350

Ersättning
Migrationsverket

4 743

4 085

7 595

7 595

Externt sålda platser

3 565

3 698

8 875

8 875

Avgifter o övr int

62 551

59 799

145 665

145 665

Summa intäkter

129 662

125 510

298 485

298 485

-479 640

-483 051

-1 197 377

-1 193 377

Lokaler

-62 851

-62 150

-151 514

-151 514

Material

-31 671

-30 876

-72 121

-72 121

Köpta platser

-73 502

-73 352

-176 418

-176 418

Övr tjänster

-74 366

-68 279

-153 778

-157 778

-364

-287

-690

-690

-722 394

-717 995

-1 751 898

-1 751 898

0

0

-9 912

-9 912

Nettokostnad

-592 732

-592 485

-1 463 325

-1 463 325

Kommunbidrag

592 485

592 485

1 463 325

1 463 325

-247

0

0

0

Ianspråktagande ack
resultat

0

0

0

0

Resultat efter disp av
ack resultat

0

0

0

0

Kostnader
Personal

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert

Resultat efter
kommunbidrag
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2.1.1.1 Utfall till och med perioden
Resultatet t.o.m. maj visar på ett underskott på -247 000.
Prognosen för helåret är fortsatt ekonomi i balans.
Resultatet består av både ekonomiskt positiva avvikelser men även negativa avvikelser.
Skolskjutskostnad är nu justerad från den faktura som avsåg 2018 samt evakueringskostnad.
Men det finns kvar en avvikelse mot budget på -1,5 mkr som är orsakad av volymökning inom
skolskjuts.
Vakansutrymme kvarstår dels inom elevhälsan. Den totala positiva avvikelsen inom personalkostnad
jämfört med budget är 3,4 mkr.
0,9 mkr av dessa vakanser används till köp eventuell externa konsulter tex. skolläkare och psykologer.
Summerat
Tillfälligt vakansöverskott

3,4 mkr (främst elevhälsan)

Köp av konsulter

-0,9 mkr

Kvarstående avv. skolskjuts

-1,5 mkr

Köpta platser

-0,2 mkr

Lokalhyra

-0,3 mkr

Övrigt

-0,75 mkr

Resultat

-0,25 mkr

2.1.1.2 Prognos
Prognos för 2019 är fortsatt ekonomi i balans

2.1.2 Kommunbidrag
Beslut
KF Årsbudget

Kommunbidrag i tkr
1 459 550

Central lönesatsning, KS beslut

2 100

Kompensation ökade IT-kostnader, KS beslut

1 675

TOTALT
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2.2 Resultat per verksamhet
Ekonomiskt utfall och prognos
Nettokostnad per
område, tkr

Utfall
perioden

Aktuell
budget
perioden

Avvikelse
budget
- utfall

Prognos helår

Förväntad
avvikelse mot
budget

Bokslut
föregående år

Politisk
verksamhet
Intäkter

0

0

0

0

0

0

Kostnader

-1 037

-942

-95

-2 300

0

-1 960

Nettokostnader

-1 037

-942

-95

-2 300

0

-1 960

257

271

-14

650

0

209

Kostnad

-9 702

-9 648

-54

-24 051

0

-23 689

Nettokostnadf

-9 445

-9 377

-68

-23 401

0

-23 480

2 577

2 447

130

5 713

0

2 825

Kostnad

-30 247

-31 055

808

-76 787

0

-66 383

Nettokostnad

-27 670

-28 608

938

-71 074

0

-63 558

1 544

1 538

6

3 681

0

3 001

Kostnade

-18 841

-19 629

788

-49 495

0

-45 138

Netokostnad

-17 297

-18 091

794

-45 814

0

-42 137

60 153

58 757

1 396

136 988

0

132 543

Kostnader

-516 551

-511 508

-5 043

-1 253 837

3 000

-1 224 254

Nettokostnad

-456 398

-452 751

-3 647

-1 116 849

3 000

-1 091 711

18 158

18 040

118

44 506

0

46 001

Kostnad

-71 550

-74 770

3 220

-183 961

0

-172 561

Nettokostnad

-53 392

-56 730

3 338

-139 455

0

-126 560

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-27 607

-26 364

-1 243

-54 520

-3 000

-50 778

Nettokostnad

-27 607

-26 364

-1 243

-54 520

-3 000

-50 778

Administration
Intäkt

Förskoleklass
Intäkt

Särskola
Intäkt

Grundskola
Intäkter

Fritidshem
Intäkt

Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

46 225

43 694

2 531

104 867

0

103 177

-46 031

-43 228

-2 803

-104 867

0

-103 233

194

466

-272

0

0

-56

748

763

-15

2 080

0

1 845

-828

-851

23

-2 080

0

-2 032

-80

-88

8

0

0

-187

0

0

0

-9 912

0

0

-592 732

-592 485

-247

-1 463 325

0

-1 400 427

Korttidstillsyn LSS
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Buffert
Nettokostnad
Totalt
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2.2.1 Nämndens buffert
Utfall och prognos
Disponering av buffert
Typ av avsättning

Avsatt tkr

Årets buffert

Disponerat tkr
0

14 612

Skolskjutsfaktura avs 2018

1 200

13 412

Evakueringskostnad skolskjuts

3 500

9 912

4 700

9 912

Summa

Grundskolenämnden, Månadsrapport 2019-05
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3 Månadsmått
3.1 Skola
3.1.1 Grundskola
Utfall Maj 2019

Utfall Månad
2019 April

Utfall 2018

Budget 2019

11 905

11 887

11 832

12 097

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

1 604

1 604

1 610

1 612

Summa köpta platser

1 668

1 664

52

Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen
i grundskola

MV elever, ej PUT (Asyloch/eller tillståndssökande)

Prognos helår

94

Antal elever i åk 1-9 i Borås
skolor, ej specialskolor

10 443

10 432

Sålda platser

10 369
66

3.1.2 Förskoleklass
Utfall Maj 2019

Utfall Månad
2019 April

Utfall 2018

Budget 2019

Antal elever från kommunen
i förskoleklass

1 421

1 423

1 415

1 433

varav elever i förskoleklass i
fristående skola

73

73

74

74

Summa köpta platser

76

76

76

Verksamhetsmått

MV elever, ej PUT (Asyloch/eller tillståndssökande)
Antal elever i förskoleklass
i Borås skolor, ej
specialskolor

Prognos helår

12
1 373

1 374

Sålda platser

1 365

12

3.1.3 Obligatorisk särskola
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen
i särskola

Utfall Maj 2019

Utfall Månad
2019 April

Utfall 2018

Budget 2019

113

112

101

106

varav köpta platser
Antal elever i kommunens
särskolor

Prognos helår

1
107
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3.1.4 Fritidshem
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen
i fritidshem
varav barn i fristående
verksamhet

Utfall Maj 2019

Utfall Månad
2019 April

Utfall 2018

Budget 2019

4 533

4 606

4 960

4 900

273

276

294

295

Summa köpta platser
Antal elever i fritidshem i
Borås skolor
Sålda platser

Grundskolenämnden, Månadsrapport 2019-05

Prognos helår
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4 743
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Datum

Instans

2019-06-13

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00081 3.5.4.0

Revidering av regler och anvisningar för intern kontroll
Grundskolenämndens beslut
I enlighet med reviderat förslag fastställa regler och anvisningar för intern
kontroll.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en
organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar
antas. Grundskolenämndens ”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår
ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av Kommunfullmäktige
2017.
Beslutsunderlag
1. Regler och anvisningar för intern kontroll, Grundskolenämnden
2. Borås Stads Regler för intern kontroll
Samverkan
Vid FSG

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
• Regler

Grundskolenämndens
regler och anvisningar
för intern kontroll

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Grundskolenämnden
Datum: 13 juni 2019
Dokumentet gäller till och med 2021

2

Borås Stad | Regler och anvisningar för intern kontroll

Regler och anvisningar för
intern kontroll
Grundskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation
för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. Grundskolenämndens
”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern
kontroll”, antagen av Kommunfullmäktige 2017.
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet
med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara
en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

Organisation
Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller
i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt
nämndens respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.
I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och
resultat. Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera
dessa till närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen
visar avvikelser. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till
närmsta chef.

Ansvarsfördelning
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.

Grundskolenämnden
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att följa upp att det
interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde.
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer att särskilt granska under
verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, att kontroller
genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå
i den interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt
internkontrollplanen görs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna
kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål
vidta åtgärder.

Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en
god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med
nämnden se till att en riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag
till internkontrollplan. Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna
kontrollen följs och ansvarar för en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden.
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Verksamhetschef
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera
övriga anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner
och system som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister
i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef.

Rektor och enhetschef
Rektor/enhetschef ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system
som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Hen ansvarar för att
rutiner och system är kända och följs av samtliga medarbetare. Allvarliga brister i den
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef.

Medarbetarna
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och
effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.

Nämndens arbete med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.
Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa
upp att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys som
nämnden arbetar fram fastställs nämnden ett antal processer som särskilt ska granskas
under verksamhetsåret.

Riskanalys
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva
mycket tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna
välja ut kontroller ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning
av sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett
sådant fel skulle få för verksamheten.
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:
Sannolikhet 			Konsekvens
1. Osannolik 			
1. Försumbar
2. Mindre sannolik 		
2. Lindrig
3. Möjlig 			
3. Kännbar
4. Sannolik 			
4. Allvarlig
Dessa siffror multipliceras till en samlad riskbedömning, som vid en bedömning av 9 och
högre förs över till internkontrollplanen. Om nämnden väljer att EJ föra över en risk måste
detta kommenteras. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med
låg samlad riskbedömning.

De riskområden som bör analyseras är:
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka nämndens verksamhet
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller
att räkenskaperna inte är tillförlitliga
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legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet
verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten
inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar
och förordningar eller till interna regelverk
förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.
Vid bedömningen måste även hänsyn tas till den egna kostnaden för den interna kontrollen.
Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett självändamål i
förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som blir om
ett fel uppstår.
Om en riskbild får en riskbedömning på 16, ska nämnden i riskanalysen anta minst en
direkt åtgärd. En direkt åtgärd syftar till att riskbilden direkt åtgärdas och är ett kraftigare
agerande än en åtgärd. Arbetet med en direkt åtgärd följs upp i både tertialuppföljning
och årsredovisning.

Internkontrollplan
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden.
Internkontrollplanen innehåller följande delar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhet/process
Riskbild
Riskbedömning
Kontrollmoment
Kontrollmetod
Kontrollfrekvens
Kontrollansvarig
Status
Datum
Rapportör kontrollmoment
Kontrollfrekvens

Uppföljning till nämnden
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden.
Om analysen av kontrollmomenten visar att något behöver åtgärdas ska åtgärd vidtas.
Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser,
slutsatser och föreslagna åtgärder.
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen
och Stadsrevisionen för kännedom.

Systemstöd
All dokumentation gällande arbetet med intern kontroll sker i IT-stödet Stratsys, vilket
är ett system som används i Borås Stad för planering och uppföljning. I Stratsys finns
riskanalyser, internkontrollplaner samt uppföljningar att tillgå.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
• Regler

Borås Stads

Regler för intern
kontroll

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 19 oktober 2017
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser,
förvaltningar och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2021
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Regler för intern kontroll
Organisation
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det ligger även
ansvar för en organisation kring intern kontroll.
Nämnderna och bolagens styrelser

Nämnderna och bolagens styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta en
organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.
Förvaltningarna och bolagen

Samtliga medarbetare ska följa regler och anvisningar om intern kontroll. Cheferna
ansvarar för att informera övriga anställda om innebörden av den interna kontrollen,
och verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna
kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad.
Förvaltningschefen/VD ska löpande rapportera till nämnden/styrelsen hur den interna
kontrollen fungerar.

Uppföljning
Nämnderna och bolagens styrelser

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom
sitt verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys
av rutiner och processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse.
Rapportering

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med budgeten redovisa riskanalys och
plan för nästkommande år till Kommunstyrelsen.
Nämndernas redovisning ska ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar.
Kommunstyrelsen

Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen utvärdera
den interna kontrollen.

Borås Stad | regler för intern kontroll
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Datum

Instans

2019-06-13

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00079 3.5.4.0

Emil Persson Torgerson
Handläggare

Riskanalys 2020
Grundskolenämndens beslut
Fastställa Grundskolenämndens Riskanalys 2020.
Ge förvaltningschefen uppdraget att utifrån Riskanalys 2020 arbeta fram direkta
åtgärder för berörda riskbilder. Riskanalysen 2020 anmäls därefter till
Grundskolenämnden i augusti.
Att därefter sända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Sammanfattning
Grundskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 24 identifierade riskbilder.
Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och
Egen verksamhet. Fem riskbilder har riskbedömning 16.
I framtagandet av 2020 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden 201904-29 en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram.
Beslutsunderlag
1. Riskanalys 2020 (Grundskolenämnden)
Samverkan
Vid FSG
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Riskanalys 2020
Grundskolenämnden

1 Inledning
Grundskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 24 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi
och Egen verksamhet. Fem riskbilder har riskbedömning 16.

2 Regler för Intern kontroll
Grundskolenämnden fattade 2019-06-13 beslut om nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen. Dnr: GRN 2019-00081 3.5.4.0
Dokumentet gäller till och med 2021.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
I framtagandet av 2020 års riskanalys genomförde grundskolenämnden 2019-04-29 en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram. Förvaltningen
arbetade där efter utifrån detta underlag fram ett förslag till riskanalys. Grundskolenämnden fasställde 2019-06-13 Riskanalys 2020.

4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning

Till
plan

Samarbete

Risk för bristande samarbete med Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Beskrivning
Bristande samarbete kan leda till att elever i socialt
utsatta situationer inte får adekvat stöd.

16

Ja

Administration

Risk att allmänna handlingar inte hanteras korrekt på
enheterna.
Beskrivning
Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut, hantera och
bevara handlingar.

12

Ja

Budgetföljsamhet

Risk för överskridanden av skolenheters budgetramar
Beskrivning
Att skolenheter överskrider sina givna budgetramar.

9

Ja

Fritidshem

Risk för att kompetensen i fritidshem brister vilket kan
medföra brister i kvaliteten i verksamheten
Beskrivning
Andelen i personalen med rätt behörighet har minskat
vilket kan leda till brister i kvaliteten,
personalomsättning och hög arbetsbelastning.

16

Ja
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Kommentar

Direkt åtgärd

2(9)

Budgetprocess

Risk för en bristande transparens, konkret och relevant
information om resursfördelningsmodell, budget och
verksamhetsförutsättningar
Beskrivning
Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste ske i
tät samverkan mellan tjänstemän, politiker och fackliga
representanter. Konsekvenserna för
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas.

9

Ja

Riskbed
ömning

Till
plan

Risk för hög personalomsättning och svårighet att
rekrytera
Beskrivning
Kollegiala lärandet påverkas av hög
personalomsättning och lönesättning. Klarar inte av att
rekrytera och behålla personal. Lärarbristen påverkar
möjligheten att rekrytera vikarier. Svårt att rekrytera
elevhälsopersonal med tillräcklig kompetens och
erfarenhet.

12

Ja

Risk för brist på behöriga lärare
Beskrivning
Att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare.

12

Ja

Arbetsmiljö

Risk att rektorer inte klarar av sitt uppdrag
Beskrivning
Arbetsbelastning och förutsättningar för rektorer leder
till att de inte klarar av sitt uppdrag.

9

Ja

Löner

Risk för att felaktiga löneutbetalningar sker
Beskrivning
Lönerapportering skall ske enligt föreskrifter avseende
övertid/mertid, användning av bil i tjänsten samt utlägg
i tjänsten.

4

Nej

Riskbed
ömning

Till
plan

5 Personal
Verksamhet /
Process
Personalomsättning

Riskbild

Kommentar

Direkt åtgärd

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

6 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Grundskolenämnden, Riskanalys 2020

Kommentar

Direkt åtgärd

3(9)

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer.

2

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.

Risk för förskingring när attestreglementet inte följs
Beskrivning
Om det förekommer brister gällande de rådande
attesteringsreglerna, finns en risk för att förskingring
kan inträffa.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Representation

Risk för att riktlinjer gällande representation och
utbildning ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Upphandling

Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Risk för att ramavtal inte följs
Beskrivning
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Kundfakturor

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Kontanta medel

Risk för felaktig hantering av kontanta medel
Beskrivning
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens redovisningssystem.

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Grundskolenämnden, Riskanalys 2020

4(9)

7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning

Till
plan

Fysisk skolmiljö

Risk att den fysiska skolmiljön inklusive utomhusmiljön
är bristfällig
Beskrivning
Skolmiljön kan vara bristfällig pga tillfälliga lokaler mm,
trånga skolor särskilt i centrala delarna av staden.

9

Ja

Integration

Risk för en ökad segregation
Beskrivning
Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för
konflikter.

16

Ja

Studiero

Risk för dålig studiero
Beskrivning
Oroliga och störande elever påverkar andra elevers
möjligheter till inlärning.

9

Ja

Elevhälsa

Risk för psykisk ohälsa bland elever
Beskrivning
Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt.

16

Ja

Särskilt stöd

Risk för att inte kunna ta hand om barn i behov av
särskilt stöd
Beskrivning
Barn med behov av särskilt stöd behöver ett extra stöd
som inte alltid prioriteras fullt ut.

12

Ja

Säkerhet

Risk för våld i skolorna
Beskrivning
Det finns tendenser till ett ökat våld i samhället vilket
även kan sprida sig till skolorna.

12

Ja

Lokalsituationen

Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att
möta behovet av antal kommande elever
Beskrivning
På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad
under de senaste åren samt en planerad kommande
ökning finns det en risk med skollokalerna inte räcker
till för att möta de behov av platser som finns för
kommande antal elever.

16

Ja
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Kommentar

Direkt åtgärd

5(9)

Bilden av skolan

Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden av skolan
Beskrivning
Att enskilda negativa händelser kan skymma större
och allmänna förbättringar.

12

Ja

8 Riskmatris
4

8

12
1

2

9

10 19

3

4

6

20 24

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

16
5

7

8

21 22

4

3

6
13 16 17

9

12
4

3

3

2
2

4
11 14 18

6

8

15

1

2

1

2

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

23

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

Konsekvens

12

1

1

2

3

4

Sannolikhet
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5

Direkt åtgärd krävs (13-16)

Verksamhet /
Process
Personalomsättnin
g

11

Åtgärd krävs (9-12)

Risknum
mer

7

Håll under uppsikt (4-8)

1

Riskbild

Risken accepteras
(1-3) Totalt: 24

Konsekvens
2020

Sannolikhet
2020

Riskbed
ömning
2020

Till plan
2020

Kommentar

1

Risk för hög personalomsättning och
svårighet att rekrytera

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

2

Risk för brist på behöriga lärare

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Arbetsmiljö

3

Risk att rektorer inte klarar av sitt
uppdrag

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Fysisk skolmiljö

4

Risk att den fysiska skolmiljön inklusive
utomhusmiljön är bristfällig

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Integration

5

Risk för en ökad segregation

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Studiero

6

Risk för dålig studiero

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Elevhälsa

7

Risk för psykisk ohälsa bland elever

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Samarbete

8

Risk för bristande samarbete med
Individ- och familjeomsorgsnämnden

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Särskilt stöd

9

Risk för att inte kunna ta hand om barn i
behov av särskilt stöd

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Säkerhet

10

Risk för våld i skolorna

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Löner

11

Risk för att felaktiga löneutbetalningar
sker

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Leverantörsfakturo
r

12

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

1.Försumbar

2.Mindre
sannolik

2

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.

13

Risk för förskingring när
attestreglementet inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2020

Sannolikhet
2020

Riskbed
ömning
2020

Till plan
2020

Kommentar

Representation

14

Risk för att riktlinjer gällande
representation och utbildning ej följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Upphandling

15

Risk för att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

16

Risk för att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Kundfakturor

17

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Kontanta medel

18

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Administration

19

Risk att allmänna handlingar inte
hanteras korrekt på enheterna.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Budgetföljsamhet

20

Risk för överskridanden av skolenheters
budgetramar

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Lokalsituationen

21

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

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Fritidshem

22

Risk för att kompetensen i fritidshem
brister vilket kan medföra brister i
kvaliteten i verksamheten

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Bilden av skolan

23

Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden
av skolan

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja
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Verksamhet /
Process
Budgetprocess

Risknum
mer
24

Riskbild
Risk för en bristande transparens,
konkret och relevant information om
resursfördelningsmodell, budget och
verksamhetsförutsättningar

Grundskolenämnden, Riskanalys 2020

Konsekvens
2020

Sannolikhet
2020

Riskbed
ömning
2020

Till plan
2020

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kommentar
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Datum

Instans

2019-06-13

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00080 3.5.4.1

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

Lokalplan 2019 för Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar att använda lokalplan 2019 som ett
planeringsunderlag för grundskolans expansion av verksamhet i Borås Stad.
Lokalplan 2019 översänds till Lokalförsörjningsnämnden.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden beslutar att använda lokalplan 2019 som ett
planeringsunderlag för grundskolans expansion av verksamhet i Borås Stad.
I lokalplan 2019 beskrivs alla pågående ny- och ombyggnationer samt större
och mindre anpassningar.
Inför arbete 2019 beslutades att riktlinjer för ny och ombyggnation av
grundskolor i Borås stad skulle arbetas fram. Detta har gjorts och redovisas i
Lokalplan 2019.
Beslutsunderlag
1. Lokalplan 2019 för Grundskolenämnden.

Samverkan
FSG.
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1. Nulägesanalys:
Elevflödena till Borås Stads grundskolor ökar. Många skolor är fulla i den mån att det inte finns plats
för att skapa fler klasser. Däremot kan vissa befintliga klasser fyllas på med elever i vissa årskullar på
en del skolor. På många skolor blir kommande elevflöden så stora att kapaciteten på skolorna inte
räcker till.
Områdena Göta, Trandared, Centrum, och Brämhult växer mest enligt elevprognoser på redan födda
barn men även stadens befolkningsprognos vittnar om ökning i dessa områden främst på grund av
inflyttning och nybyggnation.
Några av grundskolorna är i dåligt skick både fastighetstekniskt och ändamålsmässigt för att passa till
grundskolans styrdokument. Skolor som har lågt lokalutnyttjande behöver ses över och anpassas
genom att byggas om och i många fall även byggas ut för att få ett invändigt utformande av
skollokalerna som gynnar verksamheten att använda lokalerna mer effektivt.
Omorganisation och förändring av skolstruktur kan innebära att det blir mer kapacitet på en skola, på
t.ex. en F-9 skola så behöver de yngre barnen ha plats för fritidsverksamheten. Det kan vid
omorganisation till renodlad 7-9 skola innebära att man kan ta emot betydligt fler elever i årkurserna
7-9 på skolan än vad kapaciteten klarade vid F-9 organisationen.
Skol- och fritidshemsverksamhet för yngre elever kräver mer utrymme både inne och ute.
I Lokalplanen finns beskrivning på skolor som bör byggas om- och/eller till i Borås Stad. Grundskolans
planering och prioritering av att få plats med eleverna bygger på att vissa skolenheter skapas och att
skolor byggs ut i rätt takt för att Borås Stad ska kunna ta emot och ge alla grundskolelever en
skolplats.
Ändring av timplan för idrott ställer även nya krav på tillgång till idrottshallar. Timplan för idrott
kommer under 3 års sikt att öka och ökningen kommer vara fullt införd till läsåret HT21/VT22.
Tillgången till hallar är idag begränsad på vissa skolor och ett arbete behöver göras snarast för att öka
tillgången till idrottshallar. Störst förändring av timplan är inom 7-9 där det krävs fullstora hallar för
att bedriva verksamhet.

2. Demografi:
Befolkningsprognos 2019 -2023

Prognos för grundskoleförvaltningen baserad på Borås stads prognos upprättad 2019-04-15.

Borås hade vid utgången av 2018 totalt 112 178 invånare. Den totala befolkningsökningen är i
genomsnitt 1 221 personer per år under prognosperioden. Gruppen barn i åldersintervallet 6 – 15 år,
som motsvarar skolans F – år 9, förväntas öka med ca 270 elever per år och totalt 1 330 barn under
prognosperiodens fem år, från 2019 till 2023.
Stadsledningskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för
staden som helhet och områden enligt före detta kommundelsindelningen. Prognosen avser 20192023. En lägre framskrivning som drar ut trenden till 2030 anger en fortsatt expansion av åldrar
aktuella inom skolans område. Denna information är en del i grunden för kommande lokalplanering.
Från markförvärv till att en skola kan tas i bruk är ofta 5-7 år delvis beroende på hur ett eventuellt
detaljplanearbete kan genomföras. Det gör att 5-årsplanen snarare blir en rullande uppdatering som
måste ha sin grund i ett längre tidsperspektiv för beslut om kapacitetsinvesteringar.

Den kommuncentrala befolkningsprognosen är en förutsättning som Grundskolenämnden i sin
verksamhets- och lokalplanering och därpå följande budget skall utgå ifrån och definieras därför just
som förutsättning.
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.

Stadsledningskontoret befolkningsprognoser avser Boråsbarn d.v.s. de som är folkbokförda vilket
exkluderar asyl- och tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de
folkbokförda som utgör grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till Grundskolenämnden.
Asyl- och tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade
statsbidrag.
Stadsledningskontoret arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2019 och 31 dec 2020
som grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2020.
Elevprognosen visar på en viss avmattning av ökningen i slutet på prognosperioden, från drygt 300
fler barn/elever varje år till en ökning på 135 barn/elever 2023. Under prognosperiodens fem år från
dec 2018 till dec 2023 är ökningen för elever i F-9: 1 330 barn/elever. Jämfört med förra årets
prognos är denna lägre under prognosperiodens fem år.
Nedan redovisas den årliga förväntade förändringen och den ackumulerade båda ställt mot senast
kända utfall 31 december 2018. En trendframskrivning redovisas även fram till 2025 och 2030.

Årlig ökning - förändring mot året innan i prognosen

Årlig ökning - förändring mot året innan i prognosen

Elevutvecklingen är inte jämnt fördelad över staden. Den förväntade och planerade
bostadsbyggnationen förväntas få störst effekt i Centrum, Göta och Norrby är en stark bidragande
faktor till elevutvecklingen. Nedan redovisas befolkningsprognosen för de olika före detta
kommundelarna.
Antal fördelat på före detta kommundelar

Ökning mot föregående år fördelat på före detta kommundelar samt ackumulerad ökning

3. Riktlinjer för lokalbehov
De ekonomiska förutsättningarna vid om-, till och nybyggnation är styrande för hur lokalplanen ser
ut. Ekonomiskt styrs GRN efter en internhyra med i två hyresnivåer, i dag 700 kr/kvm respektive 1150
kr/kvm vilka förväntas öka med 1,7 % till 2020. Den lägre hyran betalas för de ytor som inte
genomgått en renovering och den högre hyran gäller lokaler som har genomgått renovering.
Inhyrning av moduler betalas efter verklig kostnad.
Detta ger att kostnaden för lokalen ökar näst intill det dubbla vid en renovering. Att bygga om en
befintlig skola utan att öka lokaleffektiviteten (dvs fler tillgängliga elev-platser på samma yta) skapar
ett behov av kostnadsminskning på personal.
Kombinerat med principen för kommunbidrag med 75% uppräkning av prognosticerat elevantal ger
detta en utmaning. Dvs för varje elev som tillkommer ersätts förvaltningen med 75% av värde.
Borås Stads grundskolors teoretiska, fysiska maxkapacitet är ännu inte helt utnyttjad men även svår
att beräkna.
Strukturen på skolan och i området spelar roll för hur planering av maxkapaciteten ser ut på olika
geografiska områden. Kapaciteten på en skola är också beroende av klassrummens storlek,
lokalernas utformning, elevernas ålder, olika elevers behov, storlek på matsal, skolgårdens yta och
utformning av den, förekommande uppehållsrum och caféteria, storlek på kapprum (plats för
ytterkläder och skåp) och korridorsutrymmen.
Även schematekniska och organisatoriska parametrar spelar in på maxkapaciteten samt hur
fastigheten är utformad. Ofta har äldre skolfastigheter inte möjlighet till samma kapacitet som nyare
för att verksamheten ska kunna arbeta mot skolans styrdokument och vara lokaleffektiva. F-3 och F-6
skolor har fritidshemsverksamhet på morgon och eftermiddag som kräver lokaler och utrymme för
lärande och lek. 7-9 skolor behöver uppehållsrum där eleverna kan vara under rast och håltimmar.
Alla 7-9 skolor är utrustade med specialsalar, antalet är olika på skolorna runt om i Borås Stad.
Många specialsalar rymmer oftast inte en hel klass. Salarna har olika typer av utrustning beroende på
ämnets karaktär.
Även flödena mellan skolor måste tas med i planeringen då man beräknar maxkapacitet. En F-3 skola
ska lämna ifrån sig ett visst antal klasser då eleverna ska börja åk 4, då måste mottagande skola ha
kapacitet till det. Likväl är det på högstadieskolor som tar emot elever från F-6 skolor.
Klassrummens storlek är varierande över Borås Stads grundskolor. Många skolor är byggda att ta
emot varierande storlek på grupper i klassrummen. Detta är en avgörande roll på planering av
elevantal och kapacitet på skolorna, då alla klasser inte alltid kan vara lika stora.
Undervisning av förskoleklass sker på vissa skolor i rum som inte går att definiera som klassrum utan
är utformade att passa till lek och lärande med annan struktur än traditionella klassrum. Även
kapprummens/skåpsplatsers roll är avgörande för maxkapaciteten. Eleverna måste kunna ha
möjlighet att hänga av sig ytterkläder och skor. Yngre barn har oftast extra kläder på skolan för att
kunna delta på undervisning, raster och fritidsverksamhet utomhus.
Skolans kökskapacitet och matsal storlek spelar stor roll. Antalet elever/klasser som får plats i
matsalen är en parameter som spelar stor roll vad gäller skolans kapacitet att ta emot elever. Enligt
Livsmedelsverkets råd så ska skollunch serveras mellan kl. 11.00-13.00 samt att eleverna ska ha
möjlighet att äta i lugn och ro, minst 20 minuter. Detta kräver god schematisk planering på skolorna.

Även ventilationen begränsar kapaciteten. I de flesta klassrum/undervisningssalar finns skyltar med
anvisning av antalet personer som får vistas där enligt OVK-protokoll av mätning. På flera skolor är
ventilationens kapacitet lägre än antalet personer som fysiskt får plats, detta blir begränsande.
Storleken på skolgården är ytterligare en faktor som begränsar antalet elever på skolan. Borås Stad
har ingen norm för hur stor en skolgård ska vara, hur många kvadratmeter per elev som behövs för
att skapa en tillfredställande utemiljö. Vid ny-, till- och ombyggnation av skolor i Borås Stad vill GRN
utreda och erhålla ett nyckeltal kring storlek på skolgårdarnas yta för att få tillfredställande miljö för
skolans elever. Komplettering av park, skog och andra grönområden inräknade.
Elevökningen inom staden beror till stor del på att antalet elever i de yngre/äldre åren ökar men även
mottagandet av nyanlända elever har påverkat elevökningen, framför allt i de senare årskurserna.
Elevökningen på sikt beror även på att det just nu är nya planerade bostadsområden på många delar
av staden. Just volymutvecklingen är den mest utmanande faktorn gör Grundskolenämnden just nu.

4. Aktuella beslut

Investeringsplan 2019, 2020, 2021 (Av KF fastställd budget 2019)

Norrbyskolans ombyggnation har efter det att investeringsplan 2019 beslutats flyttats framåt till
2022/2023.

5. Lokalbehov
Grunden i kommunikationen mellan Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden är den
lokalresursbehovsplan som stäms av vår och höst. I denna plan beskriver Grundskolenämnden sina
kommande behov och Lokalförsörjningsnämnden svarar gentemot denna plan med vilka
förutsättningar som finns för att realisera behoven. Behovsplanen är en del i underlaget för att
besluta om Borås Stad investeringsplan. I de fall Lokalförsörjningsnämnden inte kan svara upp och
genomföra Grundskolenämndens önskan sätts även en ny plupp för att visa tänkbar ny- alt
ombyggnation.
Grönt avser: LFN kan svara upp emot GRNs behov/önskan
Gult avser:

LFN har osäkerheter om de kan svara upp mot GRNs behov/önskan

Rött avser:

LFN kan inte svara upp och genomföra GRNs behov/önskan

Pågående samt planerade ombyggnationer och nybyggnationer redovisas nedan.
Nybyggnation


NY SKOLA 1 Götaområdet Daltorpskolan F-6 (GRN väntar på förstudie enligt
investeringsbudget)
Daltorpskolan – evakuering av Daltorpskolan F-6 till moduler i avvaktan på NY SKOLA 1 i
Götaområdet är klar. Modulerna bör ställas i Götaområdet där man också beaktar behovet
av en idrottshall. Detta krävs för att få tillräckligt med lokaler för eleverna i Götaområdet och
att alla har en skolplats. Skolinspektionen bedömde 2017 att Daltorpskolan skulle flytta 100
elever pga för trånga lokaler och för många elever i befintlig F-9 skola. Den lokal sägs därmed
upp och skolans F-6 del flyttar ut. Götaområdets elevökning kräver fler lokaler till skolstart
ht2019. Daltorpskolan 7-9 kan då utöka och expandera med fler elever, Daltorpskolan F-6
väntar på att flytta in i nybyggd skola i området så snart den är klar. Stadsdel Väster gick 2015
fram med behovet av ny skola i Göta-området. Den nya skolan ska utredas och planeras så
flera enheter/verksamheter ryms i skolan.
Inflyttning modul: HT2019
Inflyttning NY SKOLA 1: 2022 alt 2023



NY SKOLA 2 Trandared/Hässleholmen/Centrum (utredning av skolorganisation bör ske efter
hur Grundskolenämndens lokalbehov blivit tillfredsställt tidigare år enligt behovsplanering)
Inflyttning: 2024 alt 2025



NY SKOLA 3 Centrumnära

Ut- och ombyggnation


Sjömarkenskolan (Pågående byggnation, inflyttning januari 2019) – om- och utbyggnation till
3 paralleller, 630 elever. Ny idrottshall. Skolgård.
Inflyttning: vt2020



Norrbyskolan (projektering stoppad, framflyttad två år) – om- och utbyggnation till F-6, två
paralleller samt fritidshem. Ny idrottshall. Skolgård.
Inflyttning: 2022



Myråsskolan (projektering igång) - om- och tillbyggnation till F-6 skola med 4 paralleller samt
fritidshem. Ny större idrottshall. Skolgård.
Inflyttning: HT2021



Särlaskolan (förstudie pågår) – om- och utbyggnation till renodlad 7-9 skola, X paralleller, XX
elever. Befintliga elever i åk F-6 flyttas till Norrbyskolan och/eller Byttorpskolan.
Inflyttning: 2024



Byttorpskolan (projektering igång, byggstart nov 2019) - om- och tillbyggnation till F-6 skolan
med 3 paralleller samt fritidshem. Ny idrottshall. Skolgård.
Inflyttning: 2022



Sandgärdskolan och Sandaredskolan (GRN väntar på förstudie enligt investeringsbudget) om- och tillbyggnation av 7-9 skola samt F-6 skola. Sandgärdskolans ventilationssystem ska
bytas. Utformningen av Sandgärsskolans lokaler behöver anpassas för att vara
ändamålsenliga enligt skolans styrdokument och organisation. I samband med ombyggnation
av Sandgärdskolan anpassa Sandaredskolan med en större matsal samt fler klassrum och ny
utformning av fritids-/F-klasslokaler. Flytta hemkunskapssal till Sandgärdskolan från
Sandaredskolan. I dagsläget har Sandaredskolan sina åk 6 (två klasser) på Sandgärdskolan.
VT2020 tar Sandaredskolan över Sjömarkenskolans evakuerings moduler som F-klass och
fritids varit i. Genom denna tillfälliga lösning skapas fler platser på Sandgärskolan samt på
Sandaredskolan.
Inflyttning: 2023



Engelbrektskolan (förstudie klar) – om- och utbyggnation för att få bättre lokalutnyttjande.
Utformningen av Engelbrektskolans lokaler behöver anpassas för att vara ändamålsenliga
enligt skolans styrdokument och organisation F-9. Flera trånga sektorer på skolan bl.a. kök,
matsal, fritidshem, kapprum, grupprum. Två klassrum är i moduler på skolan.
Inflyttning: 2025



Erikslundskolan (påbörjad förstudie) – om- och tillbyggnation till F-9 skola samt
grundsärskola med fritidshem för åk F-6. Idrottshall. Skolgård. Skolan har ventilationssystem
behöver bytas ut och Utformningen av Erikslundskolans lokaler behöver anpassas för att vara
ändamålsenliga enligt skolans styrdokument och organisation. Alla lokaler behöver vara
tillgänglighetsanpassade.
Inflyttning: 2023



Tummarpskolan (GRN väntar på förstudie enligt investeringsbudget) – om- och tillbyggnation
till en F-6 skola. Ny idrottshall. Skolgård. Ändrad skolstruktur i Dalsjöforsområdet.
Dalsjöskolan 7-9, Tummarpskolan F-6. Utformningen på lokalerna är inte ändamålsenliga
enligt skolans styrdokument. Skolan behöver tillgänglighetsanpassas. Området kräver
expansion i lokalkapacitet för att möta elevströmmar.
Inflyttning: 2023



Asklandaskolan – (nytt behov) bygga ut till 3 paralleller. Behov av 7 stycken klassrum samt
hemvister till fritidshem samt personalutrymmen (behov till nästa års lokalplan).
Inflyttning: 2025

Samverkansobjekt med andra nämnder för att täcka kapacitetsbehov


Bodaskolan – behov av två klassrum samt fritidshem vid byggnation av Aktivitetshus på
Bodavallen. F-6 skolan får då 14 klassrum och enheten kan ta emot 2 paralleller.
Idrottshallen behöver expandera och byggas om för skolans växande elev/klassantal samt att
den är i dåligt skick. Under tiden behöver Bodaskolan utökade lokaler i närheten av skolan.

Inflyttning: då aktivitetshuset är klart ?, HT2019 behövs dock lokaler i väntan på inflyttning
i aktivitetshuset


Trandaredskolan – om- och tillbyggnation till F-6 skola. Idag finns 4 stycken klassrum i
klassrumsmoduler, den kapaciteten behöver byggas in i skolan, förslag att utreda att flytta på
folkbiblioteket samt utöka lokalerna för expansion.
Inflyttning: 2022



Fristadskolan och Gula Skolan NY IDROTTSHALL SAMT MUSIKSAL – Fritid- och
Folkhälsonämnden har presenterat ett behov av ny idrottshall i Fristad, behov av musiksal
bör utredas om Fristadskolan kan ha i samma byggnad. Gula Skolans idrottssal ska byggas om
till fritidshemslokaler och klassrum kan frigöras på skolan. Skolan kan nyttja den nya hallen i
idrottsundervisningen.
Inflyttning: När hallen är klar, ombyggnation Gula skolan klar skolstart 2021



Björkhöjdskolan (Samariten) – (förstudie klar) - utökning av skolenhet, anpassning av
gymnasiets före detta lokaler till F-9 verksamhet samt CFL och hörselenhet. Användande av
delar av Björkhöjdskolan till evakueringslokal för annan grundskola bör starta i samverkan
med Lokalförsörjningsnämnden för att kunna genomföra andra ombyggnadsprojekt.
Utökning och utredning av skolgård, nya väg- och trafikförhållande. Parkeringsplatser. Kök.
Specialsalar. Skogsängensförskola med 7 avdelningar ligger i samma fastighet, samnyttja
köket. Björkhöjd har till HT19 Björkhöjdskolan åk F och 1 samt CFL-verksamheten. HT20
startar en högstadieverksamhet.
Inflyttning: 2019 (F-1 CFL, hörselenhet) - 2020 (evakuering samt utökning till f-9 skola

Mindre ombyggnationer – anpassningar för att täcka kapacitetsbehov


Gula Skolan – 1) fler klassrum krävs till 2019 och samt större lokaler för fritidshemmet.
Behov att bygga om den lilla idrottssalen till fritidshemsavdelning. Då frigörs 2 klassrum som
idag verkar som fritidshem. 2) Anpassning och ombyggnation krävs för elevhälsans lokaler.
3) skolgården behöver anpassas, trafik- och parkeringssituationen behöver ses över. Skolans
leveranser till kök passerar över skolområdet.
Inflyttning: HT2019 samt 2021



Trandaredskolan - köket och matsalen är i behov av en utökning. Kökskapaciteten är för låg
och matsalen trång. Kök och matsal måste anpassas till elevantalet på skolan.
Inflyttning: 2020



Slättängsskolan - köket har behov av en kapacitetsökning.
Klart: 2020

Anpassningar och förändring/förbättringar


Fristadskolan – Behov av renovering av den ena hemkunskapssalen. Salen och utrustningen
är mycket omodern och sliten. Skolans andra hemkunskapssal renoverades 2015.
Klart: 2020-2021



Sandhultskolan - skolan är i behov av de lokaler som förskolan lånat. Utflytt av förskolan som
lånar ett klassrum av skolan. Behov efter 2021.
Klart: Bör utredas med förskolan.

Kommande förstudier


Idrottshallar – Översyn av tillgänglig tid i idrottshallar kommer att göras under hösten.
Ökningen av timplanen kommer att göras under 3 års sikt. Schemaläggning av HT19/VT20 är i
princip klar och följer aktuell timplan. Flera skolor har en planerad renovering av idrottshall i
samband med ombyggnation enligt ovan beskrivningar. Men en större översyn av tillgänglig
tid kommer att göras samt ett arbete för att lösa timplanen med alternativa lösningar
(friluftsdagar, uppblåsbara hallar, föreningshallar, utomhusidrott etc.



Erikslund – Översyn efter tillgängliga tillfälliga lokaler i anslutning till Erikslund. Skolan är idag
full och nya lokaler behövs för att växa i avvaktan på ombyggnation.

Moduler på Grundskolor i Borås Stad 2019












Kerstinsgårdsskolan
Fjärdingskolan
Myråsskolan
Trandaredskolan
Engelbrektskolan
Bergdalskolan
Fristadskolan
Sandaredskolan
Äsperedskolan
Gula Skolan (från HT 2019)
Särlaskolan (från HT 2019)

6. Skapande av Riktlinjer för ny- och ombyggnation av Grundskolor
I augusti 2018 startade Grundskoleförvaltningen en projektgrupp för att arbeta fram riktlinjer för nyoch ombyggnation efter uppdrag från Grundskolenämnden. Projektgruppen leds av
Lokalsamordnare, gruppen består av tillförordad chef för kvalité och utveckling, verksamhetschef,
verksamhetsutvecklare samt projektingenjör från Lokalförsörjningsförvaltningen. Projektgruppen har
tagit del av olika referensgruppers expertis, som innehåller representanter från skolverksamheten.
Borås Stads Grundskolenämnd har behov av att ta fram riktlinjer som i större grad fastställer vilka
utrymmen som ska finnas med i en grundskola samt hur de ska utformas och utrustas. Borås Stad
står inför många investeringar under kommande år, där nya skolor planeras samt om- och tillbyggnad
av flertalet befintliga skolor. Bra och innehållsrika riktlinjer för ny- och ombyggnation blir en nyckel
för effektiv projektering och byggnation både pedagogiskt och organisatoriskt men även
kostnadsmässigt. I processen att ta fram riktlinjer uppstod behovet att förtydliga namnet på
uppdraget, föreslås namnet riktlinjer för ny- och ombyggnation i Borås stad för grundskolor,
förskoleklass och fritidshem.
Motiven för att fastställa riktlinjer för ny- och ombyggnation är två.


Riktlinjer för ny- och ombyggnation av grundskolor, förskoleklass och fritidshem skall ge en
tydlig förutsättning för planering, projektering och byggnation av kommande etablering av
skolor. Riktlinjer där det framgår vilka utrymmen som ska finnas samt dess storlek och hur de
ska utformas, blir ett underlag för arkitekter och projektörer, vilket gör processen effektivare
både vad gäller tid och kostnad.



Det syftar också till att alla nya skolor får en enhetlig utformning, vilket innebär att det blir
samma goda förutsättningar att bedriva verksamheten oavsett vilka som varit delaktiga i
förstudie och projektering. Det innebär dock inte att alla nya enheter kommer vara identiska,
utan enbart likvärdiga med samma funktioner och utformning. Enheterna ska planeras så att
lokalutnyttjandet blir mer effektivt, att lokalerna används mer effektivt under hela dagen.

Det är av stor vikt att riktlinjer för ny- och ombyggnation tas fram i år, då flertalet skolor planeras och
projekteras inom snar framtid. Processen får inte innebära att programmet skyndas fram utan fokus
ska vara på kvalitet såsom förankring och dess innehåll.
Det finns flera kommuner runt om i landet som har motsvarande program, ur vilka man kan hämta
inspiration och erfarenheter. Riktlinjer för ny- och ombyggnation måste ta stöd av nutida forskning
inom pedagogik och lärande, men också ge möjlighet till anpassning för förändrade pedagogiska
inriktningar och ny teknologi m.m. Det är också viktigt att riktlinjer för ny- och ombyggnation tar
hänsyn till kostnadseffektivt byggnation och fastighetsförvaltning.
Riktlinjer för ny- och ombyggnation speglar den verksamhet och en aktuell omvärld. De första
riktlinjer för ny- och ombyggnation är att ses som en startpunkt för en process med kontinuerlig
utveckling av programmet. Flera faktorer kan påverka kompletteringar och justeringar i dokumentet
såsom exempelvis ändrad lagstiftning och erfarenheter från de projekt staden genomför.
Avgränsningar i riktlinjer för ny- och ombyggnation handlar enbart om de delar av skolorna vilka
nyttjas av verksamheterna, såsom exempelvis hemvister, klassrum, grupprum, kapprum, specialsalar,

utemiljö samt mathantering. Utrymmen som nyttjas för byggnadens teknik samt tekniska lösningar
för bland annat värme och ventilation ska inte framgå i programmet. I Lokal- och
funktionsprogrammet ska framgå hur lokalerna ska utformas för grundskola, förskoleklass samt
fritidshemsverksamhet.
Trafiksituation kring skolorna bör planeras säkerhetsmässigt för elever. Det behöver finnas en säker
på- och avstigning för elever som åker buss/taxi. Grundskolenämnden vill arbeta för att eleverna har
en säker och hållbar trafikmiljö runt skolan. Allt fler elever blir skjutsade till skolan vilket gör att det
är mycket trafik i rörelse runt skolan, särskilt under morgon och eftermiddag.
Ett perspektiv som blir allt mer i fokus är att arbeta ur ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär att bl a
frågor om elevernas rörelse kopplad till hälsa och att aktivt verka för att minska bilkörning, inte minst
kring stadens skolor. Detta behöver ställas mot mönstret att allt fler barn blir skjutsade till skolan och
den negativa påverkan det blir kring hållbarheten i samhället gällande minskad rörelse för barnen,
trafiksäkerhet, miljöpåverkan mm.
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Datum
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00027 3.5.4.0

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata
utförare inom förskola, skola, vård och omsorg
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden översänder upprättad skrivelse till Stadsrevisionen.
Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom
förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har
ombetts inkomma med ett svar på granskningen.
I Stadsrevisionens granskningsrapport framkommer att Stadsrevisionen
bedömer att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående
grundskolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll
på de fristående grundskolorna under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen
har däremot informationsmöten med fristående grundskolor fyra gånger
årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit sig
informerad om hur verksamheten i fristående grundskolor har utvecklats.
Utifrån de brister som framkommit i Stadsrevisionens granskning har en ny
rutin för insyn i fristående grundskolor och fritidshem tagits fram.
Ärendet i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom
förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har
ombetts inkomma med ett svar på granskningen.
I Stadsrevisionens granskningsrapport framkommer att Stadsrevisionen
bedömer att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående
grundskolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll
på de fristående grundskolorna under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen
har däremot informationsmöten med fristående grundskolor fyra gånger
årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit sig
informerad om hur verksamheten i fristående skolor har utvecklats. Nämnden
behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder tas fram, genomförs och
dokumenteras. Genomförd insyn i fristående grundskolor bör redovisas till
nämnden och diarieföras för att möjliggöra allmänhetens insyn.
Utifrån de brister som framkommit i Stadsrevisionens granskning har en ny
rutin för insyn i fristående grundskolor och fritidshem tagits fram. Av den
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framgår att ansvaret för insyn i de fristående grundskolorna och fritidshemmen
har delegerats till Grundskoleförvaltningens chef för kvalitet och utveckling.
Syftet med insynen är att kommunen ska få insyn i hur verksamheterna arbetar i
riktning mot de nationella målen samt i den fristående enhetens kvalitetsarbete.
Insynen uppmärksammar i övrigt den aktuella verksamhetens resultat och
arbete för måluppfyllelse. Kommunens insynsrätt är begränsad till sådan insyn
som kommunen måste ha för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn.
Insynen består av ett verksamhetsbesök då Grundskolförvaltningens chef för
kvalitet och utveckling och/eller annan medarbetare på förvaltningen besöker
de fristående enheterna under hösten vartannat år. Inför insynsbesöket skickar
Grundskoleförvaltningen ett underlag med frågor och inriktning för
insynsbesöket till rektor på den fristående enheten.
Efter verksamhetsbesöket upprättas ett insynsprotokoll. Insynsprotokollet
skickas till den fristående enheten, anmäls till Grundskolenämnden och skickas
för kännedom till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport: Styrning och uppföljning av privata utförare inom
förskola, skola, vård och omsorg.
2. Rutin för Borås Stads samarbete med och insyn i fristående grundskolor
och fritidshem.
Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Stadsrevisionen.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata
utförare inom förskola, skola och vård och omsorg i Borås
Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i
lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om berörda
nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och
uppföljning av privata utförare.

LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och
äldrenämnden respektive Sociala omsorgsnämnden för att
säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna
ansvarar för. Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa
allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen behöver
se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för
Kommunstyrelsen är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Styrning och uppföljning av verksamhet som
utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i
många olika former. Kommuner får med vissa undantag lämna
över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen.
Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna
för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet
som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att
nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet
har lämnats över till någon annan.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden
har en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av de
privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och
säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor
i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området.
Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning
en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata
utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad
via LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av
genomförd kontroll och uppföljning av de privata utförarna
rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att
möjliggöra allmänhetens insyn.

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande
krav på styrning, kontroll och uppföljning av verksamhet
som nämnderna lämnat över till någon annan utförare.
Granskade nämnder har omfattande verksamhetsområden som
utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Granskningen visar att upprättade avtal i huvudsak
möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade
leverantörer. Avtalen omfattar vanligen hur insyn,
uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden
med utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som
formulerats.

Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare inte är
ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig
styrning och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I
övrigt har nämnden inte följt upp något av de sammanlagt 38 avtal
som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för
barn och unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn
och unga, öppenvård för vuxna och HVB för vuxna under 2017
eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning
av de HVB för barn och unga som upphandlats via ramavtal
genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den uppföljning
som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå.
Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden
inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll
och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att
granskade nämnder till största delen möjliggjort en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal
styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse
och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. Stadsrevisionen
rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av
privata utförare tas fram, genomförs och dokumenteras. En del
av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga
tillstånd och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av
uppföljningen bör rapporteras till nämnden minst en gång/år
och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn.

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och
LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående. Redogörelsen för
varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens
uppföljning varefter Stadsrevisionen redogör för bedömda
avvikelser och rekommendationer.
Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning
och uppföljning av de privata utförarna för hemtjänst som avtalats
via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de
privata utförarna av daglig verksamhet enligt LSS som avtalats
via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen
bör säkerställa att en samlad uppföljningsrapport av privata
utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende respektive

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig
styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad
genom LOU. Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen
följer upp avtalen med samtliga privata utförare på ett systematiskt
och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning
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Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder
tas fram, genomförs och dokumenteras. Genomförd insyn
i fristående skolor bör redovisas till nämnden och
diarieförs för att möjliggöra allmänhetens insyn.

av uppföljningen av de privata utförarna rapporteras till nämnden
och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan ta del av
uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se
över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare
för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade
nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och
LOU. Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad
kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll
och uppföljning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk
omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till
stånd för alla barn i kommunen. Kommunen får fullgöra sin
skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående
förskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman
som ansöker om att bedriva förskola eller fritidshem

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens,
Sociala omsorgsnämndens, Vård- och äldrenämndens samt
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens styrning och
uppföljning av privata utförare via LOV och LOU till
största delen är ändamålsenlig.

Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars
huvudman kommunen har godkänt och tillsyn över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag. Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken
mån verksamheterna följer de nationella målen. Kommunen bör
i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet,
ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och
följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning
ges inom ramen för tillsynen

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av merparten av de privata
utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU.
Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden
inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till privata
utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en
ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk
omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn
av fristående förskolor och pedagogisk omsorg som tagits fram
av förvaltningen.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av
fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är
belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses
att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad om hur
verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig
insyn i de fristående gymnasieskolorna.
Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning
inte en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har
inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017
eller 2018. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte
hållit sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor
utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata
grundskolorna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig
insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa
att genomförd insyn i fristående skolor redovisas till nämnden
och diarieförs för att möjliggöra allmänhetens insyn.

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser.
Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder bör genomföra
åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen
för uppföljning och kontroll av privata utförare som är framtagna
av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel
användas av flertalet granskade nämnder.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte
har en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har inte
genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående
skolorna under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har
däremot informationsmöten med fristående grundskolor två
gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden
inte fullt ut hållit sig informerad om hur verksamheter vid
fristående skolor utvecklats.
3
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Styrning och uppföljning av privata utförare

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund
För att överlämna verksamhet till extern utförare förutsätts att kommunen har säkerställt möjligheter
att kontrollera och följa upp verksamheten. Enligt 10 kap 7-9 §§ kommunallagen ska kommunen
tillförsäkra sig att de kan kontrollera och följa upp verksamheter innan en kommunal angelägenhet
lämnas ut till annan. Vidare ska kommunen tillförsäkra sig tillgång till information som gör det
möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs.
För verksamheter som lagts ut på entreprenad genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt
enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska kommunen reglera möjligheter och insyn i avtal. Staten har
gett kommunerna uppgiften att godkänna fristående förskolor samt utöva tillsyn över verksamheten.
Skolinspektionen ger tillstånd att bedriva verksamhet för fristående grundskolor och gymnasieskolor.
Skolinspektionen utövar tillsyn medan kommunerna har rätt till insyn i verksamheten när det gäller
fristående skolor.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma
om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata
utförare.
Revisionsfrågor
•
•
•
•

Finns tillfredsställande styrdokument och skrivna avtal med utförarna för hur insyn ska
garanteras?
Bedrivs ett strukturerat arbete för att säkerställa en god kontroll av privata utförare och
som är i enlighet med lagkrav inom området?
Hur fungerar samarbetet mellan berörda nämnder och de privata utförare som utför
verksamhet?
Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av privata utförare inom berörda nämnder?
Hur används resultat från dessa?

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar Borås Stads verksamhet inom vård och omsorg som är utlagd på privata
utförare via LOU och LOV. Granskningen omfattar även insyn och tillsyn av fristående förskola,
skola och gymnasieskola.

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen (KL) socialtjänstlagen (SoL), lagen om offentlig upphandling
(LOU), lagen om valfrihet (LOV) och skollagen (SkolL) samt annan tillämplig lagstiftning, allmänna
råd och föreskrifter. Utöver det utgör interna styrdokument, regelverk och beslut revisionskriterier
liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/styrelser.

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Ansvariga nämnder är Individ- och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden,
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, och Sociala omsorgsnämnden
och Kommunstyrelsen.
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1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är
Andreas Ekelund vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder
Metoderna för granskningen är dokumentstudier av styrdokument, kontroll av avtal samt intervjuer
med tjänstemän vid berörda förvaltningar.
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2 Granskningsresultat
2.1 Lagar och riktlinjer
2.1.1 Kommunallagen (2017:725)
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Fullmäktige i
kommuner eller landsting får, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till
en juridisk person eller en enskild individ, om det inte finns särskilda föreskrifter som förhindrar
detta. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast
om det finns stöd för det i lag.1
Kommuner får enligt kommunallagen (2017:725) 10 kap. 7-9 §§ lämna över verksamhet till privata
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera
och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.2
Det framgår i kommunallagen 6 kap. 6 § om styrelsen och nämndernas ansvar för verksamheten
att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med
stöd av 10 kap. 1 § kommunallagen har lämnats över till någon annan.3

2.1.2 Socialtjänstlagen (2001:453)
Kommunen får enligt socialtjänstlagen (SoL) 2 kap. 5 § sluta avtal med annan om att utföra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som omfattar myndighetsutövning får dock
inte överlämnas till annan.4
När en kommun tecknar avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten
innebär det inte någon förändring när det gäller huvudmannaskapet. Kommunen är huvudman
även om verksamheten utförs av en privat utförare.5 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har
tillsyn över både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Tillsynen gäller bland annat verksamheter
som lämnats över till enskild att utföra samt tillsyn över att verksamheten uppfyller mål enligt lagar
och föreskrifter. IVO har möjlighet att förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa
missförhållanden.6

2.1.3 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och Lagen
om valfrihetssystem (2008:962)
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandling som genomförs av en
upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas
i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.7

1

10 Kap. 1 § Kommunallagen

2

10 kap. 7-9§§ Kommunallagen

3

6 kap. 6 § Kommunallagen

4

2 kap. 5 § Socialtjänstlag

5

SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn, 99.

6

13 kap 1 § Socialtjänstlag

7

1 kap 2 § Lagen om offentlig upphandling
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Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) är frivillig för kommuner och avser valfrihetssystem
för socialtjänsten. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlade myndighet konkurrensutsätter
delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett
valfrihetssystem.8
Borås Stad har infört LOV inom två verksamhetsområden. Hemtjänst enligt SoL sedan 2009 och
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) sedan 2010.9

2.1.4 Borås Stads riktlinjer för uppföljning av privata utförare
Kommunfullmäktige har den 17 maj 2018 beslutat om riktlinjer för uppföljning av privata utförare
av kommunal verksamhet och gäller alla nämnder och bolag som upphandlar privata utförare.
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som bedrivs av
privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en kommunal
verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen organisation eller annan
som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med
privat verksamhet avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte
heller stiftelse, som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan.
Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts,
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av en upphandlad
entreprenör och i ett valfrihetssystem. Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman
inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är
sina egna huvudmän och omfattas därför inte.
I riktlinjerna framgår det att varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare,
såväl kommunala som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet:
•
•
•
•

i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter,
så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/
eller för respektive nämnd och styrelse och
så att stadens mål kan uppfyllas

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn.
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har
bedrivits och resultaten av dessa.10

2.1.5 Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)
IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver
IVO tillsyn av såväl verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSS8

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

9

Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/foretagare/upphandlingavtalochinkop/privatautforare/		
valfrihetssystemlov.4.47a68bf5158f34c02991d8a6.html

10 Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av Kommunfullmäktige
17 maj 2018
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verksamheter genomför myndigheten tillsyn av verksamheterna och handläggning av enskilda
klagomål.11
För att få bedriva privata verksamheter som till exempel hem för vård och behandling (HVB) eller
personlig assistans behövs ett tillstånd från IVO. Från den 1 januari 2019 behöver även följande
verksamheter tillstånd från IVO; Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL), ledsagarservice enligt
LSS, biträde av kontaktperson enligt LSS och avlösarservice i hemmet enligt LSS.12
Kommuner behöver själva kontrollera om de utförare som anlitas har tillstånd från IVO och informera
sig om resultat från den tillsyn som IVO genomför.

2.2 Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs
via LOV och LOU
Nedanstående är en genomgång av de verksamheter inom berörda nämnder som har upphandlat
verksamhet via LOU eller där kommunen har infört valfrihetssystem via LOV. Uppgifterna bygger på
intervjuer med verksamhetsföreträdare och på genomgång av tillgängliga avtal, rutiner för uppföljning
och insyn, uppföljningsrapporter och övrig befintlig dokumentation.

2.2.1 Styrning och uppföljning av LOV verksamhet i Borås
Stad
Kommunstyrelsen
I Borås Stad finns det fem privata utförare av hemtjänst enligt SoL (januari 2019), vilket motsvarar
ungefär 15 % av alla brukare i Borås Stad. Uppföljning av avtalen genomförs av Stadsledningskansliet.
IVO beviljar tillstånd till privata utförare enligt SoL och har tillsynsansvar.
Avtalen med de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL avser en längd om ett år. I avtalen finns
det tydligt reglerat hur uppföljningen och samverkan av avtalet ska ske. Det finns upprättade rutiner
och arbetsbeskrivningar på Stadsledningskansliet som avser hur avtalen ska följas upp. Om någon
av de privata utförarna inte följer avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul
i avtalet.
Uppföljningsarbetet inom området utgår från obligatoriska krav i avtalen. Uppföljning av avtalen
genomförs och dokumenteras systematiskt och uppföljning sker i huvudsak på två sätt:
1. Avtalsuppföljning som omfattar bl.a. kontroll av personal, kontroll av genomförandeplaner
samt synpunkter från beställaren m.m. Uppföljning sker genom besök hos de privata
utförarna en gång/år.
2. Informationsträff - Två gånger per år samlar Stadsledningskansliet samtliga privata och
kommunala utförare inom hemtjänst för informationsträffar och genomgång av nyheter
och annan information inom området.
Det finns en upphandlingsgrupp där representanter från bl.a. SAS13, verksamhetschef bistånd Vårdoch äldreförvaltningen, enhetschef på Vård och äldreförvaltningen, utredare vid Centrum för kunskap
och säkerhet, förvaltningskontroller på Vård- och äldreförvaltningen, jurist på Koncerninköp och
ansvarig för LOV-avtalen finns representerade.

11 Socialdepartementet; regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende inspektionen för vård och omsorg, S2018/06066/RS
12 Ibid.
13 SAS innebär socialt ansvarig samordnare
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Upphandlingsgruppens uppgift är bl.a. att gå igenom nya ansökningar från företag, genomförd
uppföljning av LOV- avtalen, principiella avtalstolkningar som avser hävning av avtal samt styrning
och omvärldsbevakning. Inför avtalsförlängning gör Stadsledningskansliet en årlig uppföljning av
respektive privat utförare i enlighet med gällande rutin. Därefter görs en bedömning om den privata
utförarens avtal ska förlängas ett år eller inte. Avdelningschef för Koncerninköp på Stadsledningskansliet
beslutar om förlängning av avtal. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalsförlängningen inte beslutats
i enlighet med delegationsordningen14 för Kommunstyrelsen.
Det finns fyra privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS15 (januari 2019). IVO beviljar tillstånd
till privata utförare av dagligverksamhet och har tillsynsansvar. Avtalen är tillsvidareavtal som saknar
slutdatum. Ingen uppdatering av befintliga avtal har genomförts under 2018. Stadsledningskansliet
har följt upp avtalen av daglig verksamhet under 2018 på likande sätt som avtalen som avser privata
utförare av hemtjänst enligt SoL. Avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt LSS har inte
genomförts på ett systematiskt sätt under tidigare år. Om någon av de privata utförarna inte följer
avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul i avtalet. Två gånger per år samlar
Stadsledningskansliet samtliga privata och kommunala utförare inom daglig verksamhet enligt LSS
för informationsträffar och genomgång av nyheter och annan information inom området.
Enligt intervju har en sammanfattning av 2017 års uppföljning av de privata utförarna av hemtjänst
enligt SoL presenterats muntligt för kommunalråden under 2018. Planen är att presentera en
sammanfattning av avtalsuppföljning 2018 skriftligt. Sammanfattningen planeras omfatta både
de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL och av daglig verksamhet enligt LSS och ska rapporteras
för Kommunstyrelsen under 2019. Enligt intervju kommer även förlängning av avtal avseende
privata utförare enligt SoL att redovisas som ett anmälningsärende till Kommunstyrelsen med start
under innevarande år. Kommunstyrelsen skickar inte någon rapport till Vård och äldrenämnden
avseende uppföljning av LOV-avtalen.

2.2.2 Styrning och uppföljning av LOU verksamhet i Borås
Stad
Sociala omsorgsnämnden
Det finns 48 grupp- och servicebostäder i Borås Stad, varav 33 av dessa bedrivs i kommunal regi
och 15 boenden har en privat utförare. Det är en och samma privata utförare för 14 boenden (elva
gruppbostäder och tre servicebostäder) och förhållandena regleras i ett avtal som är upphandlat enligt
LOU. Avseende en gruppbostad har nämnden ett särskilt avtal som inte omfattades av upphandlingen
av de 14 andra boendena. Det boendet drivs som ett föräldrakooperativ. IVO beviljar tillstånd och
har tillsynsansvar för boenden med privata utförare.
I avtalet med de 14 boendena har Sociala omsorgsnämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och
uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om något serviceeller gruppboende inte följer avtalet finns det en sanktionstrappa med åtgärder. Sanktionstrappan
möjliggör för nämnden att utkräva vite och i slutändan häva avtalet. I avtalet med föräldrakooperativet
saknas avtalad möjlighet att följa upp kvalitén i verksamheten. Avtalet innehåller inte heller sanktioner
om utföraren inte följer avtalet såsom vitesklausul eller angiven sanktionstrappa. Avtalet saknar
slutdatum och gäller tills vidare. Enligt intervjuade betalar nämnden en högre ersättning via avtalet
till föräldrakooperativet än till de 14 andra boendena.
Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet med de 14 boendena. Uppföljning av
avtalet genomförs och dokumenteras systematiskt och sker i huvudsak på tre sätt:
14 Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02
15 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
8

Styrning och uppföljning av privata utförare

1. Avtalsuppföljning sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Mervärdesområdena omfattar bl.a. kvalitetskriterier enligt LSS, rekreation,
kultur- och fritidsaktiviteter, personalbemanning, attraktiv arbetsgivare samt närvarande
ledarskap och administrativt stöd. Uppföljningen sker genom exempelvis besök på
enheten, samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående,
granskning av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och
oplanerade besök på enheterna
2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter
från Sociala omsorgsförvaltningen och med fem enhetschefer och vid behov med
regionchefen för det privata företaget
3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Sociala omsorgsförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat
Uppföljning av avtalet med föräldrakooperativet genomförs separat och finns med i den samlade
rapporteringen till nämnden. Två gånger om året sammanställs en uppföljning av boenden som
bedrivs av privata utförare till nämnden. Enligt intervju är målsättningen att det inte ska vara någon
skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt boende och ett privat boende. Sociala omsorgsförvaltningen
använder ett verktyg som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kan
användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.16
Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen håller på att ta fram en
granskningsmodell för en likvärdig uppföljning oavsett utförare. I gruppen finns representanter
från Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, MAR,17 MAS18 och SAS. Den
gemensamma modellen beräknas vara klar under 2019. Modellen ska omfatta samtliga verksamheter
inom Sociala omsorgsförvaltningen; daglig verksamhet, socialpsykiatri, boendestöd, korttidsverksamhet,
grupp och servicebostäder samt personlig assistans.
Vård- och äldrenämnden
Två av 18 vård- och äldreboenden är utlagda på entreprenad genom LOU. Det är två separata avtal
med samma privata utförare. I båda avtalen har Vård- och äldrenämnden tillförsäkrat sig möjlighet
till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om
något boende inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan häva avtalet. IVO beviljar
tillstånd och har tillsynsansvar över privata utförare av vård- och äldreboenden.
Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och
dokumenteras systematiskt och sker på två sätt:
1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Det kan exempelvis vara aktiviteter och meningsfull tillvaro, värdegrund,
måltider och hälsa och rehabilitering. Uppföljningen sker genom besök på boendet,
samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående, granskning
av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och oplanerade
besök på enheterna.
2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter
från Vård och äldreomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef och biträdande
verksamhetschef och ledningen från det privata företaget.
16 http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11
17 MAR innebär Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal
18 MAS innebär Medicinskt ansvarig sjuksköterska
9

Borås Stad | Stadsrevisionen •

3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Vård- och äldreförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat
En gång om året får nämnden information om de avtalsuppföljningar som genomförts under året.
Ingen samlad uppföljning av avtalen redovisas för nämnden. Enligt intervju planeras den samlade
uppföljningen av avtalen att genomföras med samma mall som Sociala omsorgsförvaltningen använder
för att följa upp sina boenden som de har på entreprenad via LOU. Verktyget är framtagen av SKL
och kan användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.19
Enligt intervjuer är målsättningen att det inte ska vara någon skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt
boende och ett privat boende. Det ska inte vara någon skillnad utifrån de ska-krav som ställs i
upphandlingen. Däremot har anbudsgivare inom olika mervärdesområden fått beskriva vilken
kvalitet de kan erbjuda utöver den kvalitet som Borås Stad kravställt. Det är därför viktigt att likställa
en granskning av egen regi och externa utförare som håller isär kvalitet och avtalsuppföljning av
mervärdesområden. De har olika utgångspunkter. Kvalitetsuppföljningen görs utifrån ett brukarperspektiv
medan mervärdesuppföljningen har ett mer ”affärsmässigt” perspektiv.
Uppföljningen behöver enligt intervjuade utvecklas och genomföras på liknande sätt för att kunna
göra bra jämförelser. Vård- och äldreförvaltningen medverkar i uppdraget tillsammans med Sociala
omsorgsförvaltningen där de ska ta fram en gemensam granskningsmodell för kontroll av både
interna och externa verksamheter.
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden använder sig av privata utförare via LOU inom flera olika
områden enligt nedanstående. Inom samtliga områden har IVO tillstånds och tillsynsansvar.
Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk - Ett boende för personer
med psykisk ohälsa i kombination med missbruk är utlagt på entreprenad. I avtalet har nämnden
tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet på boendet. Former för
uppföljning är undersökningar genom enkäter, intervjuer, observationsstudier och aktiv uppföljning
i verksamheten. Borås Stad har rätt att ta del av allt material hos leverantören som av Borås Stad
bedöms vara relevant för uppföljning av verksamheten.
Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och
dokumenteras på ett systematiskt sätt. Utgångspunkterna för uppföljningen är bl.a. bemanning,
HSV och lokaler m.m. Det sker regelbundna uppföljningsmöten med representanter från Individoch familjeomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef för den privata utföraren. Förvaltningen
genomför några besök på boendet per år. Den sammanfattande avtalsuppföljningen redovisas för
nämnden en gång/år.
Familjehemsvård för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har drygt 50 %
av de anlitade familjehemmen i egen regi. För övriga familjehemsplaceringar används så kallade
konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är upphandlade
tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande avtal med nio
olika leverantörer av konsulentstödda familjehem för barn och unga. Avtalen omfattar kvalitetskrav
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden.
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.
19
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I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs
är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade i verksamheternas familjehem
som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och arbetssättet Barns Behov i Centrum
(BBiC) från Socialstyrelsen.20 Det finns också en pågående dialog mellan verksamhetsföreträdare i
förvaltningen och företrädare för de upphandlade leverantörerna, men det sker inga leverantörsträffar
eller motsvarande på regelbunden basis.
Familjehemsvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden anlitar merparten av familjehemmen
för vuxna via konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är
upphandlade tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande
avtal med sex leverantörer av konsulentsödda familjehem för vuxna. Avtalen omfattar kvalitetskrav
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden.
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.
I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Öppenvård för barn och unga - Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat nio olika
leverantörer av öppenvård för barn och unga. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för
barn och unga i egen regi. Öppenvården är upphandlad tillsammans med tre kranskommuner med
stöd av Koncerninköp. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Det
finns en särskild del av avtalet som omfattar kontroller och insynsrätt när det gäller tillståndspliktig
verksamhet. Det anges inga kvalitetskrav i avtalen. Avtalen med leverantörer löpte ut under 2018,
men kan förlängas under sammantaget ytterligare två år. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men
omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.
I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs
är uppföljning av individärenden av de barn och unga som har bistånd via den avtalade öppenvården.
Öppenvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat två olika leverantörer
av öppenvård för vuxna. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för vuxna i egen regi.
Öppenvården är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp.
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning,
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen finns
även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning och
utvärdering av verksamheten kommer skötas under avtalstiden. Avtalen med leverantörer kommer att
löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men omfattar
bestämmelser om hävning av avtalet.
I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs
är uppföljning av individärenden av de personer som har bistånd via den avtalade öppenvården.

20 Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
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HVB för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat HVB för barn
och unga genom att delta i SKL-Kommentus ramavtalsupphandling som genomförts för ett stort
antal kommuner i landet. Ramavtalet löpte ut under 2018 och något nytt ramavtal är ännu inte
färdigupphandlat av SKL-Kommentus. Det innebär att man i nuläget står utan ramavtal att avropa
avseende HVB för barn och unga. Nytt ramavtal beräknas vara på plats under första delen av 2019.21
Ramavtalet som sträckte sig till 2018 omfattade omkring 200 olika HVB i landets olika delar.
Ramavtalet möjliggör för allmänhetens insyn och av uppföljning av verksamheterna som omfattas.
Genom SKL-Kommentus finns även ett hängavtal som avser en upphandlad privat utförare som
kan utföra kommunernas uppföljning av de HVB som omfattas av ramavtalet. Tanken är att de
kommuner som deltar i ramavtalsupphandlingen ombesörjer uppföljning av de leverantörer som
ligger i deras kommun. På det sättet hjälps de upphandlade kommunerna åt för att möjliggöra
uppföljning av ramavtalets leverantörer. Det finns även ett förslag till uppföljning/kontrollmall som
kan användas av de kommuner som omfattas.
Förutom ramavtalet via SKL-Kommentus har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen även
platser i HVB för barn och unga i egen regi. Dessa är främst riktade mot ensamkommande barn
och unga. Under 2018 har antalet platser i egen regi minskat kraftigt och succesivt gått över till
andra boendeformer.
I intervjuer framkommer att SKL-Kommentus ambition om hur de upphandlade HVB-hemmen
ska följas upp inte fungerar särskilt väl i praktiken. Om någon kommun genomfört uppföljning
eller kontroll av en leverantör är det svårt att känna till det och det finns inget strukturerat
informationsutbyte om uppföljning/kontroll av leverantörer som en del av ramavtalsportalen. Individoch familjeomsorgsförvaltningen har under 2017 eller 2018 inte genomfört någon uppföljning
eller kontroll av de HVB för barn och unga som är upphandlade i ramavtalet. Ingen uppföljning
eller kontroll har heller genomförts avseende de HVB i ramavtalet som ligger i Borås Stad. Den
uppföljning som genomförs är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade
i verksamheterna som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och BBiC-systemet.
HVB för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat tolv olika leverantörer av
HVB för vuxna. Förvaltningen driver även olika HVB för vuxna i egen regi för olika målgrupper.
HVB för vuxna är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp.
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning,
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen
finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning
och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Avtalen med leverantörer
kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul,
men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.
I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning
i enlighet med avtalen av de någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning.
I intervjuer framkommer att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen inte har prioriterat uppföljning
av verksamhet som utförs via avtal genom LOU under 2017 och 2018. Förvaltningen tillkom genom
omorganisationen 1 januari 2017 och andra frågor har prioriterats under 2017 och 2018 menar
man. Följden har blivit att man följt upp avtalet om boendet för personer med psykisk ohälsa i
21 Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-ochpagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
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kombination med missbruk, men inte genomfört någon uppföljning av avtal för andra vårdformer
som upphandlas via LOU alls. Förvaltningen uppger att de får upplysning om leverantörernas
ekonomiska förhållanden löpande via Koncerninköp på Stadsledningskansliet. Vidare har IVO
tillsyn över samtliga verksamheter i landet som bedriver verksamhet i form av HVB och andra
boendeformer. Nyligen infördes även tillstånd och tillsyn via IVO i förhållande till
familjehemsvårdsföretag och stödboenden. Förvaltningen genomför ingen systematisk
insamling och sammanställning för att kontrollera att upphandlade verksamheter har gällande
tillstånd från IVO. Samma förhållanden gäller avseende resultat från de tillsynsbesök som IVO
genomför. Upprättade avtal anger dock att leverantören ska inrapportera om
tillståndsförhållanden ändras och om resultat från tillsyn i verksamheten från IVO.
Förvaltningen planerar att implementera en ny struktur för uppföljning och kontroll av leverantörer
under 2019. En aspekt som man avser att utveckla är kvalitet och vårdresultat i förhållande till
varje specifik leverantör utifrån olika målgrupper. Planen är att förvaltningen ska ta fram en intern
rutin för hur avtalen ska följas upp och göra en utvärdering av varje utförare som man sedan kan
sammanställa och sammanfatta till nämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vuxenutbildningen i Borås Stad har tre områden av verksamheten utlagda på entreprenad genom
LOU. Det är Svenska för invandrare (SFI), Gymnasial teoretisk vuxenutbildning samt Gymnasial
yrkesutbildning. Privata utförare genomför ungefär en tredjedel av verksamheten. Skolinspektionen
har tillsyn över vuxenutbildningen.
I avtalet med SFI har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet,
möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden
utkräva vite och i slutändan häva avtalet. Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet.
Uppföljning av avtalen genomförs och dokumenteras på ett systematiskt sätt i en GAP-analys för
kvalitetssäkring av externa utbildningsanordnare. Utgångspunkten för uppföljning sker på två sätt.
1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av exempelvis lokaler, studieformer,
studieplaner, undervisning samt elevinflytande m.m. Uppföljningen sker genom
klassrumsbesök, intervjuer med elever och personal samt granskning av insamlade
underlag och genomförda enkäter. I samband med den djupdykande uppföljningen
ges även coachande feedback till personal. Den är kopplad till kraven i avtalet.
2. Kvalitetsdialog genomförs en gång/år med utföraren. Dialogen utgår från den
senaste halvårsrapporteringen från utföraren och avser uppföljning av avtalet samt
information om nyheter och andra områden som är aktuella. I kvalitetsdialogen
deltar, utöver rektor och samordnare för Vuxenutbildningen SFI, representanter
från förvaltningen och platschefen för den privata utföraren.
En samlad avtalsuppföljning, en halvårsrapport, skickas två gånger per år till rektorn och samordnaren
på SFI av den privata utföraren. Rapportens fokus och innehåll är specificerat i avtalet. Rektorn
tar ställning till om avtalet ska förlängas ett år eller inte. Uppföljningen skickas inte till nämnden.
Avtalet med Gymnasial teoretisk vuxenutbildning gäller distanskurser utom naturvetenskapliga
kurser. Nämnden har tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av avtalet. Uppföljningen
sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, enkätundersökningar bland studerande och berörd personal.
Uppföljning sker också genom nästan daglig kontakt med anordnaren och/eller anordnarens elever
i och med att förvaltningen har full tillgång till anordnarens läroplattform där undervisningen
bedrivs och många beslut som ska tas kring elever behöver beslutas av förvaltningen. Om utföraren
inte följer avtalet kan nämnden häva avtalet. I avtalet finns inga vitesklausuler. Uppföljning av
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avtalet sker regelbundet, genom avstämningsmöten där krav i avtalet diskuteras med utföraren och
dokumenteras i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljnings skickas till nämnden.
I avtalen med Gymnasial yrkesutbildning har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet insyn och
uppföljning av avtalet. Uppföljningen sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, intervjuer med elever
och anordnarens personal. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan
häva avtalet. Uppföljning av avtalet sker löpande under året. En utvärdering av utbildningarna sker
på elevråden som sammanställs i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljning
skickas till nämnden.
Enligt intervju är planen för 2019 att de verksamhetsområden som har avtal med privata utförare ska
följas upp på samma sätt för hela vuxenutbildningen. Planen är att genomföra avtalsuppföljningen på
samma sätt som verksamhetsområdet SFI enligt intervju. Ingen samlad avtalsuppföljning behandlas i
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalen under 2018 inte
beslutats i enlighet med delegationsordningen 22 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Enligt
intervju har förvaltningen ändrat rutinerna, vilket medför att nämndens ordförande undertecknar
avtalen i fortsättningen.

2.3 Tillsyn och insyn i enlighet med skollagen (2010:800)
I detta avsnitt beskrivs insyn och tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg samt
insyn av fristående grundskola och gymnasieskola. Uppgifterna grundar sig på intervjuer med
verksamhetsföreträdare och rutiner för uppföljning och insyn/tillsyn, uppföljningsrapporter och
övrig befintlig dokumentation.

2.3.1 Skollagens bestämmelser om tillsyn av fristående
förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen.
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola.23
För att bedriva en fristående förskola måste huvudmannen ha tillstånd från kommunen där förskolan
är belägen. Det samma gäller fristående fritidshem om de inte ingår i enhet med förskoleklass eller
grundskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva
förskola eller fritidshem.24 Huvudregeln är att en fristående förskola ska vara öppen för alla barn.
Kommunen ska bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller
för utbildningen, bland annat att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. 25
Tillsyn
Det är 26 kap. i skollagen som reglerar tillsynen av fristående förskola och pedagogisk omsorg.
Enligt 26 kap. 4 § skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har
godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket i skollagen och tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 § i skollagen.Tillsynen ska ge underlag
för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella målen.26

22 Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasiet och 			
vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05
23 8 kap. 12 § Skollagen
24 2 kap. 5-7 § Skollagen
25 2 kap. 5 § Skollagen
26 2 kap. 7 § Skollagen, 25 kap. 10 § Skollagen 26 kap. Skollagen
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En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står
under dess tillsyn.27 Den vars verksamhet står under tillsyn enligt skollagen är skyldig att enligt
tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material
som behövs för tillsynen.28
I Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan framgår följande avseende kommunens
tillsyn över förskolor och pedagogisk omsorg.29
Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet;
1.

utöva sin tillsyn regelbundet,

2. ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, hur tillsynsbesluten utformas och hur tillsynen
följs upp, samt
3.

ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning ges inom ramen för tillsynen

Sanktionstrappa avseende föreläggande
Om brister upptäcks i tillsynen har tillsynsmyndigheten möjligheter till föreläggande enligt skollagen
26 kap. 8 § och 10 – 18 §§. Tillsynens syfte är att verksamheten ska uppfylla kraven i gällande
författning.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ingen åtgärd
Överträdelsen är ringa
Anmärkning
Om överträdelserna inte är så allvarliga kan tillsynsmyndigheten ge huvudmannen en
anmärkning. Huvudmannen ska rätta till det som orsakat anmärkningen inom en viss tid,
annars kan tillsynsmyndigheten utfärda föreläggande.
Föreläggande
Tillsynsmyndigheten kan förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. För
enskilda huvudmän gäller detta dessutom om man inte följer de villkor som gällde för
beslutet om godkännande eller beslutet om bidrag. Huvudmännen måste få veta vad de
ska göra för att uppfylla föreläggandet. Därför ska tillsynsmyndigheten ange de åtgärder i
föreläggandet som behövs för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Föreläggande med vite
Föreläggandet får förenas med vite, som är ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att förmå
huvudmannen att följa föreläggandet. Tillsynsmyndigheten kan använda sig av föreläggande
och vite direkt eller som ett påtryckningsmedel om huvudmannen inte har rättat till felen i
verksamheten.
Återkallelse
Samma myndighet som godkänt en huvudman kan återkalla beslutet om bidrag. Det kan
hända om huvudmannen inte följt ett föreläggande och om överträdelsen är allvarlig.
Tillfälligt verksamhetsförbud
I mycket allvarliga fall kan tillsynsmyndigheten förbjuda en viss verksamhet med omedelbar
verkan. Det handlar om allvarliga situationer där det är sannolikt att utredningen i ett
tillsynsärende kommer att leda till att man drar in huvudmannens godkännande eller
till att man beslutar om statliga åtgärder för rättelse. För att ett beslut om tillfälligt
verksamhetsförbud ska gälla omedelbart måste det vara omöjligt att vänta med hänsyn till
barnens eller elevernas hälsa eller något annat särskilt skäl. 30

27 26 kap. 6 § Skollagen
28 26 kap. 7 § Skollagen
29 Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, s 27-29
30 26 Kap. 8 § Skollagen och 10-18 §§
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Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning.31
Borås Stad som tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte fyller de krav som följer av de föreskrifter
som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet eller beslut om rätt till
bidrag.32 Ett föreläggande enligt detta kapitel får förenas med vite.33
Skolinspektionen har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna
om åtgärder mot kränkande behandling följs av den fristående förskolan.34

2.3.2 Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
i Borås Stad
Förskolenämnden
I Borås Stad finns det ca 95 förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg. Av dessa bedrivs
85 förskolor i egen regi, tio förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg bedrivs av privata
utförare. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar som kommer in och beviljar alt. avslår
tillstånd för att bedriva en fristående förskola. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar om
bidrag som kommer in och beviljar alt. avslår bidragsansökan för att bedriva pedagogisk omsorg. I
Borås Stad är det Förskolenämnden som ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk
omsorg.
Tillsynsbesök
Tillsynsbesök har genomförts vartannat år på de fristående förskolorna och verksamheter som
bedriver pedagogisk omsorg. Under 2018 genomfördes tillsynsbesök på de fristående förskolorna som
bestod av att följa upp 2016 års uppföljning och resultat. Tillsynbesöket bestod bl.a. av kontroll av
barngruppens sammansättning, barnhälsoarbete, personal, ledning av verksamhet samt pedagogisk
verksamhet. Några gånger per år bjuder Förskoleförvaltningen in fristående förskolor för information.
Från 2019 sammanställs tillsynsbesluten en gång per år och beslutas av Förskolenämnden.
Rutin för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad finns framtagna på
förvaltningsnivå. Rutinerna är inte beslutade av nämnden. Under 2019 planerar Förskoleförvaltningen
att uppdatera tillsynen för de fristående förskolorna. Planen är att alla förskolor ska genomföra en
självskattning inom olika områden, exempelvis språk, matematik, natur och teknik och systematisk
kvalitetsarbete. För de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen kommer tillsynen att
genomföras på liknande sätt som tidigare samt kompletteras med den pedagogiska verksamheten
avseende olika självskattningsområden. Självskattningarna följs upp i form av en tillsynsdialog.

2.3.3 Skollagens bestämmelser om insyn i fristående skolor
Tillstånd
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.35
Tillsyn
Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av de verksamheter de beviljar tillstånd till. Vid tillsynen tar
Skolinspektionen ställning till om verksamheten utgår från skollagen och andra författningar som
styr verksamheten. Tillsynen omfattar såväl fristående som kommunala skolor.36
31 26 Kap. 9 § Skollagen
32 26 Kap. 10 § Skollagen
33 26 Kap. 27 § Skollagen
34 26 Kap 3 § Skollagen
35 2 kap. 7 § Skollagen
36 26 kap. 3 § Skollagen
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Rätt till insyn enligt skollagen
Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn.37 Med
insyn i verksamheten avses enligt förarbetena att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad
om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas. Rätten till insyn innebär dock inte någon
rätt för kommunen att göra påpekanden gentemot den fristående skolan.38
Kommunernas insynsrätt är begränsad till sådan insyn som kommunen måste ha för att kunna fullgöra
sina skyldigheter enligt skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Kommunen
ska få den insyn och information som krävs för att den ska kunna uppfylla sitt övergripande och
yttersta ansvar för att elever i kommunen erbjuds utbildning ifrån förskoleklass till vuxenutbildning.
Insynsrätten ska också säkerställa att kommunerna vid behov får sådan information som krävs för
att de ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet gentemot vårdnadshavare.39 Bestämmelserna
ska också säkerställa allmänhetens behov av information om den fristående skolan, t.ex. vid skolval.40

2.3.4 Insyn i fristående skolor i Borås Stad
Grundskolenämnden
I Borås finns det 52 skolenheter inom grundskolan, av dessa bedrivs 46 i egen regi och sex skolenheter
bedrivs av privata utförare. I den tidigare organisationen har Stadsdelsnämnderna genomfört
insynskontroller under 2016. Insynskontrollerna genomfördes enligt en modell som togs fram
gemensamt av Stadsdelsnämnderna Norr och Väster.
Enligt intervju har Grundskolenämnden inte genomfört några insynskontroller vid de fristående
skolorna under 2017 eller 2018. Förvaltningen som bildades 2017-01-01 har prioriterat andra
områden före insynsbesök. Planen är att förvaltningen ska ta fram en strukturerad modell för hur
insynskontroller ska gå till, uppföljning av kontrollerna samt med vilken inriktning kontrollerna
ska göras under året. Planen för insynskontroller kommer att beslutas av nämnden under 2019.
Grundskoleförvaltningen har regelbundna informationsmöten med ledningen för de fristående
skolorna två gånger per år. På mötena finns även en representant från Stadsledningskansliet med. På
informationsmötena behandlas bl.a. gemensamma frågor, ekonomiska förutsättningar, samverkan
omkring skolvalet m.m.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Det finns nio gymnasieskolor i Borås Stad, fem gymnasieskolor bedrivs i kommunal regi och fyra
fristående gymnasieskolor.
Fristående gymnasieskolor och Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås har vid möte 20
april 2015 kommit överens om rutiner kring samarbete och insyn i fristående gymnasieskolor i Borås.
I rutinerna framgår samarbetsformer i form av politikerbesök, kvalitetssamtal, informationsmöte,
antagning, skolklimatundersökning samt vad Borås Stad vill att den fristående skolan ska redovisa
vid kvalitetssamtalet.
Insyn och samarbetsformerna avseende de fristående gymnasieskolorna består av:
1. Kvalitetssamtal – möte med skolledare för respektive fristående gymnasieskola
och Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämnden presidium samt utbildningschef.
Syftet är att följa upp skolans resultat och följa skolans utveckling. Områden som
37 9 kap. 22 §, 19 kap. 41 §, 11 kap 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 § Skollagen
38 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s 384 och 746
39 29 kap. 19 § skollagen.
40 Prop. 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. s 53-54
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behandlas är bl.a. lärartäthet, andel behöriga lärare, genomsnittlig betygspoäng,
högskolebehörighet samt elevhälsa m.m.
2. Politikerbesök – några av nämndens politiker besöker årligen fristående gymnasieskolor
för att informera sig om verksamheten.
3. Informationsmöte - där förvaltningschef och andra tjänstemän från förvaltningen
och skolledare för de fristående gynmasieskolorna utvärderar samarbetsformer och
diskuterar eventuella förbättringar. Även planerade ändringar i skolornas verksamheter
diskuteras.
Enligt intervju dokumenteras kvalitetssamtalen och skickas till Stadsledningskansliet. Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden får ingen information om kvalitetssamtalen. Genomförd insyn
redovisas inte till nämnden.
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3 Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning
och uppföljning av privata utförare.

Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Kommuner får
med vissa undantag lämna över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen. Kommunen
är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för
verksamhet som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att nämnderna ska se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.
Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande krav på styrning, kontroll och
uppföljning av verksamhet som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. Granskade nämnder
har omfattande verksamhetsområden som utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med
lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Granskningen visar
att upprättade avtal i huvudsak möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade leverantörer.
Avtalen omfattar vanligen hur insyn, uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden med
utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som formulerats.
Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att granskade nämnder till största delen
möjliggjort en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal styr i
huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning.
Stadsrevisionen rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal.
Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående.
Redogörelsen för varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens uppföljning varefter
Stadsrevisionen redogör för bedömda avvikelser och rekommendationer.
Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata
utförarna för hemtjänst som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig verksamhet
enligt LSS som avtalats via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen bör säkerställa
att en samlad uppföljningsrapport av privata utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende
respektive LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och äldrenämnden respektive Sociala
omsorgsnämnden för att säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna ansvarar för.
Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen
behöver se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för Kommunstyrelsen är i
enlighet med beslutad delegationsordning.
Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden har en i huvudsak ändamålsenlig
styrning och uppföljning av de privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll
och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området.
Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig
styrning och uppföljning av privata utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad via
LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av genomförd kontroll och uppföljning
av de privata utförarna rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att möjliggöra
allmänhetens insyn.
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Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning och uppföljning
av privata utförare inte är ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig styrning
och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I övrigt har nämnden inte följt upp något av
de sammanlagt 38 avtal som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för barn och
unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn och unga, öppenvård för vuxna och HVB för
vuxna under 2017 eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning av de HVB
för barn och unga som upphandlats via ramavtal genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den
uppföljning som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå. Förhållandena medför att
Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av privata utförare tas fram, genomförs
och dokumenteras. En del av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga tillstånd
och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av uppföljningen bör rapporteras till nämnden
minst en gång/år och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak
ändamålsenlig styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU.
Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen följer upp avtalen med samtliga privata utförare på
ett systematiskt och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen
av de privata utförarna rapporteras till nämnden och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan
ta del av uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se över delegationsordningen
och säkerställa att avtalstecknare för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen.
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola.
Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva förskola eller
fritidshem.
Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt och
tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella
målen. Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet, ha fungerande
rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och
vägledning ges inom ramen för tillsynen.
Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor
och pedagogisk omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor
och pedagogisk omsorg som tagits fram av förvaltningen.

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till
insyn i verksamheten så att kommunen kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses att kommunen fortlöpande ska hålla
sig informerad om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa att genomförd
insyn i fristående gymnasieskolor redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra
allmänhetens insyn.
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Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående skolorna
under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har däremot informationsmöten med fristående
grundskolor två gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit
sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats.
Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder tas fram, genomförs och dokumenteras.
Genomförd insyn i fristående skolor bör redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra
allmänhetens insyn.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och LOU.
Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn,
kontroll och uppföljning.
Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och
äldrenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden styrning och uppföljning
av privata utförare via LOV och LOU till största delen är ändamålsenlig.
Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena
medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till
privata utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna.
Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning inte en ändamålsenlig insyn i fristående
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 eller 2018.
Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte hållit sig informerad om hur verksamheter vid
fristående skolor utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata grundskolorna.
I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen för uppföljning och
kontroll av privata utförare som är framtagna av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med
fördel användas av flertalet granskade nämnder.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Duong
Granskningsledare
Certifierad Kommunal yrkesrevisor
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4 Källor
Lagar och förordningar
Kommunallag (2017:725)
Lag (2008:962) om valfrihetssystem
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Skollag (2010:800)
Socialtjänstlag (2001:453)

Kommunala styrdokument och rapporter
Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av
Kommunfullmäktige 17 maj 2018
Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasie och
vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05
Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad
Rutiner kring samarbete med och insyn i fristående gymnasieskolors verksamhet i Borås

Avtal
Fem avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 2018
Fyra avtal om Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet
Avtalet - Bostäder med särskild service enligt LSS
Avtalet - Bostad med särskild service (gruppbostad) för 5 vuxna personer tillhörande personkrets
1 § 1 punkten lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kapplandsgatan
Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kvibergsgatan
Avtalet – Badhusgatan – Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk
Nio avtal om familjehemsvård för barn och unga
Sex avtal om familjehemsvård för vuxna
Nio avtal om öppenvård för barn och unga
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Två avtal om öppenvård för vuxna
12 avtal om HVB för vuxna
Avtalet – Svenska för invandrare (SFI)
Avtalet – Gymnasialdistansundervisning
Tio avtal – Gymnasial Vuxenutbildning yrkesutbildningar

Intervjuer
Intervju 1 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2019-01-09
Intervju 2 med representant för Stadsledningskansliet. 2019-01-10
Intervju 3 med representant för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 2019-01-11
Intervju 4 med representant Sociala omsorgsförvaltningen 2019-01-14
Intervju 5 med representant för Förskoleförvaltningen 2019-01-15
Intervju 6 med representant för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-15
Intervju 7 med representanter för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-16
Intervju 8 med representant för Vård- och äldreomsorgsförvaltningen. 2019-01-22

Övrigt
SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn
Proposition 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m.
Proposition Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, 2017

Internetkällor
Om BBiC:
https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic 2019-02-11
Om kravsorteraren:
http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11
Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/
planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/ 2019-02-11
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Instans

2019-06-13

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00084 3.5.4.0

Pär Arvidsson Fäldt
Handläggare

Utredning av orsakerna till att Skolinspektionen 2016
resulterade i ett stort antal förelägganden
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av utredningen och översända densamma till
Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har 2017-09-18 beslutat att ge förvaltningschefen i
uppdrag att analysera hur Borås skolverksamhet kunde få så många hot om
viten, och varför arbete på skolorna inte fungerande som det skulle.
Förvaltningschefen har också fått i uppdrag att analysera och följa upp
förvaltningens arbete gällande Skolinspektionens kritik och föreläggande om
vite efter granskningen 2016. Förvaltningschefen har slutfört dessa uppdrag och
redovisar nu en rapport till Grundskolenämnden.

Beslutsunderlag
1. Grundskolenämndens beslut 20170918.

Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
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Sammanfattning
Utredningen visar att det finns flera orsaker till att Borås Stads skolor fick ett oproportionerligt stort antal
föreläggande. Först kan det konstateras att det inte verkar finnas något samband med yttre faktorer såsom
t.ex skolornas storlek, stadier, geografisk belägenhet – stad/land och bemanning.
En omfattande enkät gjord bland rektorer, högre tjänstemän och fack pekar ut personalbrist och
kompetensbrist som de främsta orsakerna till alla skolinspektionsförelägganden. Men enkäten visar
emellertid även att flera viktiga orsaker finns inom områdena organisation/organisationskultur och till en
viss del ekonomi.
Av den efterföljande analysen framgår det att det har funnits anledning att vidta en stor mängd åtgärder,
inte minst på huvudmanna- och förvaltningsnivå för att komma till rätta med de av Skolinspektionen
identifierade bristerna. Framför allt har det handlat om hela Borås Stads organisation, Styrning/Ledning,
Kompetensförsörjning och ett antal stödjande insatser mot berörda skolor.
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Bakgrund
I samband med Skolinspektionens (SI) inspektion 2016 valde SI att inspektera sjutton grundskoleenheter
istället för de statistiskt förväntade ca nio.
Inför inspektionen analyserade SI Borås Stads skolors resultat i jämförelse med statistiskt förväntade
resultat i förhållande till riket. Elever, personal och vårdnadshavare fick inför inspektionen besvara den så
kallade skolenkäten, vilken syftar till att synliggöra hur väl skolledningen fungerar. Dessutom analyserades
inkomna anmälningsärenden, tidigare förelägganden och viten samt relationen mellan provbetyg och
slutbetyg. Analysen gav att dubbelt så många skolor som genomsnittligt förväntats valdes ut för
inspektion.
Utöver skolenhetsinspektionerna granskades, som i alla kommuner, samtliga grundsärskolor,
huvudmannen samt fritidshemmen mer övergripande.
Resultaten av inspektionen blev att två grundskolor helt kom undan både anmärkningar och
förelägganden. En skola fick en anmärkning. Resterande fjorton grundskolor fick tjugo förelägganden och
trettiotre förelägganden vid vite inom sex kritikområden. En skola fick dessutom trångboddhet som
ytterligare brist och ett föreläggande vid vite för detta. I jämförelse med resultatet för andra kommuner
framstår detta som synnerligen besvärande. Elva skolor mot ett par, tre stycken i jämförbara kommuner
fick vitesförelägganden.
De båda särskolorna fick tre förelägganden inom två kritikområden. Huvudmannen fick två föreläggande
inom grundskola och två förelägganden inom fritidshem. Dessa resultat bedömdes som väntade.
Det är uppenbart att Borås Stads skolor uppvisade större brister än vad som kunde förväntas och
Grundskolenämnden beslutade därför att anledningen till detta ska utredas samt att regelbundet följa upp
de åtgärder som vidtas.

Syfte
Förvaltningschefen har av Grundskolenämnden fått i uppdrag att analysera hur Borås skolverksamhet
kunde få så många hot om viten, och varför arbete på skolorna inte fungerande som det skulle samt att
analysera och följa upp förvaltningens arbete gällande Skolinspektionens kritik och föreläggande om vite.
Utredningen syftar till att besvara frågeställningen och redovisa vidtagna åtgärder.

Metod
Inledningsvis gjordes en enkel studie för att se om det för skolor som fått kritik fanns några
orsakssamband med ett antal yttre faktorer och några lätt identifierbara inre faktorer.
Följande faktorer undersöktes








skolornas storlek
stadier
geografisk belägenhet – stad/land
organisatorisk belägenhet - Stadsdel Ö, V eller N - gammal kommundel
ekonomi - resursfördelning totalt och mellan skolor - resultat - lärartäthet
ledning - nya/gamla rektorer - täta rektorsbyten – personals uppfattning av rektor i
medarbetarenkäten - antal skolor som rektor leder
personal - kontinuitet - behörighetsgrad
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Det gick inte alls att finna några orsakssamband utom möjligen gällande ekonomi då Borås Stads skolor
haft något lägre tilldelning till undervisning än rikssnittet. Det beslutades därför att gå vidare genom att
genomföra en omfattande och djuplodande enkät. Enkätfrågorna utformades av förvaltningschef i samråd
med ledningsgruppen.
Enkäten genomfördes under våren 2018 i esMaker, vårt digitala enkätverktyg och besvarades i olika delar
av samtliga 45 rektorer, 13 verksamhetschefer, enhetschefer för elevhälsan och förvaltningens
verksamhetsutvecklare samt 9 fackliga representanter från FSG. Sammanlagt 67 svaranden således.
Frågor kring brister

Alla fick bedöma påverkansgraden som ekonomi, organisation, personalbrist, kompetensbrist och
organisationskultur hade haft för inspektionsresultatet. Under varje område fanns uppdelat ytterligare 25
specifika faktorer vars påverkansgrad bedömdes.
Alla rektorer fick bedöma sin egen skolas kvalitet och samtliga skolors kvalitet.
Alla rektorer på inspekterade skolor fick, för den egna skolan, bedöma påverkansgraden som brister i
organisationen, personalbrist, kompetensbrist och skolkultur hade haft för inspektionsresultatet. Under
varje område fanns uppdelat ytterligare 19 specifika faktorer vars betydelse bedömdes.

Frågor kring åtgärder

Alla rektorer på de inspekterade skolor fick, för den egna skolan, bedöma i hur hög grad de agerat inom 6
områden för att rätta till bristerna.

Frågor kring vad som haft störst betydelse för en positiv förändring

Alla rektorer på de inspekterade skolor fick, för den egna skolan, bedöma i vilken grad det skett en positiv
förändring samt påverkansgraden av egna vidtagna åtgärder och åtta andra faktorer för att åstadkomma
förändringar.
Inom varje frågeområde ovan gavs ett eller flera tillfällen att kommentera eller utveckla i fritextsvar.

Förslag till ytterligare åtgärder

Alla fick som avslutning rangordna tre saker som de ansåg att förvaltningen bör säkra/arbeta med.
Skalor

De flesta frågorna i enkäten besvarades med
1.
2.
3.
4.

Ej betydande
Varken eller
Betydande
Vet ej

Av de resterande frågorna besvarades de flesta på en tiogradig skala 1-10. Tanken var att se flera nyanser
men i sammanställningen av enkätsvaren visade sig detta resultera i ohanterligt mycket data och dessa svar
har därför kategoriserats på samma sätt som ovan enligt
1. 1-3 = Ej betydande
2. 4-7 = Varken eller
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3. 8-10 = Betydande
Två frågor besvarades på en niogradig ytterlighetsskala där svarsvärdena redovisas
1. 1-3 Ena ytterligheten
2. 4-6 Varken eller
3. 7-9 Andra ytterligheten

Tre frågeområden kring i vilken grad man vidtagit olika åtgärder, effekten av dessa och om det lett till
positiva förändringar har besvarats på en tiogradig skala där svarsvärdena kategoriseras
1. 1-3 = Låg
2. 4-7 = Mellan
3. 8-10 = Hög
Att läsa tabellerna

För att lyfta fram de frågor som anses ha mest betydelse har dessa gulmarkerats om en majoritet ansett
detta. Tabeller med andra skalor har inte färgats då det inte är tillämpligt på samma sätt.
Svarsfrekvens, reliabilitet och validitet

Svarsfrekvensen på enkäten var 100 % och frågorna rör både uppfattningar om den egna skolan och
uppfattningar om alla skolor vilket borgar för en hög reliabilitet. Enkäten besvarades anonymt av personer
med god verksamhetskännedom och frågeställningarna var förhållandevis många och detaljerade vilket
borgar för en god validitet.
Det bör påpekas att enkäten genomfördes nära på två år efter inspektionen och att en förutsättningarna i
den då ett år gamla Grundskoleförvaltningen i en del avseenden var radikalt annorlunda mot hur det var i
Stadsdelsförvaltningarna. En del av bedömningarna i enkätsvaren riskerar därför att präglas det upplevda
nuläget vid enkättillfället. Det behövs alltså tas hänsyn till detta vid analysen.
Av enkäten går det att identifiera de faktorer, åtgärder och effekter som de svarande ansett vara mest
betydande. Det innebär att det med stor säkerhet går att dra slutsatser om, de vanligaste orsakerna till
skolinspektionsresultatet, vilka åtgärder som vanligen vidtagits och effekterna av dessa. Däremot kan man
inte därför säga att detta skulle gälla för alla skolor. Det finns en variation av orsaker och varje skola är
unik i detta avseende.
Enkäten har besvarats av grovt räknat tre personalkategorier nämligen rektorer, högre tjänstemän och
fackliga förtroendemän. Det är inte förvånande om det i flera frågor finns skillnader i uppfattningar mellan
dessa grupper beroende på vilket perspektiv de företräder. Detta bekräftas också av resultatet och av
tabell 1 nedan kan man konstatera följande:
Det råder god samstämmighet mellan högre tjänstemän och fackliga förtroendemän
1. Rektorer lägger mer vikt vid ekonomi och kompetensbrist
2. Högre tjänstemän och fackliga förtroendemän lägger mer vikt vid organisation och
organisationskultur
3. Alla lägger stor vikt vid personalbrist.
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Tabell 1

Summa av
Rektorer

Summa av
Vc EC VU

Summa
av Fack

Ekonomi

45

13

9

Ej betydande
Varken eller
Betydande
Kompetensbrist

1
23
21
45

1
8
4
13

0
5
4
9

Ej betydande
Varken eller
Betydande
Organisation

2
17
26
45

0
8
5
13

0
6
3
9

Ej betydande
Varken eller
Betydande
Organsiationskultur

3
23
19
45

0
5
8
13

0
4
5
9

Ej betydande
Varken eller
Betydande
Personalbrist

3
22
20
45

0
5
8
13

0
4
5
9

Ej betydande
Varken eller
Betydande

5
9
31

0
5
8

0
3
6

Tabellen visar hur de tre personalkategorierna värderat huvudområdenas
betydelse för skolinspektionsresultatet.

Det är svårt att värdera varför personalkategoriernas uppfattning skiljer sig åt. Ett rimligt antagande kan
vara att respektive kategori tenderar att lyfta fram orsaker utanför det egna ansvarsområdet.
Med detta i åtanke har utredaren ända valt att i analysen utgå från summan av de tre personalkategoriernas
svar utan att vikta dem i förhållande till antal svaranden. Detta innebär att resultaten som redovisas något
mer påverkas av rektorernas uppfattning och att viss hänsyn till detta måste tas i slutsatserna. Där
påfallande skillnader finns mellan hur personalkategorierna svarar kommenteras detta i text.
Ungefär 12 % av frågorna har besvarats med ”Vet ej”. I resultatet har dessa borträknats och endast de
som tagit ställning redovisas under respektive fråga. Därför kan antalet svarande variera något per fråga.

6/21

Resultat

Frågor kring brister som besvarats av alla
Värdering av de fem områdena som helhet

Om man betraktar samma svar som i föregående tabell under metodkapitlet fast nu utan att dela upp
svaren utifrån personalkategorier framgår det att inget av de fem områdena anses vara utan betydelse. De
två mest betydande områdena är personalbrist och kompetensbrist. Det finns alltså anledning att närmare
granska varje område för att se vilka delar som lyfts fram under varje.

Tabell 2

Ej betydande

Varken eller

Betydande

Totalsumma

Personalbrist

5

17

45

67

Kompetensbrist

2

31

34

67

Organsiationskultur

3

31

33

67

Organisation

3

32

32

67

Ekonomi

2

36

29

67

Värdering av personalbrist

Det som bedöms som mest betydande när det gäller personalbrist är elevhälsa och lärare. Med lärare får
man anta att det handlar om behöriga lärare.
Även skolledare och resurslärare hålls fram. När det gäller skolledning framgår det av fritextsvaren att det
var svårt att rekrytera kompetenta och utbildade skolledare. Eftersom det funnits rektorer på alla skolor
får man också i detta läsa in att det sannolikt handlar om att många skolor haft hög omsättning av
rektorer.

Tabell 3

Ej betydande

Varken eller

Betydande

Totalsumma

Personalbrist av Elevhälsa

1

2

60

63

Personalbrist av Lärare

1

8

52

61

Personalbrist av Skolledning

5

11

46

62

Personalbrist av Resurslärare el motsvarande

4

20

38

62

Personalbrist av Kontors- och servicepersonal

10

26

26

62
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Värdering av kompetensbrist

Det som bedöms som mest betydande när det gäller kompetensbrist ligger inom elevhälsa och lärare. I
fritextsvaren framkommer att flera egentligen när det gäller elevhälsan menar personalbrist, d.v.s. att det
saknats kompetenser, inte att elevhälsans personal varit inkompetenta. Några lyfter fram att elevhälsan
funktioner var för sig verkar kompetenta men att brister i samspelet mellan dessa gör att elevhälsans
kompetens som helhet brustit. Bland lärare får man däremot förmoda att kompetensbrist framförallt
syftar på obehöriga lärare och möjligen i enstaka fall inkompetenta lärare.
Även de flesta rektorer har angivit kompetensbrist hos rektorer som betydande.
När det gäller politikerna är det framför allt rektorer och fackliga förtroendemän som framhåller
kompetensbrist hos dessa. Av fritextsvaren framgår det att en uppfattning är att stadsdelsnämnderna hade
för många verksamheter på sitt bord och inte kunde tillräckligt mycket om någon av dessa.
Bland fritextsvaren gällande högre tjänstemän menar några att det specifikt handlat om de stadsdelschefer
som inte hade bakgrund inom skola.

Tabell 4

Ej betydande

Varken eller

Betydande

Totalsumma

Kompetensbrist hos Elevhälsa

1

15

45

61

Kompetensbrist hos Lärare

3

18

40

61

Kompetensbrist hos Rektor

8

19

32

59

Kompetensbrist hos Politiker

2

19

29

50

Kompetensbrist hos Högre tjänstemän (områdeschef och uppåt)

7

24

27

58

Kompetensbrist hos Kontors- och servicepersonal

10

29

20

59

Värdering av organisationskultur

Det som bedöms som mest betydande när det gäller organisationskulturen är negativ uppföljningskultur
och brist på samarbete. Det är värt att notera att samtliga frågor anses övervägande betydande!

Tabell 5

Ej betydande

Varken eller

Betydande

Totalsumma

Negativ uppföljningskultur (mer kontroll än stöd)

2

15

43

60

Brist på samarbete

2

13

43

58

Brist på ansvarstagande

2

17

39

58

Brist på tillit

3

19

36

58

Svag benägenheten att ge och ta emot stöd

1

20

33

54

Negativ bild av skolan hos medarbetare

6

19

32

57
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Värdering av organisation

Styrsystemet lyfts fram som den viktigaste orsaken och av fritextsvaren framgår att mycket hänförs till
stadsdelsorganisationen men också till för mycket tjänstemannastyrning i denna.

Tabell 6

Ej betydande

Varken eller

Betydande

Totalsumma

Styrsystemet i sig (Styrning, ledning, uppföljning)

0

14

49

63

Stadsdelsorganisationen

7

15

37

59

Värdering av ekonomi

Även om ekonomi som helhet är det område som minst anses ha haft betydelse för
skolinspektionsresultatet anser samtliga personalkategorier att skolan totalt får för lite pengar och att detta
är det mest betydande inom området.

Tabell 7

Ej betydande

Varken eller

Betydande

Totalsumma

Totalt sett för lite pengar till skolan i Borås Stad

1

11

52

64

Felaktiga övergripande politiska satsningar - obs ej fördelning mellan skolor

1

24

33

58

Felaktig fördelning mellan skolor

8

21

24

53

Felaktig fördelning mellan skolor och central administration

11

26

20

57

Frågor om balans i organisationen

Två frågor handlade om balansen mellan å ena sidan kommunal politisk styrning och
tjänstemannastyrning och å andra sidan tjänstemannastyrning och rektors styrning.

Tabell 8

För stor kommunal
politisk styrning

Varken eller

För stor
tjänstemannastyrning

20

36

11

För stor
tjänstemannastyrning

Varken eller

För stor
rektorsstyrning

26

39

2

Tabell 9

Även om de flesta bedömer att det råder balans i styrsystemet finns det en klar övervikt åt att högre nivåer
anses styra för mycket över lägre. Av fritextsvaren framgår att det finns uppfattningar om att rektors
möjlighet att organisera sin skola utifrån det statliga uppdraget kringskärs av politiska och högre
tjänstemäns direktiv.
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Frågor som besvarats av alla rektorer

Inledningsvis ombads alla rektorer att uttala sig om kvaliteten på Borås Stads skolor i en övergripande
mening på en tiogradig skala. Svaren fördelades så här:
Tabell 10

1-10 1
Svar

2

3

4
4

5
2

6
9

7 8
19 8

9

10

Därefter ombads de uttala sig om kvaliteten på den egna skolan. Svaren fördelades så här:
Tabell 11

1-10 1
Svar

2

3

4
1

5
1

6
7

7
8

8 9
18 9

10
1

Frågor kring brister som besvarats av rektorer på inspekterade skolor

Alla rektorer som fått sin skola inspekterad fick, för den egna skolan, bedöma påverkansgraden som
brister i organisationen, personalbrist, kompetensbrist och skolkultur har haft för inspektionsresultatet.
Under varje område fanns uppdelat ytterligare 24 specifika faktorer vars betydelse bedömdes.

Värdering av de fyra områdena som helhet

Rektorerna på de inspekterade skolorna lyfter främst fram personalbrist som det område som haft störst
betydelse för skolinspektionsresultatet. Även brister i organisationen anses ha haft betydelse.

Tabell 12

Varken eller

Betydande

Personalbrist som helhet

Ej betydande
1

6

9

Totalsumma
16

Brister i organisation som helhet

2

5

7

14

Skolkultur som helhet

4

4

5

13

Kompetensbrist som helhet

4

10

3

17
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Värdering av personalbrist

Här bedöms, precis som när alla svarat, elevhälsa och lärare haft störst betydelse. Däremot bedömer man
skolledningsbrist mindre. I fritextsvaren framhålls brist på behöriga lärare.

Tabell 13

Ej betydande

Varken eller

Betydande

Totalsumma

Personalbrist av Elevhälsa

0

1

15

16

Personalbrist av Lärare

3

2

11

16

Personalbrist av Resurslärare el motsvarande

2

6

8

16

Personalbrist av Skolledning

6

3

7

16

Personalbrist av Kontors- och servicepersonal

5

8

2

15

Värdering av brister i organisationen

Rektorerna på inspekterade skolor framhåller brister i elevhälsoorganisationen som det i särklass mest
betydande. Men även de andra områdena tillmäts i hög grad ha betydelse av ungefär hälften av rektorerna.
Av fritextsvaren framgår många negativa synpunkter på elevhälsan, främst dess personalbrist men någon
lyfter också att de kommit som ny rektor till en skola helt utan ”ett enda dokument att ärva”

Tabell 14

Ej betydande

Varken eller

Betydande

Totalsumma

Elevhälsoorganisation

1

0

14

15

Arbetslagsorganisation

4

2

8

14

Övergripande organisation - att få ihop alla skolans delar

4

2

8

14

Ledningsorganisation

5

3

8

16

Utvecklingsorganisation

4

3

7

14

Värdering av brister i skolkulturen

Störst betydelse anses brist på ansvarstagande och samarbete ha haft, men även medarbetarnas negativa
bild av skolan framhålls. Det bör dock notera att ingen av frågorna anses betydande av en majoritet.

Tabell 15

Varken eller

Betydande

Totalsumma

Brist på ansvarstagande

Ej betydande
4

4

7

15

Brist på samarbete

4

4

7

15

Negativ bild av skolan hos medarbetare

4

4

6

14

Brist på tillit

4

5

5

14

Svag benägenheten att ge och ta emot stöd

4

5

4

13

Negativ uppföljningskulturen (mer kontroll än stöd)

4

8

2

14
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Värdering av brister i kompetens

Även här lyfts brister i elevhälsoteamet fram men även lärargruppen.
Kompetensbrist hos skolledningen tillmäts ingen större betydelse.
Tabell 16

Ej betydande

Varken eller

Betydande

Totalsumma

Kompetensbrist hos Elevhälsoteamet

2

3

11

16

Kompetensbrist hos Lärargruppen

4

3

9

16

Kompetensbrist hos Resurspersonal

6

3

5

14

Kompetensbrist hos Skolledningen

9

2

3

14
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Frågor kring åtgärder som besvarats av rektorer på inspekterade skolor

Rektorerna uppger i särskilt hög grad att de satt sig djupare in i kritikområdets sakfrågor och arbetat fler
timmar. Men det framgår att de flesta också arbetat en hel del inom alla områden. En rektor anger i
fritextsvar att det inte har varit någon skillnad. Sannolikt är detta en rektor på en inspekterad skola som
helt slapp förelägganden och anmärkningar.
En mycket stor andel av rektorerna anser att deras arbete i hög grad har lett till positiva förändringar.

Tabell 17

Låg

Mellan Hög Totalsumma

Jag har satt mig djupare in i kritikområdets sakfrågor

1

4

12

17

Jag har arbetat fler timmar

3

4

10

17

Jag har lyckats få igång personalen bättre - samsyn, engagemang, etc.

1

7

9

17

Jag har förtydligat/förändrat verksamhetsplan och rutiner

2

8

7

17

Jag har förtydligat/förändrat organisationen

4

7

6

17

Jag har prioriterat hårdare - tagit bort saker från agendan

5

7

5

17

Tabell 18

Låg
Har ditt arbete lett till positiva förändringar?

1

Mellan Hög Totalsumma
4

12

17

Frågor kring vad som haft störst betydelse för förändringar på inspekterade skolor

Störst betydelse tillmäts de egna insatserna i föregående frågeställning. Man lyfter även fram personalens
engagemang. Anmärkningsvärt är dock att stöd från VC/VU inte har upplevts som betydelsefullt i större
grad och inte heller de andra insatserna från huvudmanna- och förvaltningsnivå.
Några skolor hade akut brist på specialpedagoger och fick ta del av andra skolors specialpedagoger för att
komma till rätta med bristande åtgärdsprogram. Det är sannolikt dessa som bedömt att detta i hög grad
hjälpt.

Tabell 19

Låg

Mellan Hög Totalsumma

Mina insatser enligt åtgärderna ovan

2

5

10

17

Förändring i personalens engagemang

3

7

7

17

Stöd av kolleger

9

3

5

17

Tillgång till personal

6

7

4

17

Stöd av VC/VU

4

9

3

16

Omfördelning av specialpedagoger

14

1

2

17

Det sammanföll med en ny organisation och styrning

8

7

1

16

Elevhälsans kompetensutvecklingsdagar

15

2

0

17

Det sammanföll med KAL-gruppens satsningar

10

7

0

17
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Tre saker i rangordning som personalen anser att Grundskoleförvaltningen bör säkra/arbeta med.

Alla svaranden fick föreslå och rangordna tre saker som de ansåg att Grundskoleförvaltningen bör
säkra/arbeta med. Svaren skrevs som fritextsvar. Utredaren har kategoriserat svaren som redovisas i
tabellen nedan.
Även om det skiljer något mellan svarandekategoriernas fokus kan det ändå sägas att alla är överens om att
styrning/ledning/uppföljning, riktlinjer och rutiner är det som behövs mest. Därefter bemanning och
rekrytering som om man slår ihop specificeringen av elevhälsa samt lärare och övrig personal ändå blir den
enskilt största frågan. Noterbart är också att rektors förutsättningar får höga poäng och framhålls av alla
svarandekategorier.

Tabell 20

Rektor

VC/VU

Fack

Summa

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

2

3

Summa 1-3

Styrning/ledning/uppföljning, rutiner och riktlinjer

4 6 6 3 5 1 2 2 2 9 13 9

31

Lärare - kompetens, bemanning och rekrytering

5 4 1 1 1 2 3 2 2 9

7

5

21

Elevhälsa - kompetens, bemanning och rekrytering

5 4 2 2 2

1

7

7

2

16

Rektors förutsättningar

1 3 4 2 2 1

1 1 3

6

6

15

SKA

4 2 2 4 1

Bättre ekonomiska förutsättningar

4 1 3

Elevhälsa - organisation

5 1

Kompetensutveckling lärare och annan personal

1 2 1 1
1

Särskilt stöd - SUG

1 1
1

Tillit
Lokalbehov, Fler skolor

1

Fritidshemssatsning

1

Öppenhet och demokrati
Ansvartagande lärare

8

13

2

4

10

7

2

2

2

2

3

7

1 1 1

1

2

1

4

1

1

2

2

2

1

2

1
1 1

1

1

1

2

1

1
1

1

1
1
1
1

Större ekonomisk buffert

1
1

1
1

1
1

Mindre klasser

Minskad central styrning och minskad adm

9

1

1

Ökat stöd till nyanlända
Lägg ner småskolor

2

2 1

Arbetsmiljö

Kompetensutveckling rektor

3
1 1 4

1

1
1

1

1

1

1
1
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Analys och slutsatser
Svårigheter att bedöma resultatet

Som nämnts under metodavsnittet gjordes enkäten då Grundskoleförvaltningen funnits i ett drygt år. Vid
denna tid var det en hel del saker som inte ännu hade satt sig i organisationen. Det finns en risk att de
svårigheter som förvaltningen då hade ”spiller över” i enkätsvaren. Det som utredaren särskilt
uppmärksammat är personal- och kompetensbrist, elevhälsan och styrning/leding/uppföljningskultur.
Elevhälsan i de tre Stadsdelarna hade förvisso även den en del vakanser och andra interna svårigheter men
i sammanslagningen till en förvaltningsövergripande elevhälsa som nu fick fyra enhetschefer skapade
omorganisationen en stor oro vilken bl.a. resulterade i en personalflykt och att knappt inga rutiner blev
kvar från stadsdelstiden. Samma sak gällde rektorsorganisationen som gick från tre Stadsdelar till fyra
verksamhetsområden vilket inte skapade samma personalflykt men väl stora bekymmer med
styrning/ledning och rutiner.
Sammanslagningen till en förvaltning ledde också under första året till en organisation som i hög grad
präglades av inrapporteringar och uppföljningar för att få en samlad bild av nuläget.
År 2017 var också ett år där det av olika orsaker uppstod en lärarflykt från Borås Stad vilket bidrog till
stora svårigheter i rekrytering av behörig personal inför höstterminen.
Att just dessa områden genomgående vid enkättillfället ges mycket hög betydelse bör ses i ljuset av det
ovan nämnda. Risken är påtaglig att detta påverkat svaren som ju borde avse åren innan skolinspektionen.

Frågeområden som besvarats av alla

Som framgår av resultatredovisningen, tabell 2, anser en majoritet av samtliga svarande att de främsta
orsakerna till det stora antalet skolinspektionsförelägganden står att finna inom områdena ”Personalbrist”
och ”Kompetensbrist”, men samtidigt bedöms brister inom områdena ”Organisationskultur”,
”Organisation” och ”Ekonomi” varit betydande av 43 – 49 %. Det är därför rimligt att påstå att det anses
ha funnits betydande brister inom samtliga områden och att man därför närmare måste granska vad som
lyfts fram under respektive område.
Personalbrist
Även om svaren kanske har färgats en del av läget under tiden för enkäten är det ändå tydligt att
personalbristen, tabell 3, bedöms ha haft störst betydelse för skolinspektionsresultatet. Att inte ha en stabil
elevhälsa på plats och behöva bemanna en del lärartjänster med obehöriga lärare skapar naturligtvis stora
bekymmer inom områden som särskilt stöd, trygghet och studiero. Några av skolorna som fått kritik hade
haft en mycket hög omsättning av rektorer vilket säkert kan ha bidragit till resultatet även om andra skolor
som också haft det klarat sig bra.
Samtidigt vill utredaren påpeka att den personalsituation som vid tiden rådde i Borås Stad inte på något
sätt var unik. Behörighetsgraden i Borås har under perioden inte avsevärt skiljt sig från landet i övrigt. Se
tabell 21
Tabell 21 Behörighetsstatistik. Källa: SCB

Personal med ped högskoleexamen
Borås
Stad

Större kom.
kom. huvudm

Riket

2013

91,9

90,4

86,5

2014

90,9

89,7

85,7

2015

87,1

88,9

84,4

2016

80,8

86,7

82,8

År
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Visserligen kan en drastisk nedgång konstateras 2016 men notera att inspektionen genomfördes våren
2016 och då torde det vara 2015 års siffror som rapporterades in i oktober som är relevanta.
Det är därmed inte rimligt att säga att det är personalbrist och behörighet som gjort att Borås Stad klarat
skolinspektionen så pass mycket sämre än övriga kommuner.
Skulle det kanske kunna vara så att just de inspekterade skolorna haft väsentligt sämre behörighet än
övriga? En vikande trend ses i tabell 22.
Tabell 22 De inspekterade skolornas behörighetsgrad jämfört med Borås Stad snitt. Grön = över snitt, Röd = under snitt

Personal med ped högskoleexamen

2013

2014

2015

2016

Borås Stads skolor snitt

92

Asklandaskolan

93

91

87

81

94

100

Bodaskolan

99

88

91

94

86

Borgstenaskolan

100

95

95

56

Daltorpskolan 0-6

100

91

80

72

Daltorpskolan 7-9

93

92

91

81

Dannikeskolan

100

98

43

64

Erikslundskolan

96

91

77

78

Fjärdingskolan

85

96

81

69

Fristadskolan 7-9

92

84

90

64

Målsrydskolan

81

100

87

76

100

100

64

55

Sjöboskolan

97

96

95 -

Svedjeskolan

100

89

58

85

79

78

71

Tummarpskolan

100

100

77

100

Viskaforsskolan

91

70

68

60

Rångedalaskolan

Särlaskolan

69

Av tabellen framgår att något hände 2015. Betydligt fler av de inspekterade skolorna hamnar under Boråssnittet. Där det är stora nedgångar är det troligt att det under inspektionen var rätt många nya obehöriga
lärare vilket nog får anses kunna ha haft betydelse för utgången. Men för de skolor som fortfarande ligger
över snittet får man nog ändå anse att behörighetsgraden inte haft någon betydelse. Notera dessutom att
Dannikeskolan och Tummarpskolan med mycket låg behörighet inte fick några förelägganden.
Trots det tveksamma i att peka ut personalbrist/behörighet bland lärare visar ju nedgående
behörighetstrenden att åtgärder inom kompetensförsörjning ändå är nödvändiga.
Kompetensbrist
Därefter kommer kompetensbrist, tabell 4, som bedömts betydande för elevhälsa, lärare, rektorer och
politiker. Återigen förefaller det kanske handla en del om bemanningsproblematik. Det fanns vakanser i
elevhälsan och obehöriga lärare var anställda. För elevhälsan verkar en del handla om att elevhälsoteamets
samlade kompetens inte samspelat så väl snarare än brister i individernas egen kompetens.
När alla rektorer tycker till om rektorskollegiets kompetens anger mer än hälften att det funnits betydande
brister när det gäller kollegornas kompetens. När de rektorer som inspekterats frågas om detta för den
egna skolan anger endast en femtedel (3 st) att det funnits betydande brister hos rektor. Det går inte av
enkätsvaren se vilka det är men det kan konstateras att det vid enkättillfället hade bytts tre rektorer sedan
inspektionen. Att inte vilja lyfta sina egna tillkortakommande kan måhända vara mänskligt men slutsatsen
bör nog vara ett det funnits betydande brister i kompetens även bland rektorer på de inspekterade
skolorna.
Även politikerna bedöms ha haft brister i kompetensen som anses ha haft betydelse för resultatet. I ett
fritextsvar framgår att stadsdelspolitikerna inte kunnat greppa över alla verksamheter men annars framgår
inte vad som åsyftas. En rimlig gissning är att det finns en koppling till upplevd låg resurstilldelning eller
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möjligen en frustration över upplevd detaljstyrning. Det är enligt utredaren dock svårt att se att en
eventuell kompetensbrist hos en del politiker skulle kunna ha haft betydelse för enskilda skolors brister.
Organisationskultur/Organisation
När det gäller organisationskulturen, tabell 5, där samtliga frågor bedömts som betydande finns som
nämnts en risk att flera svarande färgats av situationen då enkäten besvarades. Det finns få fritextsvar att
hitta vidare vägledning om vad som åsyftas. Klart är dock att Utvecklingsenheten som fanns i de gamla
stadsdelarna av många rektorer upplevdes vara kontrollerande och kräva in stora datamängder men att
detta inte resulterade i åtgärder från huvudmannen.
Då Utvecklingsenheten hade ett svagt mandat att styra i Stadsdelarna var dessa i mångt och mycket själva
ansvariga för åtgärder varför det är rimligt att tro att frågorna ”Negativ uppföljningskultur”, ”Brist på
samarbete”, ”Brist på ansvarstagande”, ”Brist på tillit” och ”Svag benägenheten att ge och ta emot stöd”
speglar en syn som går ut på att stadsdelsorganisationen i sig vållade problem. En egen skolförvaltning
skulle sannolikt bättre ha fångat upp skolor som inte höll måttet. Även ”Negativ bild av skolan hos
medarbetare” anses av de flesta haft betydelse för resultatet. I dialog med rektorer och andra har utredaren
ofta hört uppfattningen att vi hade personal som i skolinspektionens intervjuer ”pratat ner” skolan, kanske
i förhoppning om att det ska leda till mer resurser eller i frustration över annat.
Även om området ”Organisationskultur” inte av de flesta bedömts betydande för resultatet synliggörs
många brister som åtgärdades, eller håller på att åtgärdas i den nya Grundskoleförvaltningen. Det skall
också påpekas att detta område av både högre tjänstemän och fack värderades mer betydande än av
rektorer, och redan under Grundskoleförvaltningens tillblivelse fanns detta i åtanke inför den nya
organisationen.
Samma resonemang som närmast ovan kan sägas gälla även området ”Organisation”, tabell 6.
Ekonomi
Området ”Ekonomi”, tabell 7, är det område som alla minst anses ha haft betydelse för
inspektionsresultatet. Det är dock ändå värt att nämna att frågan ”Totalt sett för lite pengar till skolan i
Borås Stad” är en av de tre frågor där över 80 % anser att detta haft betydelse för
skolinspektionsresultatet. Att personal i så gott som alla lägen anser att det behövs mer resurser är väl känt
så det är rimligt att kontrollera hur det såg ut i Borås jämfört med andra kommuner från åren som
föregick skolinspektionen 2016, som dessförinnan gjordes 2013.

Tabell 23 Kostnad kr totalt per elev / undervisning per elev i Grundskola, källa: Skolverkets kommunblad 2013-2016

År
2013
2014
2015
2016

Borås
94 900 / 46 100
94 700 / 46 700
94 500 / 45 700
101 400 / 51 700

Jämförbara kommuner
89 400 / 46 800
92 000 / 48 300
94 600 / 49 900
100 200 / 54 700

Alla kommuner
92 600 / 48 400
95 000 / 49 800
98 400 / 52 500
104 800 / 55 100

Av tabellen framgår att det egentligen inte finns fog för bedömningen att det varit totalt sett för lite pengar
till skolan. Däremot om man ser till vad som gick till undervisning är det uppenbart att Borås halkat efter
under perioden. Anledningen bedöms främst bero på jämförelsevis högre lokal- och skolskjutskostnader.
Det är rimligt att tillmäta denna skillnad i undervisningskostnader betydelse för att Borås Stad totalt fick så
dåliga resultat i skolinspektionen 2016 men det förklarar inte varför det drabbade just de berörda
skolenheterna.
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Frågor om balans i organisationen

Av tabellerna 8 och 9 framgår att en majoritet av de tillfrågade anser att det råder en balans mellan
nivåerna i styrkedjan. Av de som inte anser det tycker de flesta att högre nivåer styr för mycket. I
utredarens dialog med rektorer och högre tjänstemän nyanseras bilden och blir mer komplex. Det
efterfrågas bättre och kanske till och med mer styrning i form av stöd och gemensamma rutiner men man
är kritisk till det man uppfattar som detaljstyrning som kringskär rektors lagstadgade mandat att organisera
skolan samt att det bland uppdrag och uppföljningar finns för mycket som inte handlar om skolans
kärnuppdrag vilket upplevs ta tid och kraft från detta. Därmed får det också betydelse för skolans kvalitet
ur ett skolinspektionsperspektiv.

Frågor som besvarats av alla rektorer

Alla rektorer fick bedöma kvaliteten på Borås Stads alla skolor och på den egna skolan, tabell 10 och 11.
Glädjande nog kan konstateras att det finns en ganska positiv grundsyn hos rektorerna men som det
konstateras i ett av fritextsvaren: ” Ingen aning. Den bör vara lägre då många fick vite...” En annan rektor
framhåller att: ” Min känsla av resultatet på tillsynen handlar mycket om elever och personals inställning
och vad man förmedlar.”
Det ligger sannolikt något i det sista citatet ovan och enkäten besvarades efter inspektionen när en hel del
goda åtgärder redan vidtagits både på skolenhetsnivå och på organisatorisk nivå. Det kan dock konstateras
att Borås Stads skolor åtminstone idag inte är bättre än riksgenomsnittet när det gäller skolresultat.

Frågor kring brister som besvarats av rektorer på inspekterade skolor

När rektorer på inspekterade skolor ombeds värdera vilka områden som haft betydelse för
skolinspektinskritiken mot den egna skolan blir resultatet delvis annorlunda jämfört med när alla svarar, se
tabell 12 - 16. Personalbristen bedöms i stort sett på samma sätt som när alla svarar däremot tillmäts
kompetensbristen på den egna skolan inte ha någon större betydelse, särskilt inte hos rektor. Området
kring organisatoriska brister på skolan värderas högre jämfört med när alla svarar. Förutom
elevhälsoorganisationen framhålls brister i arbetslagsorganisationen och skolans övergripande organisation
och ledningsorganisation. En minoritet anser att skolkulturen haft betydelse men av dessa pekar de flesta
ut brist på ansvarstagande, brist på samarbete och negativ bild av skolan hos medarbetare som de främsta
orsakerna.

Sammanfattning av slutsatserna

Personalbrist.
Vakanser inom elevhälsa och hög omsättning av rektorer har haft betydelse.
Kompetensbrist
En splittrad elevhälsa som inte samspelade internt och inte med rektor har haft betydelse. Brister i rektors
kompetens har haft betydelse. Problemen med sjunkande behörighet förklarar inte det dåliga resultatet i
jämförelse med andra kommuner.
Organisation/Organisationskultur
Stadsdelsorganisationen i sig bedöms ha haft stor betydelse för de uppkomna bristerna.
Balans i organisationen
De som inte anser att det varit bra balans gällande styrningen i organisationen pekar på att högre nivåer
kringskurit rektors mandat och gett för många uppdrag som tagit kraft från kärnverksamheten. Detta har
haft betydelse för resultatet.
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Åtgärder
Åtgärder på Borås Stadsnivå

De flesta av de områden i enkätsvaren som anses ha haft betydelse för skolinspektionsresultatet var kända
redan på stadsdelstiden. Man kan nog till och med säga att detta var en av anledningarna till att Borås Stad
valde att lämna stadsdelsorganisationen och gå över till en sammanhållen förvaltningsorganisation. En
arbetsgrupp bildades 2016 under ledning av FC för Samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av
verksamhetschefer och fackliga. Denna tog fram ett förslag till organisation för den blivande
Grundskoleförvaltningen och överlämnade detta till Kommunchef.
Kommunchef tog under hösten 2016 initiativ till bildandet av KAL-gruppen som startade ett arbete för att
förbättra kompetensförsörjningen i skolan. I början av 2017 presenterades en handlingsplan med fokus på
arbetsvillkor, löner och personalförsörjning på skolområdet.
Åtgärder på förvaltningsnivå

Organisation
Tillträdande FC för Grundskoleförvaltningen besökte under hösten 2017 samtliga skolor för att bilda sig
en uppfattning om nuläget. En av slutsatserna blev att det behövdes mer närvarande verksamhetschefer,
tydligare styrkedja samt uppföljning och stöd till rektorerna för att komma till rätta med bristerna som
identifierats av såväl Skolinspektionen som Borås Stad.
Den första åtgärden var att öka antalet verksamhetsområden till fyra istället för två och rekrytera
ytterligare två verksamhetschefer samt flytta över verksamhetsutvecklare till dessa från Kvalitet och
Utveckling. I samband med detta beslutades att istället inte tillsätta den planerade controllertjänsten.
Samtidigt skapades parallella organisationer inom HR och Ekonomi. Ett system infördes för stöd och
uppföljning som inte bara fokuserade på ekonomi och personalfrågor utan också i betydligt högre grad än
tidigare på verksamhetsfrågor.
Av detta följde också att elevhälsan förstärktes med ytterligare en enhetschef så att det skulle finnas en
elevhälsa knuten till varje område. Denna åtgärd visade sig senare leda till oro i elevhälsan, dels på grund
av organisatoriska svårigheter där nödvändning samordning mellan verksamhetsområdena blev en
svårighet men också för att enhetscheferna hade olika elevhälsobakgrund. Elevhälsan organiserades därför
senare under 2018 om så att det finns en enhetschef för samtliga skolsköterskor, en för kuratorer och
psykologer och en för specialpedagogerna. Detta har nu börjat fungera och rekryteringssituationen har
väsentligt förbättrats.
Ledning och styrning
Styrsystemen utvecklades under 2017. Syftet har varit att göra dem mer tillitsbaserade och utgår från att
varje lärare, arbetslag och rektor kan och vill ta ansvar för sin verksamhet. Kravet är dock att varje skola
måste tillse att det finns ett lagstadgat systematiskt kvalitetsarbete och i detta ska ingå en verksamhetsplan
med utvecklingsplan som ska ligga till grund för verksamhetsuppföljningen. Vissa områden skall alla
skolor beröra i sina planer och dessa områden fastställs av förvaltningen årligen i samverkan med
Grundskolenämnden i Grundskoleförvaltningens verksamhetsplan.
De första åren har systematiskt kvalitetsarbete, relationer och processledning samt bilden av skolan varit
fokusområden som lyfts fram. I verksamhetsplanen finns målområden och principer för styrning och
ledning beskrivna med ett stort antal underliggande åtgärder för att utveckla verksamheten och undvika
framtida skolinspektionskritik.
Efter föreläggande från skolinspektionen har huvudmannens systematiska kvalitetsarbete utvecklats och
en bättre koppling till utvecklingsplan och åtgärder har införts. Möjligheten att fånga upp skolor med
dåliga resultat och rikta åtgärder specifikt mot dessa via verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och
insatser från Kvalitet och Utveckling har väsentligen förbättrats. Särskilda kvalitetskonferenser har införts i
samband med kvalitetsrapporterna där rektorers synpunkter tas tillvara i ett kollegialt lärande.
19/21

Utöver de ovan i grova drag beskrivna åtgärderna har följande vidtagits.

















Kompetens
Samtliga rektorer och elevhälsans chefer möts regelbundet i konferenser under ledning av FC och
eller Chef för Kvalitet och Utveckling där skolutveckling i ett kollegialt lärande sker.
En intern rektorsutbildning har startats.
Elevhälsan genomförde kompetensutvecklingsinsatser inom området särskilt stöd för skolor som
fått skolinspektionskritik för detta.
Rutiner kring rapportering och åtgärder kring kränkande behandling har skärpts.
Kompetensförsörjning
En kompetensförsörjningsplan har tagits fram och HR är i en utvecklingsprocess för att klara sitt
uppdrag allt bättre.
Samverkan med högskolan är under utveckling för att hitta vägar till bättre kompetensförsörjning.
Duktiga gymnasieungdomar fångas sista terminen upp för att arbeta ett år i skola i syfte att
intressera dem för läraryrket.
Rekrytering av lärare från andra länder är under utveckling.
Ekonomistyrning
En resursfördelningsmodell för att säkerställa likvärdiga ekonomiska villkor för skolorna har tagits
fram.
Ett system för tilläggsbelopp för elever med omfattande stödbehov har tagits fram.
I samband med skolornas arbete med att komma tillrätta med sina kritikområden styrdes tillfälligt
elevhälsans resurser under 2017 till de skolor som behövde detta.
Förstelärare har styrts om till skolor utifrån behov.
Utifrån KAL-gruppens handlingsplan har bl.a. löneläget för lärare setts över.
För att åtgärda skolinspektionens kritik mot huvudmannen gällande fritidshem resurser styrdes
resurser till verksamheten inför budet 2018. Dels genom ekonomiskt tillskott, dels genom att styra
personalens planeringstid till tid utanför barngruppen och genom översyn av lokalutnyttjandet på
respektive skola. Uppföljning av fritidshemmets bemanning fördes in i Tertialer, ÅR och i det
ordinarie uppföljningsarbetet.

Åtgärder på skolnivå

Varje skola som fick förelägganden var ansvariga för att vidta åtgärder för att komma till rätta med dessa.
Verksamhetschefer fick i uppdrag att tillsammans med sina verksamhetsutvecklare stötta berörda rektorer
i detta arbete. Vidtagna åtgärder för varje enhet och resultatet av dessa har löpande redovisats på varje
nämndmöte. Att i detalj redogöra för varje skolas alla specifika åtgärder för att komma tillrätta med sina
förelägganden ligger utanför syftet med denna rapport och skulle bli allt för omfattande.
Rektorerna på de inspekterade skolorna har i tabell 17- 19 redovisat mer övergripande vilka slags åtgärder
de vidtagit och vilken effekt detta haft. Det framgår att så gott som samtliga rektorer i hög eller medelhög
grad satt sig in i kritikområdets sakfrågor, det vill säga ökat sin kompetens och förmåga. De anger också
att de arbetat fler timmar för att komma till rätta med kritiken och att på detta sätt också lyckats få igång
personalen bättre när det gäller samsyn och engagemang. De har också utvecklat sina verksamhetsplaner
och rutiner och de flesta har också gjort organisatoriska förändringar för att komma tillrätt med sina
förelägganden.
Alla utom en anger att detta arbete lett till positiva förändringar. Här bör noteras att ett par av de
inspekterade skolorna faktiskt inte fick något föreläggande. Det är ingen tvekan om att det nedlagda
arbetet lett till positiva förändringar då samtliga skolor nu av Skolinspektionen bedöms leva upp till
författningskraven.
20/21

Rektor skattar sina egna åtgärder enligt ovan som det som haft störst betydelse för förändringen medan de
i mycket liten grad anser att de åtgärder som vidtagits på förvaltnings- eller Borås Stads-nivå haft någon
betydelse. Utredarens bedömning i denna fråga är att få rektorer hade rett ut uppgiften utan
huvudmannastöd och åtgärder.

Tre saker i rangordning som personalen anser att Grundskoleförvaltningen bör säkra/arbeta med.

Avslutningsvis fick samtliga svaranden föreslå och rangordna tre saker som de ansåg att
Grundskoleförvaltningen bör säkra eller arbeta med. Se tabell 20.
Det kan konstateras att så gott som samtliga förslag där flera tyckt samma sak har genomförts och
systemsatts i och med ovan redovisade åtgärder. Enda undantaget skulle möjligen vara bättre ekonomiska
förutsättningar.

I tjänsten
Joakim Cannerfors
Strategisk Utredare, Grundskoleförvaltningen
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Kvalitetsrapport värdegrund 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna kvalitetsrapporten Värdegrund 2019.
Ärendet i sin helhet
Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från brukarundersökningen,
skolklimatenkäten, som är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt till
vårdnadshavare till elever i årskurs F-3. Rapporten innehåller även en
redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande
diskriminering och kränkande behandling av elever samt reflektioner från
rektorer vid kvalitetskonferens värdegrund.
Svarsfrekvensen för enkäten i skolklimatsundersökningen årskurs 4-6 är 85
procent och har därmed ökat med 1 procentenhet jämfört med 2018. Enkäten
riktad till elever i årskurs 4-9 når en godkänd nivå, emellertid hade det varit
önskvärt med en högre svarsfrekvens från vårdnadshavarna. Svarsfrekvensen
för enkäten i skolklimatsundersökningen årskurs 7-9 är 78 procent och har
därmed ökat med sju procentenheter jämfört med 2018.
Det finns relativt stora variationer i resultaten mellan olika skolor och olika
årskurser oavsett skolornas storlek, geografiska placering i stad eller landsbygd
samt socioekonomiskt starka respektive svagare områden, för såväl enkäten för
årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Resultat för samtliga områden inom
värdegrundsarbete är lägre i årskurs 7-9 jämfört med i 4-6. En del skolor har
dock generellt höga resultat och en del skolor lägre resultat. Resultatet för Borås
Stad följer den nationella trenden. Skillnader beror främst på hur skolorna
bedriver värdegrundsarbete, organiserar undervisning och stöd till elever med
särskilda behov samt skapar goda relationer och bra skolklimat.
Det finns en stor skillnad i svar mellan tjejer och killar vad gäller trygghet och
studiero samt delaktighet på skolnivå och klassnivå till tjejernas nackdel.
Resultatet för studiero är mycket lägre än för trygghet på skolor. Fler tjejer än
killar svarar att de saknar trygghet och lugn och ro på lektionen oavsett årskurs.
Den största skillnad mellan könen visar sig i årskurs 4-6 inom området trygghet,
där färre tjejer än killar känner sig trygga. Gällande lugn och ro på lektionerna
så sjunker resultaten för såväl killar som tjejer på högstadiet. För att såväl tjejer
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som killar ska få studiero behöver skolan problematisera de begränsande
genusnormer som finns och uttrycka höga och positiva förväntningar på
samtliga elever oavsett kön.
För att förbättra resultaten ska huvudman och skolor arbeta med ett antal
åtgärder, som redovisas i kapitel 10.
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1. Rapport värdegrund 2019.
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Sammanfattning
Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från brukarundersökningen,
skolklimatenkäten, som är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt till
vårdnadshavare till elever i årskurs F-3. Rapporten innehåller även en
redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande
diskriminering och kränkande behandling av elever samt reflektioner från
rektorer vid kvalitetskonferens värdegrund.
Svarsfrekvensen för enkäten i skolklimatsundersökningen årskurs 4-6 är 85
procent och har därmed ökat med 1 procentenhet jämfört med 2018. Enkäten
riktad till elever i årskurs 4-9 når en godkänd nivå, emellertid hade det varit
önskvärt med en högre svarsfrekvens från vårdnadshavarna. Svarsfrekvensen
för enkäten i skolklimatsundersökningen årskurs 7-9 är 78 procent och har
därmed ökat med sju procentenheter jämfört med 2018.
Det finns relativt stora variationer i resultaten mellan olika skolor och olika
årskurser oavsett skolornas storlek, geografiska placering i stad eller landsbygd
samt socioekonomiskt starka respektive svagare områden, för såväl enkäten för
årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Resultat för samtliga områden inom
värdegrundsarbete är lägre i årskurs 7-9 jämfört med i 4-6. En del skolor har
dock generellt höga resultat och en del skolor lägre resultat. Resultatet för Borås
Stad följer den nationella trenden. Skillnader beror främst på hur skolorna
bedriver värdegrundsarbete, organiserar undervisning och stöd till elever med
särskilda behov samt skapar goda relationer och bra skolklimat.
Det finns en stor skillnad i svar mellan tjejer och killar vad gäller trygghet och
studiero samt delaktighet på skolnivå och klassnivå till tjejernas nackdel.
Resultatet för studiero är mycket lägre än för trygghet på skolor. Fler tjejer än
killar svarar att de saknar trygghet och lugn och ro på lektionen oavsett årskurs.
Den största skillnad mellan könen visar sig i årskurs 4-6 inom området trygghet,
där färre tjejer än killar känner sig trygga. Gällande lugn och ro på lektionerna
så sjunker resultaten för såväl killar som tjejer på högstadiet. För att såväl tjejer
som killar ska få studiero behöver skolan problematisera de begränsande
genusnormer som finns och uttrycka höga och positiva förväntningar på
samtliga elever oavsett kön.
För att förbättra resultaten ska huvudman och skolor arbeta med ett antal
åtgärder, som redovisas i kapitel 9.
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1 Inledning
Denna kvalitetsrapport för värdegrundsarbetet 2019 är en del i huvudmannens
uppföljning och analys av grundskolans arbete inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet.
Kvalitetsrapporten Värdegrund upprättas varje år.
Rapporten består av:
Resultat gällande värdegrundsfrågor från brukarundersökningen,
Skolklimatundersökningen riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt till
vårdnadshavare till elever i årskurs F-3.
Redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande
anmälningar om diskriminering och kränkande behandling av elever.
Reflektion från kvalitetskonferensen värdegrund 25 april 2019 gällande
omklädningsrum, språkbruk, sex- och samlevnad samt förebyggande och
främjande arbete.
Viskaforsskolan F-6 resultat gällande värdegrundsfrågor från
brukarundersökningen, Skolklimatundersökningen riktad till elever i årskurs 4-6
finns med i rapporten som en bilaga, då skolan inte har genomfört
undersökningen inom angiven tid av organisatoriska skäl. Dock finns
Viskaforsskolans svarsfrekvens med i rapporten. Analys sker endast på skolan
och redovisas inte i denna rapport.
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2 Skala och definition
Skala flertalig färgskala
46
8
32
3
1
1
17

Skalan färgsätter respektive resultat utifrån en gradering där lägst resultat får en
mörkröd färg och högst resultat en mörkgrön färg. Färgskalan tar endast
hänsyn till resultatet per kolumn och visar på spridningen inom en fråga.
Resterande mellanliggande resultat färgsätts med graderande färgsättning av
ljusa nyanser av grönt och ljusare nyanser av rött. Detta innebär dock inte att
rött alltid signalerar att åtgärder behövs, utan visar det lägsta resultatet i
respektive tabell. Grönt visar det högsta resultatet i respektive tabell men det
betyder inte att åtgärder inte behöver vidtas.
Definition av godkänd nivå av 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.
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3 Skolklimatundersökningen elever årskurs 4-6
Svarsfrekvens
Skolenhet

Svarsfrekvens Svarsfrekvens Svarsfrekvens
2017 (%)
2018 (%)
2019 (%)

Viskaforsskolan

86
90
76
71
80
93
71
67
90
0
81
62
79
99
92
96
86
97
57
86
63
60
91
67
88
44
89
85
53
90
85

81
90
88
80
85
94
83
23
100
72
84
86
91
98
97
99
89
95
84
78
94
81
90
86
89
74
95
88
83
96
79

100
93
88
83
90
100
80
100
53
71
87
90
78
70
97
92
80
97
93
91
94
89
93
95
80
55
94
88
76
97
88

Äsperedskolan

89

58

32

Borås Stad

77

84

85

Aplaredskolan
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Bodaskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Byttorpskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fjärdingskolan
Gula skolan
Gånghesterskolan
Hestra Midgårdskolan
Kinnarummaskolan
Kristinebergskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan
Sandaredskolan
Sandhultskolan
Sjöboskolan
Sjömarkenskolan
Sparsörskolan
Svaneholmskolan
Särlaskolan
Trandaredskolan

Kommentar
Den totala svarsfrekvensen för 2019 är 85 procent. Resultatet är 1
procentenheter bättre jämfört med 2018. 16 av 32 skolorna har förbättrat sin
frekvens jämfört med föregående år. Fyra skolor har samma svarsfrekvens som
2018. 12 av 32 har försämrat sitt resultat. Högsta svarsfrekvens 2019 har
Aplaredskolan, Bredaredskolan och Dalsjöskolan med 100 procent. Lägst har
Äsperedskolan med 32 procent följd av Daltorpskolan 53 procent.
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Trygghet och studiero
Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%)

Jag känner
mig trygg i
skolan.
94

Skolenhet
Aplaredskolan

Jag vet vem
på skolan
Jag känner
jag skall
mig trygg på
På
prata med
skolgården/ lektionerna om någon
elevutrymm får alla lugn
har varit
en under
och ro att
elak mot en
rasterna.
lära sig.
elev.
88
50
88

Personalen
arbetar
aktivt för att
alla elever
skall vara
trygga och
må bra i
skolan.
85

Medelvärde
81

Asklandaskolan

93

93

52

85

88

82

Bergdalskolan

94

91

68

87

89

86

Bodaskolan

84

86

48

94

87

80

Borgstenaskolan

91

88

47

76

88

78

Bredaredskolan

74

74

38

77

68

66

Byttorpskolan

90

86

58

90

86

82

Dalsjöskolan

81

76

55

91

87

78

Daltorpskolan

88

83

63

83

81

80

Dannikeskolan

73

77

45

68

64

65

Ekarängskolan

85

83

58

80

83

78

Engelbrektskolan

83

80

38

84

78

73

Erikslundskolan

95

88

37

95

80

79

Fjärdingskolan

96

92

63

88

97

87

Gula skolan

94

93

72

93

93

89

Gånghesterskolan

94

100

88

87

90

92

Hestra Midgårdskolan

93

88

46

80

78

77

Kinnarummaskolan

81

84

72

72

94

81

Kristinebergskolan

84

78

55

83

84

77

Myråsskolan

87

87

53

87

74

78

Målsrydskolan

80

68

41

77

61

65

Rångedalaskolan

81

80

31

87

88

73

Sandaredskolan

88

86

58

81

81

79

Sandhultskolan

86

93

47

81

78

77

Sjöboskolan

87

86

63

88

88

82

Sjömarkenskolan

98

95

65

93

80

86

Sparsörskolan

88

85

64

87

84

81

Svaneholmskolan

97

95

95

97

100

97

Särlaskolan

83

83

46

88

89

78

Trandaredskolan

91

90

47

87

88

81

100

100

31

93

93

84

88

86

56

86

84

80

Äsperedskolan
Borås Stad

3.3.1

Kommentar

Högst medelresultat har Svaneholmskolan med 97 procent och lägst har
Målsrydskolan samt Dannikeskolan med 65 procent. Ungefär hälften av
skolorna, 15 av 31 skolor, ligger på ett medelvärdesresultat som är lägre än 80
procent. Den fråga som fått högsta totala resultat är ”Jag känner mig trygg i
skolan”: 88 procent, där Äsperedskolan med 100 procent, har det högsta
Värdegrund 2019
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Referens
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resultatet och Dannikeskolan med 73 procent det lägsta. Den frågan som fått
lägsta totala resultat är ”På lektionerna får alla lugn och ro att lära sig”: 56
procent, där Svaneholmskolan med 95 procent har det högsta resultatet och
Rångedalaskolan samt Äsperedskolan med 31 procent det lägsta. Totala andelen
elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 4 och 7 procent för de
olika frågorna på kommunnivå och det finns också en stor skillnad mellan
skolor.
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Delaktighet
Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%)
Jag
uppmuntras
Lärarna i min Jag får vara
att delta i
skola tar
med och
klassråd och
hänsyn till
tycka till om
elevråd
elevernas
skolans
(eller
Skolenhet
åsikter.
regler.
liknande).
Medelvärde
Aplaredskolan
74
65
79
73
Asklandaskolan
85
67
79
77
Bergdalskolan
92
80
79
84
Bodaskolan
87
77
79
81
Borgstenaskolan
88
59
73
73
Bredaredskolan
68
55
68
64
Byttorpskolan
93
74
81
82
Dalsjöskolan
82
67
75
75
Daltorpskolan
81
69
68
73
Dannikeskolan
64
68
68
67
Ekarängskolan
83
62
74
73
Engelbrektskolan
79
63
70
71
Erikslundskolan
85
85
90
87
Fjärdingskolan
95
73
85
84
Gula skolan
91
87
81
86
Gånghesterskolan
87
71
88
82
Hestra Midgårdskolan
76
59
69
68
Kinnarummaskolan
69
75
81
75
Kristinebergskolan
87
66
62
72
Myråsskolan
83
61
69
71
Målsrydskolan
77
61
75
71
Rångedalaskolan
63
50
88
67
Sandaredskolan
83
69
73
75
Sandhultskolan
72
64
66
67
Sjöboskolan
81
76
73
77
Sjömarkenskolan
83
58
70
70
Sparsörskolan
78
52
67
66
Svaneholmskolan
100
92
94
95
Särlaskolan
87
64
79
76
Trandaredskolan
93
63
66
74
Äsperedskolan
100
86
86
90
Borås Stad
84
67
74
75

3.4.1

Kommentar

Högst medelresultat har Svaneholmskolan med 95 procent och lägst har
Bredaredskolan med 64 procent. En klar majoritet av skolorna, 22 av 31 skolor,
ligger på ett medelvärdesresultat som är lägre än 80 procent. Den fråga som fått
högsta totala resultat är ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”:
84 procent, där Äsperedskolan med 100 procent har det högsta resultatet och
Rångedalaskolan med 63 procent det lägsta. Den fråga som fått lägsta totala
resultat är ”Jag får vara med och tycka till om skolans regler”: 67 procent, där
Svaneholmskolan med 92 procent, har det högsta resultatet och
Rångedalaskolan med 50 procent, det lägsta. Totala andelen elever som svarat
”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 6 och 12 procent för de olika frågorna på
kommunnivå och det finns också en stor skillnad mellan skolor.

Värdegrund 2019

Sida

10(51)

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Sida

11(51)

Bemötande
Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%)

Skolenhet
Aplaredskolan
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Bodaskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Byttorpskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fjärdingskolan
Gula skolan
Gånghesterskolan
Hestra Midgårdskolan
Kinnarummaskolan
Kristinebergskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan
Sandaredskolan
Sandhultskolan
Sjöboskolan
Sjömarkenskolan
Sparsörskolan
Svaneholmskolan
Särlaskolan
Trandaredskolan
Äsperedskolan
Borås Stad

3.5.1

I min skola
respekterar
vi varandra.
76
82
87
65
74
64
66
72
63
55
71
61
60
82
96
82
80
78
71
83
48
38
80
79
76
84
82
94
67
75
100
75

Lärarna
bemöter mig
med
respekt.
88
92
91
88
94
72
94
94
95
73
89
90
93
91
95
87
90
78
89
91
84
81
85
81
91
91
85
98
89
93
100
90

Lärarna
förväntar
sig att jag
gör mitt
bästa.
97
94
97
90
100
81
93
95
95
86
93
90
98
99
98
97
90
100
89
92
82
81
90
91
91
94
92
100
92
89
100
93

I
undervisningen
I min skola
låter lärarna
kan jag
oss prata om
vara mig
relationer och
själv.
känslor.
Medelvärde
88
62
82
81
67
83
90
76
88
86
68
79
76
74
84
66
43
65
85
85
84
80
73
83
93
71
83
59
59
66
72
56
76
73
57
74
88
85
84
91
67
86
85
65
87
90
70
85
83
57
80
88
78
84
78
65
78
81
55
80
59
64
67
67
67
67
81
60
79
79
47
76
73
63
79
88
72
86
81
63
81
94
94
96
83
75
81
85
63
81
79
79
91
81
65
81

Kommentar

Högst medelresultat har Svaneholmskolan med 96 procent och lägst har
Bredaredskolan med 65 procent. En klar majoritet av skolorna, 23 av 31 skolor,
ligger på ett medelvärdesresultat som är lägre än 85 procent. Den fråga som fått
högsta totala resultat är ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa”: 93
procent, där Borgstenaskolan, Kinnarummaskolan, Svaneholmskolan samt
Äsperedskolan med 100 procent, har de högsta resultaten och Bredaredskolan
samt Rångedalaskolan med 81 procent de lägsta. Den fråga som fått lägsta
totala resultat är ” I undervisningen låter lärarna oss prata om relationer och
känslor.”: 65 procent, där Svaneholmskolan med 94 procent har det högsta
resultatet och Bredaredskolan med 43 procent, det lägsta.
Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 5 och 17
procent för de olika frågorna på kommunnivå och det finns också en stor
skillnad mellan skolor.
Värdegrund 2019

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Bilden av skolan

Skolenhet
Aplaredskolan
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Bodaskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Byttorpskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fjärdingskolan
Gula skolan
Gånghesterskolan
Hestra Midgårdskolan
Kinnarummaskolan
Kristinebergskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan
Sandaredskolan
Sandhultskolan
Sjöboskolan
Sjömarkenskolan
Sparsörskolan
Svaneholmskolan
Särlaskolan
Trandaredskolan
Äsperedskolan
Borås Stad

3.6.1

Andel Stämmer helt och hållet,
Stämmer bra. (%)
Jag märker
På min
att skolan
skola finns samarbetar
traditioner med företag,
som jag
föreningar
ser fram
eller andra i
emot.
samhället. Medelvärde
76
32
54
86
41
63
89
76
83
65
58
62
94
32
63
68
38
53
76
70
73
65
50
58
68
34
51
73
73
73
73
49
61
86
35
61
80
39
60
85
68
77
82
49
66
79
68
74
68
39
54
84
59
72
64
51
58
71
40
55
75
56
66
88
44
66
76
47
62
72
43
58
63
52
57
78
45
61
78
57
67
98
79
89
70
48
59
73
36
55
93
64
79
76
49
63

Kommentar

Högst medelresultat har Svaneholmskolan med 89 procent och lägst har
Daltorpskolan med 51 procent. En klar majoritet av skolorna, 23 av 31 skolor,
ligger på ett medelvärdesresultat som är lägre än 70 procent. Den fråga som fått
högsta totala resultat är ”På min skola finns traditioner som jag ser fram emot”:
76 procent, där Svaneholmskolan med 98 procent har det högsta resultatet och
Sjöboskolan med 63 procent det lägsta. Den fråga som fått lägsta totala resultat
är ”Jag märker att skolan samarbetar med företag, föreningar eller andra i
samhället.”: 49 procent, där Svaneholmskolan med 79 procent har det högsta
resultatet och Aplaredskolan samt Borgstenaskolan med 32 procent de lägsta.
Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 10 och 30
procent för de olika frågorna på kommunnivå och det finns också en stor
skillnad mellan skolor.
Värdegrund 2019

Sida
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Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Jag känner mig trygg i skolan 2016-2019
Andel Stämmer helt och hållet,
Stämmer bra. (%)
Skolenhet
Aplaredskolan
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Bodaskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Byttorpskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fjärdingskolan
Gula skolan
Gånghesterskolan
Hestra Midgårdskolan
Kinnarummaskolan
Kristinebergskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan
Sandaredskolan
Sandhultskolan
Sjöboskolan
Sjömarkenskolan
Sparsörskolan
Svaneholmskolan
Särlaskolan
Trandaredskolan
Viskaforsskolan
Äsperedskolan
Borås Stad

2016 2017 2018 2019 Medelvärde
96
97
100
94
96
98
93
91
93
93
95
76
93
94
90
92
82
89
84
85
93
93
83
91
90
95
82
91
74
86
95
75
87
90
86
95
95
89
81
89
85
86
88
88
87
…
…
79
73
76
96
86
82
85
86
96
94
86
83
88
87
85
85
93
88
98
85
94
96
93
96
96
89
93
94
96
92
89
94
93
…
96
94
93
94
79
88
89
81
84
97
95
79
84
86
…
96
94
87
92
…
78
69
80
75
93
93
71
81
84
97
95
95
88
94
89
87
89
86
88
…
94
84
87
88
96
85
95
97
94
98
88
88
88
91
90
100
95
95
96
90
96
86
80
88
97
87
94
90
92
93
78
83
…
84
100 100
95
100
99
95
90
89
88
90

(…) = För få eller inga svarande för att kunna visa ett resultat.
3.7.1

Kommentar

Högst medelresultat har Äsperedskolan med 99 procent och lägst har
Målsrydskolan med 75 procent. En majoritet av skolorna, 26 av 31 skolor,
ligger på ett medelvärdesresultat som är 85 procent eller högre. 15 av 31
skolorna har förbättrat resultatet från förra året och 13 av 31 skolor har
försämrat sina resultat. Tre skolor har samma resultat som förra året. Resultatet
för respektive skola varierar från år till år. Resultatet har sjunkit varje år från
2016 till 2019 vilket visar på en negativ trend. Det år som fått det totalt sett
högsta resultatet är 2016: 95 procent. Det år som totalt sett har det lägsta
resultatet är 2019: 88 procent. Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen
åsikt” ligger på 4 procent på kommunnivå oavsett år.
Värdegrund 2019

Sida

13(51)

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 20162019
Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer
bra. (%)
Skolenhet
Aplaredskolan
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Bodaskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Byttorpskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fjärdingskolan
Gula skolan
Gånghesterskolan
Hestra Midgårdskolan
Kinnarummaskolan
Kristinebergskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan
Sandaredskolan
Sandhultskolan
Sjöboskolan
Sjömarkenskolan
Sparsörskolan
Svaneholmskolan
Särlaskolan
Trandaredskolan
Viskaforsskolan
Äsperedskolan
Borås Stad

2016
88
92
88
100
100
76
89
82
73
…
72
93
90
89
95
90
…
68
91
…
…
80
91
73
…
77
96
87
90
94
91
96
87

2017
77
80
76
96
93
71
70
85
75
…
72
89
76
83
85
75
87
76
81
83
68
87
90
70
90
81
80
95
86
73
79
97
81

2018
100
83
80
90
86
83
77
92
83
82
80
86
83
90
92
81
85
83
84
90
60
86
89
96
85
90
82
98
86
92
88
95
86

2019 Medelvärde
74
83
85
85
90
85
83
91
88
90
68
75
90
82
81
84
81
79
64
74
81
78
79
85
83
83
93
89
91
91
87
83
76
83
69
74
86
85
83
85
77
68
63
79
83
88
72
79
81
85
83
83
78
84
98
96
82
87
93
88
…
86
100
97
83
85

(…) = För få eller inga svarande för att kunna visa ett resultat.
3.8.1

Kommentar

Högst medelresultat har Äsperedskolan med 97 procent och lägst har
Målsrydskolan med 68 procent. En majoritet av skolorna, 22 av 31 skolor,
ligger på ett medelvärdesresultat som är 85 procent eller lägre. Det år som fått
det totalt sett högsta resultatet är 2016: 87 procent. Det år som totalt sett har
det lägsta resultatet är 2017: 81 procent. Resultatet för respektive skola varierar
från år till år. Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” ligger på 5
till 6 procent på kommunnivå mellan de olika åren.

Värdegrund 2019

Sida
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Datum

Borås Stad

Referens

Sida

2019-06-13

15(51)

Totalt resultat per kön
Andel Stämmer helt och
hållet, Stämmer bra. (%)

Tjej

Kille

Totalt

Trygghet och studiero
86

91

88

83
54

89
57

86
56

86

86

86

83

85

84

Jag får vara med och tycka till om skolans regler

85
66

84
68

84
67

Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd
(eller liknande)

75

73

74

72
91
94
77

78
89
91
85

75
90
93
81

63

68

65

77

75

76

45

53

49

Jag känner mig trygg i skolan.
Jag känner mig trygg på
skolgården/elevutrymmen under rasterna
På lektionerna får alla lugn och ro att lära sig
Jag vet vem på skolan jag skall prata med om
någon har varit elak mot en elev.
Personalen arbetar aktivt för att alla elever skall
vara trygga och må bra i skolan

Delaktighet
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas
åsikter

Bemötande
I min skola respekterar vi varandra.
Lärarna bemöter mig med respekt.
Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa
I min skola kan jag vara mig själv.
I undervisningen låter lärarna oss prata om
relationer och känslor.

Bilden av skolan
På min skola finns traditioner som jag ser fram
emot.
Jag märker att skolan samarbetar med företag,
föreningar eller andra i samhället.

3.9.1

Kommentar

Det finns en större skillnad i svar mellan tjejer och killar inom området
Trygghet och studiero än inom övriga områden. Betydligt färre tjejer än killar
svarar att de känner sig trygga på skolan och får lugn och ro på lektionen.
De två frågor med störst skillnad i resultat mellan könen är; ”Jag kan vara mig
själv.” där färre tjejer än killar svarat positivt på påstående: 77 procent jämfört
med 85 procent. Fler killar än tjejer märker att skolan samarbetar med företag
och föreningar: 45 procent jämfört med 53 procent.
Det finns ingen könsskillnad mellan elevernas svar på frågan ”Jag vet vem på
skolan jag skall prata med om någon har varit elak mot en elev.”: 86 procent för
både tjejer och killar.

Värdegrund 2019

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

4 Skolklimatundersökningen elever årskurs 7-9
Svarsfrekvens
Svarsfrekvens Svarsfrekvens Svarsfrekvens
2017 (%)
2018 (%)
2019 (%)
Bodaskolan
49
68
80
Dalsjöskolan
34
82
73
Daltorpskolan
59
59
75
Engelbrektskolan
64
86
78
Erikslundskolan
40
71
66
Fristadskolan
59
72
73
Sandgärdskolan
77
84
99
Särlaskolan
54
57
72
Viskaforsskolan
46
56
79
Totalsumma
54
71
78
Skolenhet

4.1.1

Kommentar

Den totala svarsfrekvensen för 2019 är 78 procent, svarsfrekvensen har ständigt
ökat från 2017 då den var 54 procent. Det har skett en stark förbättring. Högsta
svarsfrekvens 2019 har Sandgärdskolan med 99 procent. Lägst har
Erikslundskolan med 66 procent.

Värdegrund 2019

Sida
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Datum

Borås Stad

Referens

Sida

2019-06-13

17(51)

Trygghet och studiero
Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%)

Skolenhet

Bodaskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fristadskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Borås Stad

4.2.1

Jag känner
mig trygg i
skolan.

Jag känner
mig trygg på
skolgården/el
evutrymmen
under
rasterna

På
lektionerna
får alla lugn
och ro att
lära sig

Jag vet vem
på skolan
jag skall
prata med
om någon
har varit
elak mot en
elev.

Personalen
arbetar
aktivt för att
alla elever
skall vara
trygga och
må bra i
skolan

Medelvärde

91
87
84
90
77
83
90
88
83

86
84
79
86
75
78
89
80
84

60
45
44
60
40
36
51
46
45

77
76
78
78
70
68
71
73
73

76
63
69
68
60
54
67
71
70

78
71
71
77
64
64
74
72
71

87

83

48

74

67

72

Kommentar

Högst medelresultat har Bodaskolan med 78 procent och lägst har Erikslund
och Fristadskolan med 64 procent. Samtliga skolor ligger på ett
medelvärdesresultat som är lägre än 80 procent. Den fråga som fått högsta
totala resultat är ”Jag känner mig trygg i skolan”: 87 procent, där Bodaskolan
har högst resultat med 91 procent och Erikslundskolan det lägsta med 77
procent. Den fråga som fått lägsta totala resultat är ”På lektionerna får alla lugn
och ro att lära sig”: 48 procent, där Bodaskolan och Engelbrektskolan med 60
procent har de högsta resultaten och Fristadskolan med 36 procent det lägsta.
Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 3-11
procent för de olika frågorna.

Värdegrund 2019

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Delaktighet

Skolenhet
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fristadskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Borås Stad

4.3.1

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra.
(%)
Jag får
Lärarna i
vara
min skola
med
Jag
tar
och
uppmuntras
hänsyn tycka till
att delta i
till
om
klassråd och
elevernas skolans elevråd (eller
åsikter.
regler.
liknande).
Medelvärde
78
51
60
63
66
36
54
52
75
45
47
56
73
45
61
60
61
44
43
49
57
44
48
49
68
36
57
54
72
54
51
59
77
52
57
62
70
44
53
56

Kommentar

Högst medelresultat har Bodaskolan med 63 procent och lägst har
Erikslundskolan och Fristadskolan med 49 procent. Samtliga skolor ligger på ett
medelvärdesresultat som är lägre än 65 procent. Den fråga som fått högsta
totala resultat är ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”: 70
procent, där Bodaskolan med 78 procent har det högsta resultatet och
Fristadskolan med 57 procent det lägsta. Den fråga som har fått lägsta totala
resultat är ”Jag får vara med och tycka till om skolans regler”: 44 procent, där
Särlaskolan med 54 procent har det högsta resultatet och Dalsjöskolan samt
Sandgärdskolan med 36 procent de lägsta. Totala andelen elever som svarat
”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 7 och 14 procent för de olika frågorna.

Värdegrund 2019

Sida

18(51)

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Sida

19(51)

Bemötande

Skolenhet
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fristadskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Borås Stad

4.4.1

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%)
Lärarna
I undervisningen
Lärarna
förväntar
I min
låter lärarna oss
I min skola
bemöter sig att jag skola kan
prata om
respekterar vi
mig med
gör mitt
jag vara
relationer och
varandra.
respekt.
bästa
mig själv.
känslor.
Medelvärde
70
88
90
78
47
75
66
83
85
73
41
70
57
87
89
70
47
70
70
86
88
77
40
72
58
74
83
70
47
66
60
78
85
72
33
66
63
82
91
75
35
69
62
84
83
77
49
71
63
87
90
73
42
71
64
84
88
74
42
70

Kommentar

Högst medelresultat har Bodaskolan med 75 procent och lägst har
Erikslundskolan och Fristadskolan med 66 procent. Samtliga skolor ligger på ett
medelvärdesresultat som är 75 procent eller lägre.
Den fråga som fått högsta totala resultat är ”Lärarna förväntar sig att jag gör
mitt bästa”: 88 procent, där Sandgärdskolan med 91 procent har det högsta
resultatet och Erikslundskolan och Särlaskolan med 83 procent de lägsta. Den
fråga som fått lägsta totala resultat är ”I undervisningen låter lärarna oss prata
om relationer och känslor”: 42 procent där Särlaskolan med 49 procent har det
högsta resultatet och Fristadskolan med 33 procent det lägsta.
En fråga som också fått lågt totalt resultat är ”I min skola respekterar vi
varandra.”: 64 procent, där Bodaskolan och Engelbrektskolan med 70 procent
har de högsta resultaten och Daltorpskolan med 57 procent det lägsta. Totala
andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 5 och 18 procent
för de olika frågorna.

Värdegrund 2019

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Bilden av skolan
Andel Stämmer helt och hållet,
Stämmer bra. (%)
På min
skola
finns
traditioner
som jag
ser fram
Skolenhet
emot.
Bodaskolan
58
Dalsjöskolan
53
Daltorpskolan
59
Engelbrektskolan
72
Erikslundskolan
41
Fristadskolan
45
Sandgärdskolan
49
Särlaskolan
48
Viskaforsskolan
64
Borås Stad
55

4.5.1

Jag märker
att skolan
samarbetar
med
företag,
föreningar
eller andra
i samhället. Medelvärde
41
49
27
40
39
49
31
52
42
42
30
38
28
38
41
45
43
54
35
45

Kommentar

Högst medelresultat har Viskaforsskolan med 54 procent och lägst har
Fristadskolan och Sandgärdskolan med 38 procent. Samtliga skolor ligger på ett
medelvärdesresultat som är lägre än 55 procent. Den fråga som har fått högsta
totala resultat är ”På min skola finns traditioner som jag ser fram emot”: 55
procent, där Engelbrektskolan med 72 procent har det högsta resultatet och
Erikslundskolan med 41 procent det lägsta. Den fråga som har fått lägsta totala
resultat är ”Jag märker att skolan samarbetar med företag, föreningar eller andra
i samhället”: 35 procent, där Viskaforsskolan med 43 procent har det högsta
resultatet och Dalsjöskolan med 27 procent det lägsta. Totala andelen elever
som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 12 och 23 procent för de olika
frågorna.
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Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Jag känner mig trygg i skolan 2016-2019
Andel Stämmer helt och hållet,
Stämmer bra. (%)
Skolenhet
2016 2017 2018 2019 Medelvärde
86
82
91
91
88
Bodaskolan
89
88
82
87
86
Dalsjöskolan
87
84
80
84
84
Daltorpskolan
88
91
90
89
Engelbrektskolan 88
86
76
78
77
79
Erikslundskolan
91
90
88
83
88
Fristadskolan
94
89
85
90
90
Sandgärdskolan
Särlaskolan
94
86
92
88
90
87
74
78
83
81
Viskaforsskolan

Borås Stad

4.6.1

90

85

85

87

87

Kommentar

Högst medelresultat har Sandgärdskolan och Särlaskolan med 90 procent och
lägst har Erikslundskolan med 79 procent. Resultat för respektive skola varierar
från år till år. Resultaten har sjunkit under de senaste åren.
Bodaskolan och Engelbrektskolan har förbättrat sina resultat jämfört med 2016.
Dalsjöskolan, Daltorpskolan, Erikslundskolan, Fristadskolan, Sandgärdskolan,
Särlaskolan samt Viskaforsskolan har försämrat sina resultat jämfört med 2016.
Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 4 och 5
procent mellan de olika åren.
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Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 20162019
Andel Stämmer helt och hållet,
Stämmer bra. (%)
Skolenhet
2016 2017 2018 2019 Medelvärde
69
64
78
78
73
Bodaskolan
67
53
59
66
62
Dalsjöskolan
70
67
70
75
71
Daltorpskolan
68
78
73
74
Engelbrektskolan 78
65
60
64
61
63
Erikslundskolan
71
70
70
57
67
Fristadskolan
66
54
58
68
62
Sandgärdskolan
Särlaskolan
78
71
76
72
74
66
60
60
77
66
Viskaforsskolan

Borås Stad

4.7.1

70

63

68

70

68

Kommentar

Högst medelresultat har Engelbrektskolan och Särlaskolan med 74 procent och
lägst har Dalsjöskolan och Sandgärdskolan med 62 procent. Samtliga skolor
ligger på ett medelvärdesresultat som är lägre än 80 procent. Resultat för
respektive skola varierar från år till år. Det högsta totala resultatet är 2016 och
2019: 70 procent. Det år som totalt sett har det lägsta resultatet är 2017: 63
procent.
Bodaskolan, Daltorpskolan, Sandgärdskolan och Viskaforsskolan har förbättrat
sina resultat jämfört med 2016. Dalsjöskolan, Engelbrektskolan,
Erikslundskolan, Fristadskolan samt Särlaskolan har försämrat sina resultat
sedan 2016.

Värdegrund 2019
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Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13
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Totalt resultat per kön
Andel Stämmer helt och
hållet, Stämmer bra. (%)

Tjej

Kille

Totalt

Trygghet och studiero
Jag känner mig trygg i skolan.

86

87

87

Jag känner mig trygg på
skolgården/elevutrymmen under
rasterna

83

83

83

På lektionerna får alla lugn och ro
att lära sig

46

50

48

Jag vet vem på skolan jag skall
prata med om någon har varit elak
mot en elev.

77

72

74

Personalen arbetar aktivt för att
alla elever skall vara trygga och
må bra i skolan

68

66

67

71

69

70

46

43

44

56

51

53

60
85

67
82

64
84

I min skola kan jag vara mig själv.

90
70

86
78

88
74

I undervisningen låter lärarna oss
prata om relationer och känslor.

37

46

42

På min skola finns traditioner som
jag ser fram emot.

57

54

55

Jag märker att skolan samarbetar
med företag, föreningar eller andra
i samhället.

31

38

35

Delaktighet
Lärarna i min skola tar hänsyn till
elevernas åsikter
Jag får vara med och tycka till om
skolans regler
Jag uppmuntras att delta i klassråd
och elevråd (eller liknande)

Bemötande
I min skola respekterar vi
varandra.
Lärarna bemöter mig med respekt.
Lärarna förväntar sig att jag gör
mitt bästa

Bilden av skolan

4.8.1

Kommentar

Den fråga som har störst skillnad mellan könen är ”Jag kan vara mig själv”.
Färre tjejer än killar svarar ja på påstående: 70 procent jämfört med 78 procent.
Resultatet för svar gällande trygghet på skolans skolgård/elevutrymmen är lika
mellan könen; 83 procent för både tjejer och killar.
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5 Skolklimatundersökningen vårdnadshavare för
elever årskurs F-3
Svarsfrekvens
Skolenheter
Aplaredskolan

Svarsfrekvens Svarsfrekvens Svarsfrekvens
2017 (%)
2018 (%)
2019 (%)
40
45
56

Asklandaskolan

51

25

32

Bergdalskolan

31

48

28

Björkhöjdskolan

…

68

89

8

1

5

Borgstenaskolan

28

16

30

Bredaredskolan

52

54

65

Byttorpskolan

10

32

28

Daltorpskolan

42

34

14

Dannikeskolan

23

14

5

Ekarängskolan

0

13

11

Bodaskolan

23

44

46

Erikslundskolan

5

46

29

Fjärdingskolan

6

11

13

Gula skolan

41

19

69

Gånghesterskolan

59

71

73

Hestra
Midgårdskolan

44

42

60

Kerstinsgårdsskolan

82

64

81

Kinnarummaskolan

92

88

90

Engelbrektskolan

3

42

38

Myråsskolan

43

31

28

Målsrydskolan

27

29

32

Rångedalaskolan

44

29

27

Sandaredskolan

66

58

43

Sandhultskolan

15

26

24

Sjöboskolan

26

37

15

Sjömarkenskolan

24

33

49

Sparsörskolorna

30

38

66

Svaneholmskolan

42

71

94

Svedjeskolan

35

20

36

..

..

7

Trandaredskolan

38

80

66

Tummarpskolan

62

69

51

Viskaforsskolan

33

22

7

Äsperedskolan

32

31

30

Totalsumma

32

38

39

Kristinebergskolan

Särlaskolan

Endast grönmarkerade skolor har en svarsfrekvens på 50 procent eller mer,
vilket normalt är den nedre gränsen för att överhuvudtaget redovisa statistiska
resultat.
Värdegrund 2019

Sida

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

(...) = Björkhöjdskolan fanns ej 2017
(..) = Ej genomförd enkät
5.1.1

Kommentar

Den totala svarsfrekvensen för 2019 är 39 procent, svarsfrekvensen har ökat
jämfört med 2017 då den var 32 procent. Av de skolor som har en
svarsfrekvens på minst 50 procent är det 10 av 12 skolor som har förbättrat sin
svarsfrekvens jämfört med föregående år. Högsta svarsfrekvens 2019 har
Svaneholmskolan: 94 procent och lägst av de skolor som har minst 50 procent
svarsfrekvens har Tummarpskolan: 51 procent.
Svarsfrekvensen varierar mellan de olika skolorna. Det är endast 12 av 32
skolor som har svarsfrekvens 50 procent eller mer.
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Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Trygghet och studiero
Andel Stämmer
helt och hållet,
Stämmer bra. (%)
Mitt barn känner sig
tryggt i skolan
Aplaredskolan
96
Asklandaskolan
90
Bergdalskolan
88
Björkhöjdskolan
99
Bodaskolan
100
Borgstenaskolan
78
Bredaredskolan
90
Byttorpskolan
80
Daltorpskolan
71
Dannikeskolan
…
Ekarängskolan
76
Engelbrektskolan
96
Erikslundskolan
61
Fjärdingskolan
93
Gula skolan
92
Gånghesterskolan
90
Hestra Midgårdskolan
91
Kerstinsgårdsskolan
86
Kinnarummaskolan
94
Kristinebergskolan
87
Myråsskolan
89
Målsrydskolan
90
Rångedalaskolan
42
Sandaredskolan
95
Sandhultskolan
86
Sjöboskolan
74
Sjömarkenskolan
83
Sparsörskolan
90
Svaneholmskolan
97
Svedjeskolan
76
Särlaskolan
78
Trandaredskolan
94
Tummarpskolan
95
Viskaforsskolan
46
Äsperedskolan
69
Skolenhet

Borås Stad

89

Endast grönmarkerade skolor har en svarsfrekvens på 50 procent eller mer
2019, vilket normalt är den nedre gränsen för att överhuvudtaget redovisa
statistiska resultat.
(…) = För få eller inga svarande för att kunna visa ett resultat.
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Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

5.2.1

Kommentar

Högst resultat 2019 av de skolor som har minst 50 procent svarsfrekvens har
Björkhöjdskolan: 99 procent och lägst har Kerstingårdsskolan: 86 procent.
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Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

28(51)

Delaktighet
Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%)

Skolenhet
Aplaredskolan
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Björkhöjdskolan
Bodaskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Byttorpskolan
Daltorpskolan
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fjärdingskolan
Gula skolan
Gånghesterskolan
Hestra Midgårdskolan
Kerstinsgårdsskolan
Kinnarummaskolan
Kristinebergskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan
Sandaredskolan
Sandhultskolan
Sjöboskolan
Sjömarkenskolan
Sparsörskolan
Svaneholmskolan
Svedjeskolan
Särlaskolan
Trandaredskolan
Tummarpskolan
Viskaforsskolan
Äsperedskolan
Borås Stad

Samarbete mellan
skola och hem är
bra.
82
90
97
100
100
78
96
85
64
…
86
90
74
96
95
93
93
87
95
92
87
90
58
96
91
91
80
94
95
82
78
96
90
85
75

Mitt barns
synpunkter tas
tillvara vid
planering och
genomförande av
verksamheten.
70
50
56
65
89
50
65
68
50
…
55
63
48
76
71
55
51
68
89
61
50
57
42
71
64
53
35
59
83
54
56
69
65
31
38

Medelvärde
76
70
77
82
94
64
80
77
57
…
70
77
61
86
83
74
72
78
92
76
68
74
50
84
77
72
58
77
89
68
67
83
78
58
56

91

61

76

Endast grönmarkerade skolor har en svarsfrekvens på 50 procent eller mer
2019, vilket normalt är den nedre gränsen för att överhuvudtaget redovisa
statistiska resultat.

Värdegrund 2019
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2019-06-13

5.3.1

Kommentar

Högst medelresultat av de skolor som har minst 50 procent svarsfrekvens har
Kinnarummaskolan med 92 procent och lägst har Hestra Midgårdskolan med
72 procent. Den fråga som har fått högsta totala resultat är ”Samarbete mellan
skola och hem är bra.”: 91 procent positiva svar, där Björkhöjdskolan med 100
procent har det högsta resultatet och Aplaredskolan med 82 procent det lägsta
av de skolor som har minst 50 procent svarsfrekvens. Den fråga som fått det
lägsta totala resultatet är ”Mitt barns synpunkter tas tillvara vid planering och
genomförande av verksamheten.”: 61 procent, där Kinnarummaskolan med 89
procent har det högsta resultatet och Hestra Midgårdskolan med 51 procent det
lägsta av de skolor som har minst 50 procent svarsfrekvens.

Värdegrund 2019

Sida

29(51)

Datum

Borås Stad

Referens

Sida

2019-06-13
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Bemötande
Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%)
Mitt barn
blir
Jag känner
I skolan
respekterat
mig
utvecklar mitt
Mitt barn
Lärarna
av andra
välkommen barn förmåga till respekterar respekterar
barn i
Skolenhet
till skolan. medmänsklighet.
lärarna.
mitt barn.
skolan.
Aplaredskolan
96
96
100
96
79
Asklandaskolan
96
90
100
98
74
Bergdalskolan
94
82
98
88
77
Björkhöjdskolan
99
93
95
97
85
Bodaskolan
100
89
100
100
78
Borgstenaskolan
78
76
94
89
61
Bredaredskolan
100
94
94
96
75
Byttorpskolan
82
87
93
96
68
Daltorpskolan
86
86
93
93
57
Dannikeskolan
…
…
…
…
…
Ekarängskolan
100
77
86
100
55
Engelbrektskolan
94
92
95
94
81
Erikslundskolan
83
57
87
70
39
Fjärdingskolan
96
92
92
96
60
Gula skolan
99
95
95
94
90
Gånghesterskolan
95
87
100
98
87
Hestra Midgårdskolan
94
89
98
97
79
Kerstinsgårdsskolan
96
87
97
97
65
Kinnarummaskolan
100
97
98
100
90
Kristinebergskolan
89
84
95
91
76
Myråsskolan
96
89
98
97
86
Målsrydskolan
95
86
95
95
81
Rångedalaskolan
75
75
100
58
50
Sandaredskolan
99
92
98
92
88
Sandhultskolan
91
86
91
91
73
Sjöboskolan
94
82
85
88
85
Sjömarkenskolan
88
84
99
88
79
Sparsörskolan
96
91
97
95
86
Svaneholmskolan
95
92
97
96
90
Svedjeskolan
88
78
92
90
78
Särlaskolan
78
89
67
78
33
Trandaredskolan
97
90
97
95
87
Tummarpskolan
96
89
95
97
83
Viskaforsskolan
100
62
100
100
46
Äsperedskolan
94
88
81
75
63
Borås Stad

94

88

96

94

Endast grönmarkerade skolor har en svarsfrekvens på 50 procent eller mer
2019, vilket normalt är den nedre gränsen för att överhuvudtaget redovisa
statistiska resultat.
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Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra.
(%)

I skolan kan mitt
barn vara sig
Skolenhet
själv.
Aplaredskolan
79
Asklandaskolan
86
Bergdalskolan
86
Björkhöjdskolan
91
Bodaskolan
89
Borgstenaskolan
72
Bredaredskolan
83
Byttorpskolan
79
Daltorpskolan
79
Dannikeskolan
…
Ekarängskolan
68
Engelbrektskolan
87
Erikslundskolan
57
Fjärdingskolan
96
Gula skolan
92
Gånghesterskolan
91
Hestra Midgårdskolan
86
Kerstinsgårdsskolan
79
Kinnarummaskolan
98
Kristinebergskolan
85
Myråsskolan
92
Målsrydskolan
86
Rångedalaskolan
58
Sandaredskolan
90
Sandhultskolan
82
Sjöboskolan
82
Sjömarkenskolan
83
Sparsörskolan
94
Svaneholmskolan
94
Svedjeskolan
80
Särlaskolan
44
Trandaredskolan
89
Tummarpskolan
86
Viskaforsskolan
54
Äsperedskolan
69
Borås Stad
86

I undervisningen
låter lärarna
barnen prata om
relationer och
känslor.
79
52
67
62
100
50
54
58
57
…
59
50
32
77
70
49
49
61
90
59
49
45
33
74
45
59
48
62
74
37
44
67
67
62
50
60

Medelvärde
89
85
85
89
94
74
85
80
79
…
78
85
61
87
91
87
85
83
96
83
87
84
64
90
80
82
81
89
91
78
62
89
87
75
74
86

Endast grönmarkerade skolor har en svarsfrekvens på 50 procent eller mer
2019, vilket normalt är den nedre gränsen för att överhuvudtaget redovisa
statistiska resultat.
5.4.1

Kommentar

Högst medelresultat har Kinnarummaskolan med 96 procent och lägst har
Kinnarummaskolan med 83 procent av skolor som har minst 50 procent
svarsfrekvens. Den fråga som har fått högsta totala resultat är ”Mitt barn
respekterar lärarna”: 96 procent, där Aplaredskolan och Gånghesterkolan med
100 procent har de högsta resultaten och Bredaredskolan med 94 procent det
Värdegrund 2019

Sida

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

lägsta av skolor som har minst 50 procent svarsfrekvens. Den fråga som har
fått lägsta totala resultat är ”I undervisningen låter lärarna barnen prata om
relationer och känslor”: 60 procent, där Kinnarummaskolan med 90 procent
har det högsta resultatet och Gånghesterskolan och Hestra Midgårdskolan med
49 procent de lägsta av skolor som har minst 50 procent svarsfrekvens.
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Referens
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Mitt barn känner sig tryggt i skolan 2016-2019
Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer
bra. (%)
Skolenhet

2016
93

2017
90

2018
86

2019
96

Medelvärde
91

Asklandaskolan

78

95

85

90

88

Bergdalskolan

87

79

91

88

87

Björkhöjdskolan

…

…

92

99

96

Aplaredskolan

67

100

…

100

92

Borgstenaskolan

100

89

92

78

88

Bredaredskolan

100

94

97

90

94

Byttorpskolan

92

71

77

80

85

Daltorpskolan

92

84

88

71

86

Dannikeskolan

…

90

83

…

88

Ekarängskolan

91

100

93

76

88

Engelbrektskolan

89

97

95

96

94

Erikslundskolan

80

60

69

61

69

Fjärdingskolan

76

93

64

93

81

Gula skolan

96

96

100

92

95

Gånghesterskolan

91

98

90

90

92

Hestra Midgårdskolan

92

89

87

91

90

Kerstinsgårdsskolan

85

94

95

86

91

Kinnarummaskolan

100

98

92

94

95

Kristinebergskolan

…

57

82

87

83

Myråsskolan

…

86

90

89

88

Målsrydskolan

…

82

89

90

88

Rångedalaskolan

65

87

90

42

70

Sandaredskolan

90

90

96

95

93

Sandhultskolan

88

85

86

86

87

Sjöboskolan

75

71

80

74

75

Sjömarkenskolan

94

97

92

83

91

100

95

94

90

93

Svaneholmskolan

71

98

93

97

95

Svedjeskolan

…

59

91

76

74

Bodaskolan

Sparsörskolan

100

…

…

78

92

Trandaredskolan

96

97

91

94

94

Tummarpskolan
Viskaforsskolan

88
84

83
81

92
87

95
46

89
81

Äsperedskolan

…

88

100

69

86

Borås Stad

89

89

90

89

89

Särlaskolan

Endast grönmarkerade skolor har en svarsfrekvens på 50 procent eller mer
2019, vilket normalt är den nedre gränsen för att överhuvudtaget redovisa
statistiska resultat.
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(..) = Ej genomförd enkät. (…) = För få svarande för att kunna visa ett resultat.
5.5.1

Kommentar

Högst medelresultat har Björkhöjdskolan med 96 procent och lägst har
Tummarpskolan med 89 procent av de skolor som har minst 50 procent
svarsfrekvens. Resultaten för respektive skola varierar något från år till år. Det
år som fått det totalt sett högsta resultatet är 2018: 90 procent jämfört med
resultat från 2016-2017 samt 2019: 89 procent.
Samtliga skolor, av skolor som har svarsfrekvens minst 50 procent, ligger på ett
medelvärdesresultat som är högre än 85 procent.
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Referens

Sida
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6 Skolklimatundersökningen Grundsärskolan
Svarsfrekvens
När det gäller grundsärskolans elever är det komplicerat att uttala sig om
svarsfrekvensen. 63 elever av totalt 107 har besvarat enkäten. Det saknas alltså
44 svar. Samtidigt läser 53 av eleverna ämnesområden. Det innebär att de
bedöms ha så pass stora funktionsnedsättningar att de inte kan läsa
grundsärskolans ämnen. Bland dessa klarar de flesta inte av att besvara enkäten.
Det är rimligt att anta att de 63 elever som besvarat enkäten i stort sett är de
elever som klarar av att göra det.
Värdegrund
Andel Ja. (%)

Min lärare
bryr sig om
mig.

Ibland får jag vara
med och
bestämma i
skolan.

Erikslundskolan, särskola

98

82

96

92

Fjärdingskolan, särskola

94

83

83

87

Borås Stad

97

83

92

90

Skolenhet

6.2.1

Vi är bra
kompisar på
min skola. Medelvärde

Kommentar

Högst medelresultat har Grundsärskolan Erikslundskolan med 92 procent och
lägst har Grundsärskolan Fjärdingskolan med 87 procent. Den fråga som fått
högsta totala resultat är ”Min lärare bryr sig om mig”: 97 procent, där
Grundsärskolan Erikslundskolan med 98 procent har det högsta resultatet och
Grundsärskolan Fjärdingskolan det lägsta med 94 procent. Den fråga som fått
lägsta totala resultat är ”Ibland får jag vara med och bestämma i skolan”: 83
procent, där Grundsärskolan Fjärdingskolan med 83 procent har det högsta
resultatet och Grundsärskolan Erikslundskolan med 82 procent det lägsta.
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7 Redovisade anmälningar om kränkande behandling
till huvudman 2018
Inledning
Enligt Skollagen 6 kap 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som
får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta
till rektor.
En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att
anmäla detta till huvudmannen.
När rektor får kännedom om att ett barn upplever sig kränkt ska detta
omgående anmälas till huvudmannen enligt gällande rutin. Anmälan ska alltid
utredas, eventuella åtgärder ska vidtas och utvärderas. När kränkningarna har
upphört ska ärendet avslutas och dokumentationen ska anmälas till
huvudmannen.
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Redovisning av anmälan kränkande behandling

Skolenhet
Aplaredskolan F-6
Asklandaskolan F-6
Bergdalskolan F-6
Björkhöjdskolan
Bodaskolan 7-9
Bodaskolan F-6
Bodaskolan kom-klass
Bodaskolan A-resurs
Borgstenaskolan F-6
Bredaredskolan F-6
Byttorpskolan F-6
Dalsjöskolan 4-6 HT-18
Dalsjöskolan 4-9 VT-18
Dalsjöskolan 7-9 HT-18
Daltorpskolan 7-9
Daltorpskolan F-6
Dannikeskolan
Ekarängskolan F-6
Engelbrektskolan 1-6
Engelbrektskolan 7-9
Erikslundskolan 7-9
Erikslundskolan F-6
Erikslundskolan Sär
Fjärdingskolan F-6
Fjärdingskolan, Sär
Fristadskolan 7-9
Gula Skolan F-6
Gånghesterskolan F-6
Hestra Midgårdskolan F-6
Kerstingårdsskolan F-3
Kinnarummaskolan F-6
Kristinebergskolan F-6
Myråsskolan F-6
Målsrydskolan F-6
Rångedalaskolan F-6
Sandaredskolan F-6
Sandgärdskolan 7-9
Sandhultskolan F-6
Sjöboskolan F-6
Sjömarkenskolan F-6
Sparsörskolan F-6
Svaneholmskolan F-6
Svedjeskolan F-3
Särlaskolan 7-9
Särlaskolan F-6
Trandaredskolan F-6
Tummarpskolan F-3
Viskaforsskolan 7-9
Viskaforsskolan F-6
Äsperedskolan F-6
Borås Stad

Värdegrund 2019

Antal elever
2018
85
275
354
76
432
250
37
7
104
116
260
171
570
427
506
215
74
333
404
344
232
129
67
337
42
348
220
193
438
99
96
407
507
113
62
427
400
149
350
394
300
147
127
212
228
496
165
211
321
98
11785

Totalt
antal
ärenden

Ej avslutade
anmälningar
om
kränkande
behandling

Avslutad
utredning
om
kränkande Varav för
behandling Fritidshem

1
14
30
3
1
4
4

1
7
17
2
4
3

1

10
11
32
30
86
31
14
12

10
5
30
2
41
2
8
5

6
2
28
45
29
6
7

11
37
12
26
14
2
55

5
16
3
11
13
2
19

6
21
9
15
1

15
19
8
45
5
53
24
89
5
3
48
27
43
143
76
69
34
14
38
51
17
23
39
93
1
1422

9
7

6
12
8
31
1
6
4
55
3
1
27
19
31
44
14
42
1
2
10
17
1
12
13
4
1
599

14
4
47
20
34
2
2
21
8
12
99
62
27
33
12
28
34
16
11
26
89
823

7
13
1
1

1

1

1

36

2
1
1
1

1
1
2

12

Andel
ärenden
per
antal
elever
(%)
1,2%
5,1%
8,5%
3,9%
0,2%
1,6%
10,8%
0,0%
9,6%
9,5%
12,3%
17,5%
15,1%
7,3%
2,8%
5,6%
0,0%
3,3%
9,2%
3,5%
11,2%
10,9%
3,0%
16,3%
0,0%
4,3%
8,6%
4,1%
10,3%
5,1%
55,2%
5,9%
17,6%
4,4%
4,8%
11,2%
6,8%
28,9%
40,9%
19,3%
23,0%
23,1%
11,0%
17,9%
22,4%
3,4%
13,9%
18,5%
29,0%
1,0%
12,1%

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

7.2.1

Kommentar

Resultatet visar att det totalt inkom 1422 ärenden ”Anmälan om kränkande
behandling” (831 under 2017), varav 599 anmälningar har en avslutad utredning
och 823 är ej avslutade. Det finns endast 12 anmälningar som avser Fritidshem.
Antal anmälningar har ökat med 71 procent jämfört med 2017. Tidigare var det
få avslutade utredningar som anmäldes till huvudman, 2018 har det skett en
markant ökning från 8 till 599.
Fortfarande finns det skolor som antingen inte har skickat in anmälningar eller
har några få.
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8 Reflektion från kvalitetskonferens värdegrund
Inledning
Som ett led i huvudmannens kvalitetsarbete samlas rektorer, enhetschefer och
verksamhetschefer till kvalitetskonferens för diskussion om kvalitetsrapportens
innehåll. Den 25 april 2019 genomfördes en kvalitetskonferens med fokus på
trygghet i omklädningsrum, elevers språkbruk, skolornas sex- och
samlevnadsundervisning samt förebyggande och främjande arbete. I detta
avsnitt presenteras en sammanfattning av rektorernas uppfattningar om dessa
områden.
Omklädningsrum
Många rektorer upplever att det förekommer kränkande behandling i
omklädningsrum. Det finns många goda exempel på åtgärder: vuxennärvaro i
omklädningsrummen, duschbås med draperi eller dörr samt krokar och bänkar
så att alla elever får en egen plats är några trygghetsskapande åtgärder.
Könsneutrala omklädningsrum och toaletter har efterfrågats på några skolor
och finns redan på några skolor, på andra skolor kommer det att tillskapas.
Mobil- och Ipad-förbud gäller i omklädningsrummen, trots det finns det elever
som är oroliga för att bli filmade i omklädningsrummen. Det är en anledning till
att det finns elever som avstår från att duscha. Goda exempel gällande
förebyggande och främjande insatser är arbetet med elevernas självförtroende
och självkänsla, samtal om könsroller och identitet samt om normer med fokus
på kroppsideal.
Språkbruk
Elevernas språkbruk upplevs av rektorer och skolpersonal ha försämrats, även
bland de yngre eleverna. Rektorerna tror att dataspel, TV-spel samt sociala
medier påverkar. Elever med annat modersmål och elever med
funktionsvariationer har i något större utsträckning kränkande språkbruk. En
möjlig förklaring är att elever med annat modersmål inte upplever samma
laddning i ordet, eftersom det i samtal framkommer det att eleven inte skulle
säga samma sak på sitt modersmål. På vissa skolor med personal med utländsk
bakgrund arbetar denna personal också för att förbättra elevernas språkbruk på
modersmålet. När elever med olika funktionsvariationer känner sig
missförstådda eller när kraven är för höga är det vanligare att de använder
könsord och svordomar vilket leder till verbal kränkning. Skolor som har
genomfört kartläggning av språkbruk har uppmärksammat sexuella kränkningar
och rasism. Några goda exempel från skolornas förebyggande och åtgärdande
arbete handlar om utbildning för elever och vårdnadshavare, dagligt arbete med
att öka förståelsen för vad orden betyder, utvecklat arbete genom kollegialt
lärande, samt nolltolerans för könsord och svordomar. Skolor lyfter språkbruk
som ett utvecklingsområde i ”Plan mot kränkande behandling”.
Utvecklingspedagog IKT har tagit fram en nätetisk handlingsplan.
Handlingsplanen diskuteras i samband med utbildning för elever och
vårdnadshavare som återkommande aktivet på några skolor.
Värdegrund 2019
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Sex- och samlevnad
Det finns en samstämmighet mellan rektorernas reflektioner och
Skolinspektionens rapport2 om att få skolor i Sverige arbetar med sex- och
samlevnadsundervisning och integrerar ämnet med värdegrundsaspekter såsom
normer, könsroller, genus och jämställdhet i samtliga ämnen.
Det som efterfrågas av skolorna är utbildning inom sex och samlevnad,
hedersrelaterat våld och förebygga extremism, kollegialt lärande samt att
elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna kring dessa frågor. Kulturkrockar
uppstår i undervisningen och kan förebyggas genom utbildningar till
vårdnadshavare.
Förebyggande och främjande arbete
Här redovisas rektorernas exempel på framgångsfaktorer och reflektioner från
skolorna. Många skolor har påtalat vikten av ett gott samarbete och goda
relationer med vårdnadshavare för att elever ska lyckas i skolan och må bra.
Vårdnadshavarna behöver känna sig delaktiga i barnens skolgång. Ett gott
samarbete mellan elevhälsopersonal och skolpersonal gynnar elevernas
utveckling. Elevhälsans kompetens i värdegrundsarbete behöver användas på
ett optimalt sätt med utgångspunkt att förstärka den specialpedagogiska
kompetensen i klassrum. Värdegrundsarbete behöver utgå från klassrummet
och behöver finnas med i alla ämnen.
Det behövs en samsyn i begrepp som rör studiero, trygghet, språkbruk och
kränkningar mellan rektor, skolpersonal, elever och vårdnadshavare.
Nolltolerans mot kränkningar gäller på många skolor, där alla incidenter anmäls
och utreds i samsyn med rektor, skolpersonal och vårdnadshavare. Tydliga och
kända ordningsregler på skolan samt elevrådets och klassrådets delaktighet i
värdegrundsarbetet är också framgångsfaktorer. Olika organisatoriska lösningar,
såsom smidiga övergångar mellan lektion och rast med planerade rastaktiviteter
som tilltalar alla elever minskar konflikterna i klassrum. Elever som står på led
och väntar på att hämta mat i matsalen samt dialog om maten med pedagoger
och kostpersonal minskar stress och konflikter.
Rektorerna efterfrågar också den senaste forskningen och goda exempel inom
värdegrundsarbete. Många rektorer önskar ett ökat samarbete med skolor som
har liknande utmaningar, i syfte att lära av varandra genom kollegialt lärande.
Ett flertal skolor har aktivt arbetat för ökad jämställdhet mellan könen i
undervisningen och sett resultat av att ”tysta tjejer” tar mer plats och att deras
självförtroende ökar.

Skolinspektionens rapport 400-2016:11445 ”Sex- och samlevnadsundervisning” tematisk
granskning 2018
Värdegrund 2019
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9 Analys
Svarsfrekvens
Svarsfrekvensen varierar mellan de olika skolorna både för årskurs 4-6 och för
7-9 och det finns inga mönster eller tendenser som förklarar detta, utan det
beror på hur skolan organiserar genomförande av enkäten. Informationsinsatser
från huvudmannen är en av flera bidragande orsaker till en ökad svarsfrekvens
för enkäten.
Svarsfrekvensen är fortfarande mycket låg för enkäten till vårdnadshavare F-3.
Analysen är avgränsad till endast 12 skolor som har en svarsfrekvens över 50
procent. Det krävs ett aktivt arbete för en ökad svarsfrekvens. Skolor som har
en hög svarsfrekvens genomför enkäterna när vårdnadshavare hämtar sina barn
på fritidshemmet, vid utvecklingssamtal eller vid annat möte. Det finns fler
utmaningar: att nå ut med information till vårdnadshavare som har andra
modersmål än svenska, vårdnadshavare som inte behärskar eller har tillgång till
tekniska hjälpmedel samt vårdnadshavare som inte vill svara på enkäter.
Slutsatser utifrån resultat elevenkäter 4-6 och 7-9
Resultaten varierar mellan de olika skolorna oavsett skolornas storlek,
geografiska placering i stad eller landsbygd samt socioekonomiskt starka
respektive svagare områden, för såväl enkäten för årskurs 4-6 som för årskurs
7-9. Det finns stora skillnader i resultat mellan årskurs 4-6 och 7-9. Inom
samtliga områden där resultaten är mycket sämre för årskurs 7-9. Generellt
följer Borås Stad den nationella trenden att yngre elever är mer nöjda med sin
skolgång än vad äldre elever är.3
Det är relativt många elever som väljer svarsalternativ ”vet ej/ingen åsikt” vilket
innebär att skolor inte har en fullständig bild av elevernas upplevelse av sin
skolsituation. Det finns en stor variation mellan skolor och klasser. Det finns
ett behov av att genomföra enkäten på ett sådant sätt att elever förstår frågorna
och är engagerade samt att resultat återkopplas till eleverna.
Resultatet är en ögonblicksbild som påverkas av svarsfrekvensen vilket kan leda
till stora förändringar mellan åren för respektive skola. Orsakerna till den stora
variationen mellan skolornas resultat beror i huvudsak på hur skolorna bedriver
värdegrundsarbete samt organiserar undervisning och stöd till elever med
särskilda behov. Andra bidragande faktorer är rektors ledarskap, ledarskap i
klassrum, goda relationer, bra skolklimat, tillgång till elevhälsopersonal,
omsättning på personal och elever. Skolor som bedriver framgångsrikt
värdegrundsarbete har fler elever som tycker om och trivs på sin skola. På
skolor i årskurs 4-6 trivs eleverna generellt bättre än på 7-9-skolor. Resultatet
för Borås Stads skolor följer den nationella trenden vad gäller trivsel på skolan.4
Bergdalskolan, Fjärdingskolan, Gula skolan samt Svaneholmskolan har oavsett
fråga generellt högre resultat för årskurs 4-6 utifrån de olika områdena
3

Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018”
Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018”
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”Trygghet och studiero”, ”Delaktighet” samt ”Bemötande”. Bredaredskolan
och Dannikeskolan har generellt sett låga resultat. Bergdalskolan och
Svaneholmskolan har ett högt svarsresultat även inom området ”Bilden av
skolan”. Resultat beror i huvudsak på hur rektor organiserar och bedriver
skolans värdegrundsarbete snarare än vilka förutsättningar som finns för dessa
skolor såsom socioekonomi, skolans storlek, tätort eller landsbygd. Även i
årskurs 7-9 finns det variationer i resultaten mellan skolorna utifrån respektive
fråga. Jämför man däremot medelresultatet utifrån de olika områdena
”Trygghet och studiero”, ”Delaktighet”, ”Bemötande” och ”Bilden” av skolan
ser man tydligt att vissa skolor som Bodaskolan och Engelbrektskolan generellt
har högre resultat. Erikslundskolan och Fristadskolan har låga resultat. Resultat
beror främst på hur rektor organiserar och bedriver skolan värdegrundsarbete
och den kontinuitet i rektors befattning snarare än vilka förutsättningar som
finns för dessa skolor såsom socioekonomi, skolans storlek, tätort eller
landsbygd. När det gäller bilden av skolan så är medelresultat för detta område
lägre jämfört med andra områden i rapporten, för såväl årskurs 4-6 som för
årskurs 7-9. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla bilden av skolan.
Det totala resultatet för frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” för elever i
årskurs 4-6 under 2019 är 88 procent. Resultatet har ständigt försämrats sedan
2016 då 95 procent av eleverna kände sig trygga. Äsperedskolan har haft ett
högt och jämnt resultat under perioden 2016-2019. Sammantaget har
Målsrydskolan det lägsta resultat för perioden 2016-2019. Det totala resultatet
för samma fråga i årskurs 7-9 under 2019 är 87 procent. Detta resultat har
förbättrats jämfört med 2017-2018 då resultatet var 85 procent, men är sämre
än 2016 då 90 procent av eleverna uppgav att de kände sig trygga.
Engelbrektskolan har haft ett högt och jämnt resultat under perioden 20162019. Sammantaget har Erikslundskolan det lägsta resultat för perioden 20162019.
Trygghet handlar om att kunna gå till skolan utan oro för att bli utsatt eller illa
behandlad. Det är alla elevers rätt. Skollagen är tydlig när det gäller vilka krav
som kan ställas på en skola. Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero. När det gäller ordningsreglerna på skolan ska
de utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.5 I
Skolverkets rapport lyfter eleverna fram att elevers ”upplevelse av trygghet är
starkt sammankopplad med goda relationer med vuxna och med andra elever.
Att det finns en hög närvaro av vuxna i lokalerna och att de kan vara trygga i att
det alltid finns någon där. De vill ha vuxna som säger ifrån, som agerar snabbt
och konsekvent och vuxna som tar ansvar för att fånga deras erfarenheter.”6
Elever med funktionsvariationer och elever som inte betecknar sig som
heterosexuella känner sig mer otrygga och utsatta för kränkande behandling.7
Rektorernas reflektioner från kvalitetskonferensen kring trygghet ligger i linje
med Skolverkets rapport om elevernas upplevelser.
SPSM, Barnpanelsrapport 2019, Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet,
studiero och studiemotivation?
6 Skolverkets rapport 471 2018 ” Ordningsregler och disciplinära åtgärder” sid 56
7 LUPP enkät 2018
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Resultatet för studiero är sammantaget nästan lika lågt som förra året för
årskurs 4-6: 56 procent. Spridningen mellan skolorna är mycket stor, från 31 till
95 procent. Det är 14 skolor som har ett resultat på 50 procent eller lägre.
Resultatet för studiero på lektionerna för årskurs 7-9 ligger lika lågt som 2018:
48 procent. Skillnaden mellan skolorna är stor och varierar mellan 36 procent
och 60 procent. Det är 6 skolor som har 50 procent eller lägre resultat för
studiero. Borås Stad följer den nationella trenden att tjejer upplever lägre
studiero jämför med pojkar.8 Elever med funktionsvariationer lyfter fram
viktiga aspekter på hur studieron kan öka genom att läraren kan förklara
uppgiften tydligt, kortare arbetspass och möjlighet till rörelse, att det är bra med
flexibla lösningar och mindre grupper och att läraren kan vara bestämd och
säga ifrån när det är stökigt i klassrummet.9
Skolinspektionens rapport från 2016 om studiero visar att studiero främjas av
tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet.
Granskningen visar att elevgruppen inte är den avgörande faktorn för om
lektionen präglas av studiero eller inte, utan lärares förutsättningar att skapa
studiero i undervisningen. Vidare skriver Skolinspektionen att resultatet för
studiero huvudsakligen handlar om skolans arbete med normer och värden och
det förebyggande arbete som bedrivs av elevhälsan, men också om hur skolan
tar ansvar för att alla elever ges det stöd och de utmaningar de behöver.10
Rektorernas reflektioner från kvalitetskonferensen kring studiero ligger i linje
med Skolinspektionens rapport om främjande insatser.
Resultatet för studiero är mycket lägre än för trygghet på skolor. Fler tjejer än
killar svarar att de saknar trygghet och lugn och ro på lektionen oavsett årskurs.
Den största skillnad mellan könen visar sig i årskurs 4-6 inom området trygghet,
där färre tjejer än killar känner sig trygga. Killarnas svar sjunker gällande
trygghet på högstadiet medan tjejernas svar är oförändrat lågt jämfört med i
årskurs 4-6. Gällande lugn och ro på lektionerna så sjunker resultaten för såväl
killar som tjejer på högstadiet. Zimmerman11 beskriver att killar agerar utifrån
en anti-pluggkultur när de skapar sin manlighet, det får också konsekvenser för
tjejer som störs av killarnas beteende, tjejerna kan också utsättas för
nedsättande kommentarer när de engagerar sig i skolarbetet. Det finns också
forskning som visar att tjejer ibland används som ”stötdämpare” i klassrummet
genom att placeras bredvid och förväntas hjälpa stökiga killar. För att såväl
tjejer som killar ska få studiero behöver skolan problematisera de begränsande
genusnormer som finns och uttrycka höga och positiva förväntningar på
samtliga elever oavsett kön.

Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018”
SPSM, Barnpanelsrapport 2019, Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet,
studiero och studiemotivation? Sid 25
10 Skolinspektionens rapport 2016 ”Skolans arbete för att säkerställa studiero”
11 Zimmerman, F. (2018). Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och
ungdomars normer kring maskulinitet. Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande: Göteborgs universitet. http://hdl.handle.net/2077/54036
8
9

Värdegrund 2019

Sida

43(51)

Datum

Borås Stad

Referens

2019-06-13

Det totala resultatet för frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas
åsikter” i årskurs 4-6 2019 är 83 procent. Resultatet har försämrats jämfört med
2018 då det var 86 procent. För årskurs 7-9 har resultatet för samma fråga
förbättrats 2019 då det är 70 procent jämfört med 2018 då det var 68 procent,
men resultatet är fortfarande lågt. Färre killar än tjejer både i årskurs 4-6 samt i
årskurs 7-9 svarar att ”Lärarna bemöter mig med respekt” samt att ”Lärarna
förväntar sig att jag gör mitt bästa.” Det finns en större skillnad mellan tjejers
och killars svar på högstadiet jämfört med svar från elever i årskurs 4-6 gällande
delaktighet. Öhrn och Holm (red.)12 konstaterar att det finns olika
förväntningar på tjejer och killar i skolan: ”Det finns ett tydligt mönster av att
flickor generellt uppfattas studera mer – och förväntas studera mer - än pojkar”.
Dess skilda förväntningar påverkar sannolikt eleverna och det syns i svaren på
frågan om lärarnas förväntningar. Wernersson13 har granskat olika förklaringar
till tjejers och killars resultat i skolan och pekar på att killar förklarar egna
misslyckanden med yttre omständigheter och har svårt att se betydelsen av den
egna insatsen, det skulle kunna förklara att de upplever sig mindre respektfullt
bemötta. Samtidigt borde resultatet föranleda en diskussion på skolorna om
förväntningar på och bemötande av tjejer och killar.
Det finns en större skillnad mellan tjejers och killars svar på frågor inom
området bemötande i år 4-6 samt 7-9, där det är färre tjejer än killar som svarar
att ”På deras skola respekterar eleverna varandra”, att ”Jag kan vara mig själv”
samt ”I undervisningen låter lärarna oss prata om relationer.” En möjlig
förklaring kan vara att samhället har olika förväntningar på tjejer och killar samt
normer som i högre grad begränsar tjejers möjligheter att vara sig själva. Skolinspektionen14 skriver i sin tematiska granskning att ”endast ett fåtal av de
besökta skolorna gör en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans
övergripande värdegrundsarbete”, det är ett utvecklingsområde för att bemöta
och förebygga uppkomsten av sexuella trakasserier och att ge eleverna
möjlighet att diskutera begränsande normer och rätten att vara sig själv i skolan.
Både tjejer och killar kan begränsas av normer och förväntningar. För tjejers del
är det dock vanligare att hotet om negativ ryktesspridning förekommer som en
sanktion mot dem som bryter mot normerna, vilket Wedin15 beskriver. Flera
skolor bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete men jämställdhetsinsatser handlar
om att förändra tjejernas beteende snarare än att ändra killarnas beteende. Detta
Öhrn, E. och Holm, A-S. (red). (2014). Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika
undervisningspraktiker. Göteborg: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession:
Göteborgs universitet.
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37427/10/gupea_2077_37427_10.pdf
12

Wernersson, I. (2010). Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker. SOU 2010:51.
Utbildningsdepartementet: Delegation för jämställdhet i skolan.
https://www.regeringen.se/49b719/contentassets/d48f0f7bf67a4d8b8b62b3dfbc36b551/kons
skillnader-i-skolprestationer---ideer-om-orsaker-sou-201051
14 Skolinspektionen (2018). Sex- och samlevnadsundervisning. Tematisk granskning.
Diarienummer: 400-2016:11445
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitets
granskningar/2018/sex-och-samlevnad/sex-och-samlevnadsundervisning-rapport-feb-2018.pdf
15 Wedin, E-K. (2018). Jämställdhetsarbete i förskola och skola. Stockholm: Nordstedts Juridik.
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innebär att insatser även behöver riktas mot killarna som behöver lära sig att
lämna mer plats åt tjejer.

Framgångsfaktorer och utvecklingsområden på skolor med
höga respektive låga resultat
Följande framgångsfaktorer kan identifieras för skolor med bra resultat enligt
Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM):














rektors ledarskap, närvaro bland elever, vårdnadshavare och personal
prioriterar resurser för elever med särskilda behov, elevers behov
uppmärksammas tidigt och utreds utan dröjsmål med stöd av elevhälsan
skapar samsyn kring definition och begrepp trygghet och studiero bland
elever, personal och vårdnadshavare
bedriver fördjupat analysarbete som leder till prioriterade
utvecklingsområden i arbetsplaner och utvecklingsplaner
genomför bra introduktion för nya lärare/nyutexaminerade
har stabilitet i personalgrupper, låg omsättning på personal
erfarna lärare som har ett gott ledarskap i klassrum
informerar kring definition och begrepp kopplade till kränkande
behandling så att rutinen är känd och följs av skolans personal
bedriver systematiskt arbete med normkritik, värdegrund, jämställdhet,
hedersrelaterat våld, kränkande behandling samt sexuella trakasserier
genom verksamhetsplaner och aktiviteter i årshjul
använder kollegialt lärande, genomför relevanta utbildningar
vuxennärvaro vid raster, fotbollsplan, omklädningsrum, matsal
organiserar lektioner, raster, övergångar genom rutiner och råd vilket
inför bra struktur och ordning
engagerar elever, skolråd, klassråd, elevdialog i alla frågor som eleverna
kan påverka tex. Värdegrundsfrågor

Utvecklingsområden som har identifieras för skolor med lägre resultat:







Värdegrund 2019

större omsättning på personal
sent insatta resurser, otillräckliga resurser till elever med särskilda
behov, svårt att få tag på specialpedagogisk personal
avsaknad av samsyn kring definition och begrepp såsom trygghet och
studiero bland elever, personal och vårdnadshavare
bristande analysarbete med resultat

oerfarna, nyutexaminerade lärare som behöver stöd för att klara av
ledarskap i klassrum
avsaknad av rutiner för lektionens uppstart, slut, övergångar
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bristande kunskaper kring definition och begrepp kopplade till
kränkande behandling bland skolans personal, rutinen för kränkande
behandling följs inte fullt ut
bristande systematik i arbetet med normkritik, värdegrund, jämställdhet,
hedersrelaterat våld och kränkande behandling samt sexuella
trakasserier
enskilda elever eller grupper som ”stör ordning i klasser”




brist på/eller otillräcklig vuxennärvaro på raster, fotbollsplan
elevråd, klassråd som inte är delaktiga i värdegrundsarbetet



Grundsärskolan
I år är det andra året som enkäten genomförs bland elever i grundsärskolan.
Huvudmannen har gjort bedömningen att alla elever som har förutsättningar att
svara på enkäten har gjort det. Medelvärdet på samtliga värdegrundsfrågor har
sjunkit från 99 procent till 92 procent på Grundsärskolan Erikslundskolan och
på Grundsärskolan Fjärdingskolan bibehålls samma resultat som 2018. Den
fråga som har sjunkit mest är ”Ibland får jag vara med och bestämma i skolan”
från totalt 93 procent 2018 till 83 procent 2019. Generellt sett har
grundsärskolan höga resultat och en orsak till detta kan vara den höga
personaltätheten och organisatoriska lösningar med små undervisningsgrupper.
Eleverna trivs på skolan och det området som behöver utvecklas är elevernas
delaktighet. Alla elever i grundsärskolan ska ges inflytande över utbildningen
och hållas informerade om frågor som rör dem. Hur denna information ska ges,
ska anpassas efter elevernas ålder och mognad. I SPMS:s skrift ”Delaktighet –
ett arbetssätt i skolan”16 finns det många förslag på hur en skola kan bedriva ett
systematiskt arbete gällande delaktighet.
Anmälan om kränkande behandling till huvudman
Det är stora variationer mellan de olika skolorna i antalet anmälningar om
kränkande behandling till huvudmannen. Dessa skillnader går inte att förklara
på annat sätt än att skolorna har olika referensramar för när och varför
anmälningar ska göras. Antalet anmälningar har ökat markant mellan 2017 och
2018. Borås Stad följer den nationella trenden att antal anmälningar om
kränkande behandling har ökat. Det finns fler anmälningar på F-6 skolor än på
7-9 skolor, vilket tyder på att Borås Stad även i detta avseende följer det
nationella resultatet att yngre elever oftare känner sig utsatta för kränkande
behandling än äldre.17
Det stora antalet anmälningar om kränkande behandling till huvudman samt
anmälningar gjorda till Skolinspektionen visar på brister när det gäller
förebyggande och främjande arbete mot kränkande behandling. Gällande
rutinen för kränkande behandling beskriver obligatoriska steg i hantering av
SPSM 2018 Delaktighet – ett arbetssätt i skolan
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet---ett-arbetssatt-iskolan.pdf/
16

17 Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018”
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kränkande behandling på skolorna. Det finns fortfarande brister i hur rutinen
används och tolkningar när de ska användas. Andra brister som har
uppmärksammats är att avsaknad av kunskaper kring definitioner och begrepp
kopplade till kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
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10 Åtgärder
Rapporter från Skolinspektionens, Skolverkets och Specialpedagogiska
skolmyndighetens (SPSM) som denna rapport hänvisar till beskriver resultat
och fortsatta insatser gällande värdegrundsarbete på nationell nivå.
Huvudmannen instämmer med slutsatser från dessa rapporter och använder
dessa till det fortsätta förbättringsarbetet för att höja kvaliteten på skolor.
Huvudmannen har identifierat flera förbättringsområden som behöver
utvecklas men har lagt ett särskilt fokus på trygghet och studiero.
Grundskoleförvaltningen har utifrån analyser kommit fram till att följande
åtgärder ska genomföras:







fortsatta insatser för skolorna gällande att både skapa en likhet i
kulturen kring att anmäla kränkande behandling samt öka kompetensen
kring att uppmärksamma, anmäla, utreda, åtgärda och följa upp arbetet
kring kränkande behandling
utbilda pedagoger i normkritik och hur man kan förebygga extremism
upprätta förvaltningens Plan för trygghet och studiero
riktade insatser till skolor som har låga resultat
fortsätta att genomföra insatser för ökad svarsfrekvensen; öppna enkät i
januari och genomföra informations insatser

Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att stödja skolornas
värdegrundsarbete. Samtliga skolor har tagit fram arbetsplaner där
värdegrundsarbete ingår. Avsnittet om värdegrundsarbete ska kvalitetssäkras i
samverkan mellan rektor och verksamhetschef. Varje rektor bedriver sitt eget
systematiska kvalitetsarbete och kan vid behov utforma åtgärder inom utvalda
områden nedan. Rektor kan också få stöd av elevhälsan, verksamhetsutvecklare,
utvecklingspedagog IKT och kvalitet och utveckling.
Grundskoleförvaltningen har sammanställt ett antal evidensbaserade områden
som har betydelse för en skolas resultat med bäring på värdegrundsarbetet.
För att öka studiero och trygghet kan åtgärder inom följande områden
övervägas:
 goda relationer rektor, personal, elever och vårdnadshavare
 rektors ledarskap
 förebyggande och främjande insatser med stöd av elevhälsans personal
på skol- och gruppnivå med t.ex. handledning och utbildning till
pedagoger
 systematik och struktur kring arbete att anmäla, utreda, bedöma, sätta
in åtgärder och följa upp kränkande behandling
 utbildning kring hantering av kränkande behandling och trakasserier på
nätet/sociala medier
 hur skolan gör utredningar enligt 5 kap SL för elever vid upprepade
gånger stör ordningen
 organiserade aktiviteter på rasterna
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normkritik, identitet och könsroller
våldsprevention – ökade kunskaper
samsyn kring definition, begrepp och agerande vid incident och
kränkande behandling, diskriminering, trakasserier – nolltolerans
organisatoriska lösningar för ökad vuxennärvaro på raster,
omklädningsrum, fotbollsplan, vid förflyttningar m.m.

För att öka delaktighet kan åtgärder inom följande områden övervägas:





ökade kunskaper om hur eleverna kan göras mer delaktiga (personal)
ökad förståelse för eleverna vad delaktighet innebär och vad de får vara
med och bestämma kring
få fler elever engagerade i elevråd och klassråd där värdegrundsfrågor
lyfts
elevdialog

För att alla på skolorna ska uppleva att det finns gott bemötande kan åtgärder
inom följande områden övervägas:



fortsatt arbete kring mänskliga rättigheter, öka förståelsen för olikheter
undervisning med fokus på diskussioner om relationer och känslor
utifrån normkritik, jämställdhet, identitet och könsroller

För att förbättra bilden av skolan kan åtgärder inom följande områden
övervägas:
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11 Stödmaterial och forskning
Stödmaterial från Skolverket gällande kränkande behandling, diskriminering och
trakasserier:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stodi-arbetet/motverka-sexuellatrakasserier?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_med
ium=email&utm_source=Skolverkets20nyhetsbrev
Stödmaterial och filmer på Skolverkets hemsida kring sex- och
samlevnadsundervisning kopplat till värdegrundsarbete i samtliga ämnen:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stodi-arbetet/sex-och-samlevnad-i-undervisningen
Här finns också en webbkurs på samma tema med inriktning grundskolans
senare år:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/sex-ochsamlevnad-for-grundskolans-senare-ar---webbkurs
Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018”
https://www.skolverket.se/getFile?file=4138
Skolverkets rapport 471 2018 ”Ordningsregler och disciplinära åtgärder”
https://www.skolverket.se/getFile?file=3987
Skolinspektionens rapport 2016 ”Skolans arbete för att säkerställa studiero”
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrap
porter/kvalitetsgranskningar/2016/studiero/studiero-slutrapport.pdf
SPSM, Barnpanelsrapport 2019, Vad säger elever med funktionsnedsättning om
trygghet,
studiero och studiemotivation?
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/barnpanelrapport
-tillganglig-version.
Skolinspektionen Årsrapport 2018
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/regeringsrappo
rter/arsrapporter/arsrapport-2018/arsrapport-2018.pdf
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12 Bilagor
Skolklimatundersökning elever 4-6 Viskaforsskolan

Viskaforsskolan
Trygghet och studiero
Jag känner mig trygg i skolan.
Jag känner mig trygg på skolgården/elevutrymmen under
rasterna
På lektionerna får alla lugn och ro att lära sig
Jag vet vem på skolan jag skall prata med om någon har
varit elak mot en elev.
Personalen arbetar aktivt för att alla elever skall vara trygga
och må bra i skolan

Andel Stämmer
helt och hållet,
Stämmer bra. (%)

73
71
34
81
68

Delaktighet
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Jag får vara med och tycka till om skolans regler
Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd (eller
liknande)

65
50
40

Bemötande
I min skola respekterar vi varandra.
Lärarna bemöter mig med respekt.
Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa
I min skola kan jag vara mig själv.
I undervisningen låter lärarna oss prata om relationer och
känslor.

58
80
92
75
50

Bilden av skolan
På min skola finns traditioner som jag ser fram emot.
Jag märker att skolan samarbetar med företag, föreningar
eller andra i samhället.
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00092 3.5.4.0

Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden
Grundskolenämndens beslut
Ge förvaltningschefen uppdraget att arbeta fram ett reviderat förslag av
styrdokumentet Strategi Bildningsstaden.
Ärendet i sin helhet
Styrdokumentet Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019.
Samverkan
Information vid FSG

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00056 3.5.4.0

Natalia Perez Nyberg
Ida Legnemark
Adriana Waris
Handläggare

Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering
Grundskoleförvaltningen
Grundskolenämndens beslut
Godkänna uppföljning av Grundskoleförvaltningens plan för
jämställdhetsintegrering samt översända densamma till Fritids- och
folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Grundskoleförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering riktar sig till elever
och personal. Planen utgår från Borås Stads program för
jämställdhetsintegrering. Planen upprättas för en treårsperiod och utvärderas
årligen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar årliga uppföljningar från
förvaltningar och bolag.
Syftet med planen för jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheterna,
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan
flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet.
Arbetet sker inom tre målområden:
• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
• Makt och hälsa
• Makt och mäns våld mot kvinnor.
Ett förslag till planens första uppföljning har tagits fram. Uppföljningen visar
att arbetet med planens målområden, delmål och aktiviteter pågår enligt plan.
Beslutsunderlag
1. Grundskoleförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering.

Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering i
grundskolan och grundsärskolan
Planen är fastställd av Grundskolenämnden 2018-06-19 och gäller 2018-2021.
Uppföljning sker årligen i juni 2019-2021.

Bakgrund
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna,
höja kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt
mellan flickor och pojkar. Alla elever och vårdnadshavare ska ha rätt till
likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning.
Varje nämnd ska enligt programmet utarbeta en plan för
jämställdhetsintegrering. Planen ska utgå från de tre generella målområdena och
upprättas för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till
Kommunstyrelsen. De generella målen har sedan brutits ner för anpassning av
verksamheten. Målen är följande:
Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet.
 Elevinflytande
 Måluppfyllelse
 Ekonomiska resurser
Makt och hälsa.


Trygghet och studiero



Normkritiskt pedagogiskt perspektiv



Hälsa

Makt och mäns våld mot kvinnor.



Sexuella trakasserier och andra kränkningar
Hot och våld mot elever
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Delmål







Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering,
genomförande och utvärdering av undervisning samt andra aktiviteter
som förekommer i skolan oavsett kön.
Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse.
Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö.
Verka för att öka god hälsa och välbefinnande hos alla elever.
Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar.
Inga elever ska utsättas för hot och våld.

Uppföljning av delmålen
Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering,
genomförande och utvärdering av undervisning samt andra aktiviteter
som förekommer i skolan oavsett kön.
Det totala resultatet för frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas
åsikter” i årskurs 4-6 har försämrats med två procentenheter jämfört med 2018
(2019: 84 procent jfr med 2018: 86 procent). Fler tjejer än killar svarar ”Lärarna
i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” (85 procent tjejer jfr 84 procent
killar). För årskurs 7-9 har resultatet för samma fråga förbättrats med två
procentenheter jämfört med 2018 (2019: 70 procent jämfört med 2018: 68
procent), men resultatet är fortfarande lågt. Fler tjejer än killar svarar ”Lärarna i
min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” (71 procent tjejer jfr 69 procent
killar).
Färre killar än tjejer både i årskurs 4-6 och i årskurs 7-9 svarar att ”Lärarna
bemöter mig med respekt” samt ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa.”
Det finns en större skillnad mellan tjejers och killars svar på högstadiet jämfört
med svar från elever i årskurs 4-6 gällande delaktighet. Betydligt fler tjejer än
killar på högstadiet svarar att ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas
åsikter”, ”Jag får vara med och tycka till om skolans regler” samt ”Jag
uppmuntras att delta i klassråd och elevråd (eller liknande)”. Varje skola
analyserar sitt resultat och tar vid behov fram lämpliga åtgärder i arbetsplan och
utvecklingsplan. Resultatet för alla skolor analyseras i kvalitetsrapporten
värdegrund 2019.
Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse.
I kvalitetsrapport för jämförelse av nationella resultat 2018 jämförs utvalda
betygsresultat för slutbetyg 2017/2018 i årskurs 9 och 6 samt resultat från
nationella prov i årskurs 3 för Borås Stad med statistik för riket, alla kommuner
och liknande kommuner. Generellt är flickornas resultat bättre än pojkarnas, i
såväl Borås Stads skolor som nationellt. Alla skolor bedriver
intensivundervisning i någon omfattning för att alla elever ska få förutsättningar
att nå målen. Fler pojkar än flickor är föremål för särskilt stöd.
Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö.
Resultaten för Borås Stad gällande trygghet och studiero följer den nationella
trenden. Färre tjejer än killar känner sig trygga i skolan och upplever sig ha lugn
och ro på lektionen, oavsett årskurs. Resultatet för studiero är mycket lägre än
för trygghet. Fler tjejer än killar svarar att de saknar trygghet och studiero på
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lektionerna oavsett årskurs. Killarnas resultat sjunker gällande trygghet på
högstadiet jämfört med på mellanstadiet medan tjejernas svar är oförändrade.
Gällande studiero på lektionerna så sjunker resultaten för såväl killar som tjejer
på högstadiet. Det totala resultatet för frågan ” Jag känner mig trygg i skolan” i
årskurs 6 har försämrats med en procentenhet från 2018 (2019: 88 procent jfr
med 2018: 89 procent). Resultatet har ständigt försämrats sedan 2016: 95
procent. Resultatet för svar gällande trygghet skiljer sig mellan könen (86
procent tjejer jfr 91 procent killar). Resultatet för svar gällande studiero skiljer
sig mellan könen (54 procent tjejer jfr 57 procent killar).
Det totala resultatet för frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” i årskurs 7-9 har
förbättrats med två procentenheter jämfört med 2018 (2019: 87 procent jämfört
med 2018: 85 procent). Resultatet är sämre än 2016: 90 procent. Resultatet för
svar gällande trygghet skiljer sig mellan könen och det är färre tjejer än killar
som känner dig trygga på skolan (86 procent tjejer jfr 87 procent killar).
Resultatet för svar gällande studiero skiljer sig mellan könen och det är färre
tjejer än killar som upplever studiero (46 procent tjejer jfr 50 procent killar).
Varje skola analyserar sitt resultat och tar vid behov fram lämpliga åtgärder i
arbetsplan och utvecklingsplan. Resultatet för alla skolor analyseras i
kvalitetsrapporten värdegrund 2019.
Verka för att öka god hälsa och välbefinnande hos alla elever.
Skolkuratorerna träffar Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en gång per
termin för att arbeta med olika gemensamma frågor. Barnahus har varit hos
elevhälsans medicinska insats och pratat om sin verksamhet. Efter det tillkom
en rutin gällande kvinnlig könsstympning. Elevhälsan upplever ett mycket gott
samarbete med primärvårdens mottagning Ungas psykiska hälsa och sedan den
verksamheten startade upplevs hjälpen för elever med psykisk ohälsa ha
förbättrats avsevärt.
Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar.
I kvalitetsrapport värdegrund 2019 framkommer att det totalt inkom 1422
”Anmälan om kränkande behandling” under 2018 (831 anmälningar under
2017). Antal anmälningar har ökat med 71 procent jämfört med 2017. En
bidragande orsak till den stora ökningen är att en ny rutin för rapportering till
huvudmannen har implementerats under 2018.
Borås Stad följer den nationella trenden att antalet anmälningar om kränkande
behandling har ökat. Det görs fler anmälningar på F-6-skolor än på 7-9-skolor,
vilket tyder på att Borås Stad i detta avseende följer den nationella trenden att
yngre elever oftare känner sig utsatta för kränkande behandling än äldre elever.
Under vecka 40 2018 spelades teaterföreställningen ”Seek and Hide” av Teater
De Vill för alla Borås Stads elever i årskurs 7. Föreställningen utspelar sig i
högstadiemiljö och handlar om att sätta gränser både utifrån metooperspektivet och andra kränkningar. Föreställningen väckte både känslor och
engagemang hos eleverna. Kulturaktiviteten ska ses som ett verktyg eller
komplement till värdegrundsarbetet och lärarhandledning delades därför ut
innan föreställningen för att uppmuntra till för- och efterarbete av
föreställningen i varje klass. På Erikslundskolan genomfördes även workshops
med skolans elever med dramapedagoger från Teater de Vill.
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I de flesta skolornas verksamhetsplaner finns skrivningar gällande värdegrund
och sexuella trakasserier. På kvalitetskonferens för rektorer 25 april 2019 lyftes
frågor kring sex- och samlevnadsundervisning kopplade till värdegrundsarbete.
Inga elever ska utsättas för hot och våld.
Det finns en samverkansgrupp som fått i uppdrag att arbeta fram en
samverkansplan om hedersrelaterat våld med olika verksamheter i Borås Stad,
kommunala såväl som externa. I den gruppen ingår Relationsvåldsenheten,
Polisen, Åklagarmyndigheten, Kvinnojouren, Tjejjouren, Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen, Centrum för kunskap och säkerhet, Barnahus,
Barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, Förskoleförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen samt Gymnasie- och vuxenförvaltningen. För
närvarande kartlägger gruppen processerna i arbetet mot hedersrelaterat våld.
Skolorna har idag tillgång till handboken, ”Om hot, våld och förtryck i hederns
namn”. Denna behöver uppdateras då det bland annat står för lite om pojkars
situation gällande hedersrelaterat våld. Samverkansgruppen arbetar även med
dessa frågor.
I alla skolors aktivitetsplaner för skolbibliotek ingår arbete med källkritik och
informationssökning. Några skolbibliotekarier har arbetat förebyggande mot
kränkningar på nätet, vissa i samverkan med andra professioner på skolan. Det
har genomförts föreläsningar om ämnet för både elever, personal och
vårdnadshavare på ett flertal skolenheter. IKT-pedagogerna har inlett ett
samarbete med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen som bland annat innefattar
framtagande av ett utbildningspaket för elever och vårdnadshavare. IKTspridarna, som finns på varje skola, ska sedan sprida materialet vidare på
exempelvis föräldramöten.
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Uppföljning av planerade insatser och åtgärder:
Insats/Åtgärd

Kommentar

Genomfört

Sprida information och
kunskap om:
Ändringarna i Läroplanen Huvudmannen har inte informerat Delvis
gällande jämställdhet från 1 på ett systematiskt sätt.
juli 2018 i den del som
handlar om jämställdhet.
Jämlikhet, värdegrund,
identitet, gränssättning i
metoo-anda för alla elever i
årskurs 7. En
teaterföreställning på tema
jämlikhet planeras hösten
2018. Därefter kommer
dialogen och
undervisningen att fortsätta
i klassrummen utifrån
samma lärarhandledning.

Teaterföreställningen ”Seek and
Hide” har spelats för alla Borås
Stads elever i årskurs 7.
Föreställningen utspelar sig i
högstadiemiljö och handlar om att
sätta gränser både utifrån metooperspektivet och andra
kränkningar.

Ja

Öka samverkan med:
Socialtjänsten gällande
hedersrelaterat våld, både i
akuta fall och i det
förebyggande arbetet.

Det finns en samverkansgrupp i
Pågående
syfte att ta fram en samverkansplan
om hedersrelaterat våld. I gruppen
ingår såväl kommunala som externa
aktörer.

Elevhälsan om frågor kring
psykisk ohälsa, sexuella
trakasserier, kränkande
behandling samt för att
undersöka vidare vad som
kan göras för att tidigare
upptäcka flickors behov av
olika former av stöd i
skolan.

Skolkuratorerna träffar IndividPågående
och familjeomsorgsförvaltningen
en gång per termin. Barnahus har
informerat om sin verksamhet för
elevhälsans medicinska insats. Efter
det tillkom en rutin gäller kvinnlig
könsstympning.
Elevhälsan upplever ett mycket
gott samarbete med primärvårdens
enhet Ungas psykiska hälsa, hjälpen
för elever med psykisk ohälsa har
förbättrats avsevärt.
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Elevhälsans organisation har setts
över för att underlätta och ge bättre
förutsättningar för bl.a. samverkan
inom de olika områdena.
Skolbibliotek kring källkritik
och informationssökning i
det förebyggande arbetet
om kränkningar på nätet.

I alla skolors aktivitetsplaner för
Pågående
skolbibliotek ingår arbete med
källkritik och informationssökning.
Några skolbibliotekarier har arbetat
förebyggande mot kränkningar på
nätet.

Fortsätta det dagliga
arbetet på skolor:
Gällande
intensivundervisning som
höjer måluppfyllelse hos
elever som riskerar att inte
nå kunskapskraven.

Alla skolor bedriver
Pågående
intensivundervisning i någon
omfattning för att alla elever ska få
förutsättningar att nå målen.

Genom skolenheternas
årshjul och
verksamhetsplaner
tydliggöra det normkritiska
arbetet, värdegrund,
jämställdhet, hedersrelaterat
våld och sexuella
trakasserier.

I de flesta skolornas
verksamhetsplaner finns
skrivningar gällande värdegrund
och sexuella trakasserier.

Pågående

På kvalitetskonferens för rektorer
har frågor kring sex- och
samlevnadsundervisning kopplade
till värdegrundsarbete lyfts.

Med trygghet och studiero, Indikatorer om trygghet och
Pågående
trivsel på skolor samt goda studiero, trivsel samt goda vuxna
vuxna förebilder.
förebilder finns med i 2019 års
skolklimatundersökning. Varje
skola analyserar sitt resultat och tar
vid behov fram lämpliga åtgärder i
arbetsplan och utvecklingsplan.
Resultatet för alla skolor analyseras
i kvalitetsrapporten värdegrund
2019.
Med plan mot
diskriminering och
kränkande behandling.

Alla skolor har utarbetade planer
Ja
mot diskriminering och kränkande
behandling.
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Med att motverka
kränkningar och sexuella
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Det har genomförts föreläsningar Pågående
om ämnet för både elever, personal
och vårdnadshavare på ett flertal
skolenheter.
IKT-pedagogerna har inlett ett
samarbete med Fritids- och
Folkhälsoförvaltningen som bland
annat innefattar framtagande av ett
utbildningspaket för elever och
vårdnadshavare.

Planerade åtgärder
Som ett led i arbetet med jämställdhetsintegrering har genusperspektivet belysts
tydligare i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapporter. Ett flertal åtgärder som
knyter an till delmålen i planen för jämställdhetsintegrering har föreslagits.
Åtgärder kopplade till ökad delaktighet inom områdena:
•
Ökad förståelse för eleverna vad delaktighet innebär och vad de
får vara med och bestämma kring.
•
Få fler elever engagerade i elevråd och klassråd där
värdegrundsfrågor lyfts.
•
Elevdialog.
Åtgärder kopplade till ökad måluppfyllelse inom områdena:
•
Skolornas språkutvecklande arbetssätt.
•
Undervisningen av pojkar.
•
Undervisningen i svenska som andraspråk.
Åtgärder kopplade till ökad trygghet, hälsa och rätten att slippa utsättas, för
trakasserier, kränkningar, hot och våld inom områdena:
•
Samsyn kring definition, begrepp och agerande vid kränkande
behandling, diskriminering och trakasserier. Ökade kunskaper om
våldsprevention.
•
Systematik och struktur kring arbete med att anmäla, utreda,
bedöma, sätta in åtgärder och följa upp kränkande behandling.
•
Ökad kunskap om normkritik, identitet och könsroller.
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1(7)
Datum

2018-06-19

Plan för jämställdhetsintegrering i grundskolan och
grundsärskolan
Fastställd av Grundskolenämnden 2018-06-19 gäller 2018-2021
Uppföljning årligen: höstterminen 2019-2021

Bakgrund
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna,
höja kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt
mellan flickor och pojkar. Alla våra elever och vårdnadshavare ska ha rätt till
likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning.
Varje nämnd ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska utgå
från de tre målområdena och upprättas för en treårsperiod. Planen ska
utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen.
Planen utgår ifrån Borås Stads jämnställhetsintegreringsprogram och dess tre
generella målområden. De generella målen har sedan brutits ner för anpassning
av verksamheten. Målen är följande:
Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet.
 Elevinflytande
 Måluppfyllelse
 Ekonomiska resurser
Makt och hälsa.


Trygghet och studiero



Normkritiskt pedagogiskt perspektiv



Hälsa

Makt och mäns våld mot kvinnor.



Sexuella trakasserier och andra kränkningar
Hot och våld mot elever
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Elevinflytande
I hälsoenkäten (årskurs 8 och årskurs 1 gymnasiet) mäts ungdomsinflytandet
med två frågor; delaktighet i hur lektionstiden används och medbestämmande
när det gäller att sätta regler på skolan.
Att kunna framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, var det
ungefär en fjärdedel av eleverna i årskurs 8 som ansåg sig ha mycket eller
ganska stora möjligheter till detta. Fler pojkar än flickor uppger att de har
möjlighet att framföra sina åsikter (Slutsatser från VFB 2016).
Cirka 30 procent av eleverna har svarat på frågan att Jag uppmuntras att delta i
klassråd och elevråd att det inte stämmer eller stämmer dåligt
(Skolklimatundersökning 2017).
Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering, genomförande
och utvärdering av undervisning och andra aktiviteter i skolan oavsett kön.
Detta mäts årligen via klimatundersökningen. Det är också viktigt att alla elever
oavsett kön ges möjlighet att delta i elevråd. Det är skolledningen och
pedagoger som tillsammans ska arbeta främjande för en sådan kultur i skolan.
Detta är ett ständigt arbete och ska vara en naturlig del av den dagliga
verksamheten.

Måluppfyllelse
Skillnaden i meritvärde hos pojkar och flickor i Borås grundskolor har i år
minskat väsentligt jämfört med föregående år och skillnaden är också betydligt
lägre än riket (Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2017).
Andelen elever i årskurs 9 som har godkänt i samtliga ämnen minskar och där
ökar skillnaden mellan flickor och pojkar och också mellan skolor.
Andelen elever som går ut nionde klass med godkända betyg i samtliga ämnen
minskar något om man ser till de senaste tre åren. Andelen pojkar utan
godkända betyg i samtliga ämnen ökar. Om man jämför de kommunala
grundskolorna finns det stora variationer mellan åren för respektive skola.
Jämför man det resultatet av det genomsnittliga meritvärdet mellan flickor och
pojkar visar det att flickor i årskurs 6 oavsett om man räknar alla eller räknar
bort nyanlända elever har ett högre resultat 2017 jämfört med 2016. Skillnaden i
flickors och pojkars meritvärde är i årskurs 9 2017; 24,2 poäng, vilket kan
jämföras med de kommunala huvudmännen i riket där skillnaden 2016 var 33,6
poäng (Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2017).
Pojkar presterar generellt sämre än flickor i skolan. Den antipluggkultur som
ofta finns bland pojkar kan brytas. En ny avhandling vid Göteborgs universitet
visar exempel där pojkar inte anser det vara mesigt att plugga och ger förslag på
hur pojkars prestationer i skolan kan förbättras. Tidigare forskning visar att
normer kring maskulinitet skapar antipluggkulturer. Det anses feminint eller
mesigt att vara ambitiös, vilket bidrar till pojkars generellt sämre resultat i
skolan. Tidigare studier visar att pojkar fokuserar på de ämnen de anser sig vara
bra på. Flickor utgår däremot från tanken om att de kan bli bra på alla ämnen,
en inställning som också gynnar dem. Det här kan bottna i att flickor generellt
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har högre självdisciplin, vilket tidigare forskning visar. Flickor utvecklar redan i
tidig ålder en självdisciplin utifrån förväntningar om att de ska ta visa mer
omsorg och ta mer ansvar både om sig själva och för andra. Detta förstärks av
att vuxna använder ett mer utvecklat språk när de pratar med flickor. Flickor
blir därmed mer förberedda för studier men de utvecklar också förmågor att
läsa av hur andra – lärare – vill ha det, vilket gynnar dem i skolan.

Ekonomiska resurser
När vi tittar på ekonomisk jämställdhet och på hur medel fördelas per elev, så
styrs modellen av Skolverkets och SCB:s modell. Denna bygger även på
kriteriet kön, där pojkar får något mer pga. att de har sämre måluppfyllelse i
skolan. Denna plan fokuserar därför inte på området ekonomiska resurser.

Trygghet och studiero
Upplevelse av trygghet på skolor bland flickor och pojkar ser olika ut.
Att känna trygghet i skolan borde vara självklart, lika självklart som att vuxna
känner sig trygga på sin arbetsplats. Det är en central och viktig fråga i alla våra
skolor . Därför ska vi fortsätta med att arbeta med detta på alla nivåer:
skolledning, elevhälsa, pedagoger och elever. Andelen elever i årskurs 8 som
känner sig trygga på sin skola minskar över tid, framför allt bland flickorna
(Välfärdsbokslut 2016).
Cirka 31 procent av eleverna har svarat på frågan att På min skola respekterar
eleverna varandra att det inte stämmer eller stämmer dåligt
(Skolklimatundersökning 2017). Flera tjejer än killar i årskurs 7-9 (38% tjejer
jämfört med 27,9% killar) har svarat på frågan att På min skola respekterar
eleverna varandra att det inte stämmer eller stämmer dåligt.
Det är stort andel elever som inte upplever eller är tveksamma att man
respekterar varandra på skolan.

Normkritiskt pedagogiskt perspektiv
Gällande normkritiska perspektiv i pedagogiska arbetet ser det olika ut på
skolorna och de har kommit olika långt. Dialogen som förs på de flesta
skolorna är kring elever som grupp och inte flickor och pojkar. Idag är det
något fler pojkar som anmäler sig till olika idrottsaktiviteter, men det är ett stort
antal elever som inte deltar alls i olika idrottsaktiviteter på skolan. Pojkar kan
nog uppleva förväntningar i högre grad än flickor att delta. Under vissa
idrottslektioner har det ibland gjorts könsindelningar med lyckat resultat, men
skolorna är mycket försiktiga med detta.
Regeringen har beslutat om ett förtydligande av Läroplanen som ska öka
jämlikheten i skolan som börjar gälla från 1 juli 2018. Förändringen medför ett
förtydligande om att utbildningen och undervisningen inte ska dela upp barn
och elever utifrån könstillhörighet, utan organiseras och genomföras så att alla
barn och elever möts. Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska
inte förekomma. Lagen innebär att begreppen barn och elever ska användas –
istället för begreppen flickor och pojkar – om det inte är motiverat för att
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påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män. Ändringen i läroplanerna gäller
för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och
sameskola.
Alla skolor arbetar med verksamhetsplan som är indelade i arbetsplan och
utvecklingsplan. Skolorna ska beskriva hur skolan organiseras kring arbete för
att motverka diskriminering och kränkande behandling. Värdegrundsarbetet
utvärderas årligen av skolorna och på huvudmannanivå.

Hälsa
Runt 90 procent av de unga i Borås uppskattar att deras hälsa är god eller
mycket god. Sett över tid har inga nämnvärda förändringar skett och mellan
flickor och pojkar kan man inte heller se några skillnader. Trots att de flesta
unga uppskattar att deras hälsa är god rapporteras allt oftare psykosomatiska
problem.
Stressrelaterad ohälsa, psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär är vanligare
bland flickor. I Borås ökar andelen elever i årskurs 8 som upplever
psykosomatiska besvär så som nedstämdhet, oro, magont och huvudvärk.
Flickorna rapporterar i högre utsträckning psykosomatiska besvär och är mer
stressade av skolarbetet än pojkarna (Välfärdsbokslut 2016).
Andelen som har en vuxen att prata öppet och förtroligt med minskar. Att ha
någon vuxen i sin närhet man kan vända sig till, oftast en förälder, är viktigt för
barns och ungas utveckling. I Borås har andelen elever i årskurs 8 som har
någon vuxen i sin närhet de kan prata med minskat under en treårsperiod. Det
är ingen större skillnad mellan flickor och pojkar (Välfärdsbokslut 2016).
Andelen elever i årskurs 8 som aldrig skolkat var drygt 80 procent 2015. Det går
inte att se några förändringar över tid när det gäller årskurs 8 och heller inte
mellan könen.
I skolenkäten ställs frågan om eleverna trivs i skolan. Av pojkarna var det 82
procent och av flickorna 75 procent i årskurs 8 som trivs mycket bra eller
ganska bra i skolan. Över en treårsperiod är andelen elever som trivs i skolan
konstant med ett undantag, flickorna i årskurs 8, där andelen minskat
(Välfärdsbokslut 2016).
Skolan, barnsjukvården och barnpsykiatrin missar ofta flickor med autism och
ADHD, eller så får de fel diagnos. Det innebär att flickor inte får någon
förklaring till sina svårigheter, inte tillgång till medicin, inte rätt pedagogiska
insatser eller annat stöd.. Detta är tydligt i en avhandling vid Sahlgrenska
akademin. Istället för rätt diagnos fick föräldrarna förklaringen att flickornas
svårigheter berodde på ångest och depression, på familjerelationsproblem eller
ospecifika anpassningsproblem. En förklaring till att flickorna inte
uppmärksammas kan vara att forskningen varit inriktad på pojkar och att det
därför är pojkars beteenden som uppmärksammas. Grundsymptomen vid
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ADHD och autism är desamma för flickor och pojkar men flickor uppvisar ett
delvis annat beteende. Det handlar om flickor som inte har några jämnåriga
bästisar, har svårt att hantera krav, som om de leker gör det med mycket yngre
eller äldre barn. Ett sådant beteende kan till och med framhållas som att flickan
är mogen för sin ålder och ses inte som en varningssignal. Flickor är dessutom
duktigare på att skärpa sig under dagen, det finns ett större socialt tryck på dem.
Men det tar de ofta igen när de kommer hem. Det finns ingen skillnad i hur
föräldrar till pojkar, respektive flickor, beskriver sina barns beteende i hemmet,
däremot hur lärare beskriver barnen (Svenny Kopps avhandling: Girls with
social and/or attention impairments).
Den här terminen finns 189 åtgärdsprogram registrerade, varav 110 som avser
pojkar och 79 flickor. En välfungerande elevhälsoverksamhet är central för att
kunna fånga upp, stötta och förebygga ohälsa i grundskolans verksamheter.

Sexuella trakasserier och andra kränkningar
Skolans sex- och samlevnadsundervisning liksom skolans övergripande
värdegrundsarbete hänger ihop. Det ska finnas möjlighet för eleverna att,
under lärares ledning, diskutera och reflektera om relationer, identitet,
självkänsla, normer, jämställdhet och bemötande. Det behövs för att fånga upp
och möta elevernas funderingar och tankar. Samverkar mellan lärarna och
elevhälsan kring undervisningen om sex- och samlevnadsundervisning görs i
varierande grad på våra skolor. I skolsköterskornas basprogram ingår det att i
åk 5 undervisa om pubertetsutveckling, både till pojkar och till flickor. Ibland
sker det i samarbete med klasslärare. Utformningen av sexualundervisning har
fått nationell kritik och behöver granskas och förbättras.
Det förekommer att eleverna tittar på sajter för vuxna med ett visst innehåll tex.
pornografi under och efter skoltiden på skoldatorer och surfplattor samt
mobiler.
Filter och spärrar på skoldatorer för sajter med ett visst innehåll bör utredas.
Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger hälften av lärarna
i en enkät, att de talar med eleverna när det hänt något. Men att de inte pratar
om internetsäkerhet och policyfrågor i förebyggande syfte. Många anger att det
beror på tidsbrist och brist på kunskap.
I våra grundskolor finns det goda exempel på förebyggande arbete kring dessa
frågor där bl.a. IKT-utvecklare besöker elever och lärare för att prata om
kränkningar på nätet, lämpliga sidor och vad man kan göra om man blir utsatt.
IKT håller också i föreläsningar för vårdnadshavare i ämnet. Ett av
metodmaterial om sexuell utsatthet på nätet som används är ”ett filter i
huvud”. Många barn och unga saknar vuxna att prata med och det gäller även
om vad som händer på internet. Det behövs även fler vuxna förebilder runt
barn och unga.

Hot och våld mot elever
Det finns upparbetade rutiner på skolorna för agerande mot hot och våld mot
elever. Fast en hantering på skolan som bygger på normala rutiner i
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elevvårdsärenden kan i vissa fall allvarligt skada enskilda flickor/pojkar om
hon/han är utsatt för hedersrelaterat våld.
Skolledningen tillsammans med lärare och elevhälsa behöver ha en gemensam
strategi och handlingsplan för hur de ska agera vid misstanke om
hedersrelaterat hot och våld mot elever. Samverkan innebär inte enbart
samarbete med olika professionella aktörer utanför skolan, utan minst lika
mycket inom skolan. Elevhälsans personal är ibland de första som märker när
elever mår dåligt och är det kitt som behövs för att samverkan med socialtjänst,
polis, barnpsykiatri med flera ska fungera.
När situationen är akut för flickan/pojken, när de hotas av familjen, när barnet
ska sändas iväg till sitt hemland, blir bortgifta (eller som flicka blir
könsstympad), då är det helt nödvändigt att skolan har ett väl uppbyggt
samarbete med socialtjänsten.
Men även upparbetade kontakter med barn- och ungdomspsykiatrimottagning,
ungdomsmottagning, polis, tjej- och kvinnoorganisationer är viktiga.
Borås Stad har under 2017 tagit fram en handbok om arbete mot
hedersrelaterat våld och denna har spridits ut till skolorna. Handboken ska
fungera som ett stöd för bl. a skolornas egna handlingsplaner.

Delmål:







Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering,
genomförande och utvärdering av undervisning samt andra aktiviteter
som förekommer i skolan oavsett kön.
Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse.
Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö.
Verka för att öka en god hälsa och välbefinnande hos alla elever.
Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar.
Inga elever ska utsättas för hot och våld.

Behov av insatser och planerade åtgärder:
Sprida information och kunskap om:



Ändringarna i Läroplanen kommer den 1 juli 2018 i den del som
handlar om jämställdhet.
Jämlikhet, värdegrund, identitet, sätta gränser mm i metoo- anda för alla
åk 7 elever . En teaterföreställning på tema jämlikhet planeras hösten
2018. Därefter kommer dialogen och undervisningen att fortsätta i
klassrummen utifrån samma lärarhandledning.

Öka samverkan med:


IFO gällande hedersrelaterat våld i både akuta fall och det
förebyggande arbetet.
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Elevhälsan om frågor kring psykisk ohälsa, sexuella trakasserier,
kränkande behandling samt för att undersöka vidare vad vi kan göra för
att tidigare upptäcka flickors behov av olika former av stöd i skolan.
Skolbibliotek kring källkritik – informationssökning i det förebyggande
arbetet om kränkningar på nätet.

Fortsätta det dagliga arbetet på skolor:
 Gällande intensivundervisning som höjer måluppfyllelse hos elever som
riskerar att inte nå kunskapskraven.
 Genom skolenheternas årshjul och verksamhetsplaner tydliggöra det
normkritiska arbetet, värdegrund, jämställdhet, hedersrelaterat våld och
sexuella trakasserier.
 Med trygghet och studiero, trivsel på skolor samt goda vuxna
förebilder.
 Med plan mot diskriminering och kränkande behandling.
 Med att motverka kränkningar och sexuella trakasserier på nätet via
föreläsningar som organiseras av IKT-utvecklare för elever, pedagoger
och vårdnadshavare.

Uppföljning
Delmålen kommer att följas upp årligen via resultatanalys av rapporten
”undervisning och resultat”, värdegrundsrapporten, skolklimatundersökning,
skolenkät för elever i åk 8 (välfärdsbokslut) samt anmälningar om kränkande
behandling till huvudman.
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Inledning
Borås Stad står inför en stor utmaning att de närmaste åren göra om- och utbyggnationer
av skolor. Stadens befolkningsprognos visar en trend med en ökning av ca 250 elever per
år fram till 2030 och det medför ett stort behov av fler skolplatser. Behovet motsvarar en
nybyggnation av en stor skola vartannat år framöver. Både byggnation av nya skolor samt
ombyggnation av befintliga lokaler behövs för att kunna utöka antalet skolplatser.
Grundskolenämnden har gett Grundskoleförvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer
för grundskolan för ny-, om- och utbyggnationer av skolor. I Borås Stad finns ett 40 tal
kommunala grundskolor, två grundsärskolor och Centrum för flerspråkigt lärande (CFL)
som ansvarar för nyanländas lärande och modersmålsundervisning med sammanlagt ca
11 000 elever.
Det nuvarande fastighetsbeståndet inom grundskolan är av blandad karaktär med både
nya och äldre byggnader. Flera skolor behöver byggas om och anpassas av arbetsmiljöskäl.
Förändringar i skollag och ny läroplan utgör också utgångspunkter för förbättringar av
lärmiljöer som bättre stödjer modern undervisning och lärande.

Lagar och förordningar
I skrift som är framtagen av Sveriges Kommun och Landsting (SKL) framgår att ett antal
lagar och förordningar styr i olika utsträckning hur skolbyggnader och skollokaler kan
utformas. Skollagen (SFS 2010:800) och arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) tillsammans
med läroplanerna (som är förordningar utfärdade av regeringen) reglerar skolans miljö.
Enligt skollagen är det kommunen, i egenskap av huvudman, som ansvarar för att
skolverksamheten genomförs enligt nationella mål och riktlinjer. Kommunen har samtidigt
stor frihet att bestämma hur verksamheten ska organiseras. Friheten att utforma den
fysiska miljön är än större. I den nya skollagen som antogs 2010 begränsas skollokalernas
utformning i princip till att det ska vara en ”god miljö”, att jämföra med den tidigare
formuleringen att det skulle vara ”ändamålsenliga lokaler”
I Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet), som trädde i kraft
1 juli 2011, står det att det ska vara en ”god utemiljö”. Någon närmare definition av vad
en god utemiljö innefattar ges inte. Här är det alltså upp till kommunerna att själva göra
denna bedömning.
Skolans lokaler omfattas av arbetsmiljölagen med undantag för barn på fritidshem och
förskola (men däremot gäller lagen för personalen som arbetar på fritidshemmen och i
förskolan). Skolan är Sveriges största arbetsplats med cirka 1,4 miljoner elever och 235
000 anställda (maj 2010, källa: Arbetsmiljöverket). Begreppet arbetsmiljö definieras inte i
arbetsmiljölagen, men enligt Arbetsmiljöverkets webbplats handlar arbetsmiljö om allt som
rör miljön där vi arbetar. Rummen, möblerna, ljuset, ljudet och luften har stor betydelse.
Men för skolmiljön är även sådant som samarbete, skolschemat och skolans skrivna och
oskrivna regler viktigt.
Boverkets byggregler är också en del i det regelverk som måste följas vid planering och
ombyggnation av skollokaler. Det är olika regler för skollokaler och förskolelokaler i vissa
avseenden. Exempelvis är fönster en tillåten utrymningsväg i en skollokal men inte i en
förskolelokal, vilket givetvis är en av alla pusselbitar som måste falla på plats om man
ändrar verksamhet i en lokal.
4

Borås Stad | Riktlinjer för ny- och ombyggnation av grundskoloror

Även Miljöbalkens (1998:808) regler styr hur verksamheten kan bedrivas. Den som driver en
förskola, skola eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar olägenheter
för människors hälsa eller skada på miljön. Anmälningsplikt gäller vid nyetablering eller
ändring av verksamhet, till exempel om en skola eller förskola utökar med nya lokaler
(SKL, Flexibla Skolmiljöer, 2013, s 9-10):
Likvärdiga förutsättningar i avseende på arbetsmiljö och lärmiljöer är ett övergripande
lokalt politiskt mål som också ligger till grund för behovet av framtagande av riktlinjer
för ny-, om- och utbyggnationer.

Avsikten med riktlinjerna
Riktlinjerna ska skapa en samsyn vid planering och projektering av skolor mellan
kommunens berörda aktörer och förvaltningar kring funktioner. Verksamhetens krav på
ändamålsenliga, tillgängliga, säkra och trygga miljöer samt tekniska krav ska enligt detta
dokument uppfyllas på en acceptabel ekonomisk nivå.
Riktlinjerna ska ge stöd för att kommunicera värden, funktioner och målsättning med
verksamheten som bedrivs på skolan. Riktlinjerna används som beställningsunderlag till
Lokalförsörjningsförvaltningen vid nybyggnation och ombyggnation av skola.

Tillämpning
Riktlinjerna ska användas under ett lokalärendes alla skeden från planering till
slutredovisning. De anger ett handlingssätt som ger ett visst utrymme för variationer
och hur skolorna bör utformas. I riktlinjerna finns ett antal regler som ska följas, dessa är
markerade med ska.
Lagkrav, myndighetskrav, standarder och Borås Stads egna krav i form av olika
styrdokument, liksom aktuell läroplan för skola ska följas. Dessa redovisas inte fullt ut i
riktlinjerna och ska därför alltid inhämtas från ursprungskällan.

Byggprocess
Processen att bygga en skola tar i genomsnitt mellan två till fem år.

Målsättning
Skolans lokaler ska utformas för att ge fysiska förutsättningar för lärande, social interaktion,
trygghet och flexibilitet. Skolmiljön och lokaler ska stödja elevernas lärande och
pedagogernas möjligheter till undervisning i varierade arbetsformer. Rektor bör organisera
sin skola i arbetslag och lokalerna ska anpassas utifrån det. Ett arbetslag består av ett antal
elever i klasser och årskurser, samt ett antal lärare och annan skolpersonal som undervisar
dessa elever. Varje sådant arbetslag bör ha en egen yta (del) i skolan som sin hemvist.
Ett effektivt utnyttjande av rum och ytor eftersträvas så att alla lokaler kan användas
till pedagogisk verksamhet för elever under hela dagen och till andra aktiviteter kopplat
till lärande och utveckling under kvällar och helger. Lokalerna ska ge lokalmässiga
förutsättningar för elevers lärande och utveckling i en inkluderande verksamhet oavsett
elevens funktionsförmåga.
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”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar
på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader
i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (Skollagen 1 kap 4§).
Den värdegrund som ska utgöra utgångspunkter för riktlinjerna ska utgå från den
värdegrund som finns beskriven i skollagen och läroplan för grundskolan och fritidshemmet
samt i andra lokala politiska beslut som går att hänföra till värdegrundsfrågor. I Borås Stad
finns också kommunövergripande styrdokument som kan få avspegling på lokalplanering
och utemiljö.

Övergripande samarbete
Utarbetandet av riktlinjer har skett i ett övergripande samarbete mellan Grund
skoleförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och Centrum för kunskap och säkerhet.
I Borås Stad har Lokalförsörjningsnämnden uppdraget att tillhandahålla ändamålsenliga
och kostnadseffektiva lokaler som tillgodoser förvaltningarnas behov av nya, alternativt
ombyggda lokaler. Ambitionen är att skapa lokaler som stödjer verksamheten i en smidig
och snabb byggprocess, vilket förutsätter att verksamhetens funktionskrav är kända. Ett
riktmärke är att lokalernas utformning skapar en verksamhetsyta (LOA) för ca 10-12
kvm/elev vid ny- och ombyggnation, exklusive idrottshall. Kommunikationsytorna bör
byggas ändamålsenliga för skolans verksamhet.

Utgångspunkt
Under hösten 2018 bildades en arbetsgrupp med representanter från Grundskoleförvaltningen
och Lokalförsörjningsförvaltningen med uppdrag att ta fram regler och riktlinjer för omoch nybyggnationer. Representanter från arbetsgruppen har gjort studiebesök i andra
kommuner för att ta del av deras nybyggnationer. Delar av gruppen har även besökt om- och
nybyggda skolor i Borås Stad för att ta del av deras erfarenheter. Gruppen har också arbetet
med referensgrupper för att ta del av medarbetarnas synpunkter och erfarenheter kring
skolbyggnationer. Referensgrupperna har bestått av rektorer F-6, rektorer 7-9, förstelärare,
fritidshems- och förskoleklasspersonal, representanter från Centrum för säkerhet och
kunskap, kost- och lokalvård samt fackliga representanter.
Borås Stad har gått med i nätverket Forum Bygga skola där 25 andra kommuner har
anslutit sig. Syftet med nätverket är att öka förutsättningarna för kommunerna att ta del
av varandras erfarenheter, höra hur andra löst sina utmaningar och dela all den kompetens
som finns i landet. Arbetsgruppen har även deltagit på konferenser gällande Framtidens
skol- och förskolemiljöer. Där presenteras bl. a. aktuell forskning inom området.

Skolans utformning och placering
Skolan bör få en strategisk placering i ett bostadsområde så att både det egna närområdet
och ytterområden enkelt kan betjänas. Hänsyn ska tas till omgivande störningsrisker som
exempelvis buller, luftföroreningar, djurhållning och kraftledningar. Trafiksituationen
på gator i nära anslutning till skolan bör beaktas. Möjligheten till placering i anslutning
till förskola, kultur och fritid bör alltid utredas så att ett ökat ömsesidigt samnyttjande
av lokaler såsom exempelvis kök, idrottshall och bibliotek kan uppnås. Skolan bör ligga
bredvid grönområden, så att friytor också kan samutnyttjas.
6
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Riktlinjer vid nybyggnation av skolfastighet och tillhörande tomt – generellt
•
•
•
•
•

Närhet till elevernas bostäder
Storlek på skolan, 3-4 paralleller (åk F-6), 6-8 paralleller (åk 7-9)
Tillräckligt stor skolgårdsyta, 20 kvm/elev för åk F-6, 10-15 kvm/elev åk 7-9
Säker skolväg för eleverna och angöring för buss/vårdnadshavare
Vid nyproduktion av bostadsområden, lägga skolan på gränsen mellan gammalt o nytt (generationsskifte)

• Miljökrav godkända för skolverksamhet
• Skillnad F-6 och 7-9, se nedan

F-6
• Närhet till park eller skog (uteaktiviteter och undervisning)

7-9
• Centralt i området

Riktlinjer vid ombyggnation av befintlig skolfastighet – generellt
•
•
•
•
•

Storlek på skolan 3-4 paralleller (F-6) 6-8 paralleller (7-9)
Tillräckligt stor skolgårdsyta, 20 kvm/elev för åk F-6, 10-15 kvm/elev åk 7-9
Möjlighet till säker skolväg och angöring för buss/vårdnadshavare
Miljökrav godkända för skolverksamhet
Skillnad F-6 och 7-9, se nedan

F-6
• Närhet till park eller skog (uteaktiviteter och undervisning)

7-9
• Centralt i området

Inom skolverksamhet är F-6-enheter med 3-4 paralleller och 7-9-enheter 6-8 paralleller
kvalitets- och kostnadseffektiva. En större volym elever genererar en större budgetram till
skolan, vilket innebär att personalgruppen blir större. Ett större antal elever och lärare ger
rektor större handlingsfrihet och flexibilitet i organiseringen och uppdragsfördelningen i
skolan. Det är lättare att organisera skolan för att möta elevernas behov.
Skolgården ska ge möjlighet till lek, lärande, rörelse, aktivitet, utmaning och trygghet i
planerad miljö och i naturmiljö.

Entréer
Vid både ny- och ombyggnationer ska det finnas en tydlig gemensam huvudentré. Detta
för att både bidra till professionellt bemöta besökare till skolan samt av säkerhetsmässiga
skäl. Huvudentrén ska vara synlig och tydligt markerad för besökande till skolan samt ge
en tydlig information av var de olika funktionerna på skolan finns och hur dessa kan nås.
I nära anslutning placeras skolledning och elevhälsa. Skolans administration och andra
publika funktioner som kan användas utanför skoltid ska så långt det är möjligt placeras i
anslutning till huvudentrén. Vid huvudentrén bör det finnas en reception. Denna kan med
fördel kombineras med lokaler för administrativa funktioner. En reception i huvudentrén
ökar möjligheten för skolan att ha kontroll av besökare på skolan.
Entrén till skolan ska ge ett tydligt och välkomnande möte in till skolan för elever, personal,
vårdnadshavare och besökare. Det ska vara lätt att hitta i skolan både för de elever som
går på skolan och för besökare som inte tidigare varit här. Vid planeringen av entré och
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kopplingen till andra funktioner på skolan ska särskild uppmärksamhet riktas på att skapa
tillgänglighet för elever och personal med funktionshinder.
Skyltning ska underlätta för besökaren att orientera sig. Entréskyltar ska vara taktila och
ha punktskrift. Då Borås Stad är finskt förvaltningsområde ska även detta beaktas.
Logistiken kring lämning/hämtning för de yngre eleverna är viktig att beakta. Gång- och
cykelvägar till och från skolan bör ge valmöjlighet för vårdnadshavare att avstå bilen och
för elever att själva ta sig till och från skolan.
Angöring för varutransporter och avfallshantering ska om möjligt avskiljas från övriga
angöringar. Parkeringsplats, vägar och gångvägar ska vara tillgängliga hela året.

Andra entréer samt kapprum för elever
Vid ombyggnation av skola kommer skolans ursprungliga utformning att ligga till grund
för hur man löser frågan om var kapprum placeras och var in och utgångar ska ske för
elever och klasser.

För elever i förskoleklass – årskurs 6
För elever i åk F-6 i ett hemvistområde eftersträvas att göra max en gemensam entré.
Innanför denna entré ska det finnas en eller flera kapprum där elever kan ta av och på
ytterkläder samt byta mellan ytter- och inneskor. I kapprummen ska det finnas klädfack
och skohylla för att rymma ytterkläder och ute och inneskor eftersom det eftersträvas att ha
skofria skolor. I hemvistområden ska det även finnas torkmöjligheter för blöta ytterkläder
i form av torkskåp eller torkrum.

För elever i årskurs 7-9
För elever i åk 7-9 eftersträvas att göra minst en gemensam entré. Det ska finnas låsbara
elevskåp med förvaring av ytterkläder och undervisningsmaterial. Elevskåpen för klasserna
placeras så att dessa finns i den del av skolan som utgör dessa elevers hemvistområde.
I skolan kan det finnas vissa delar som är publika, som ett bibliotek. I dessa skolor ska
det tydligt framgå vilka lokaler som är publika under dagtid och vilka lokaler som utgör
skolans verksamhet. Det ska också gå att låsa mellan dessa delar om det skulle behöva vid
tillfällen då skolan bedömer att det är viktigt av säkerhetsmässiga skäl.

Hemvistområde
Vi eftersträvar att i F-6 arbeta med elevernas hela skoldag (skola och fritidshem) och att
använda skolans lokaler effektivt och flexibelt. Lokalernas utformning bör utformas efter
detta. Årskurs F-3 har 3-4 klasser i varje hemvistområde. Hemvistområdet är utrustat
med ett klassrum per klass med tillhörande grupprum. Hemvistområdena används dels
som arbetstorg under skoltid och dels som fritidshemsverksamhet under fritidstid då även
klassrummen nyttjas.
I de hemvistområden där arbetstorget också används till fritidshemsverksamhet ska det
vara god överblickbarhet från arbetstorg till klassrum. Vi strävar efter att utformningen
arbetstorg ska utgöra en tydlig enhet med andra lokaler i hemvistområdet och inte avgränsas
av exempelvis en korridor. Det ska finnas ett fritidshemskök i varje hemvist område i åk
F-6. (Kyl/frys, diskbänk, högskåp, spis). Fritidshemmet ska ha ett låsbart förrådsrum i

eller nära hemvistområdet för att kunna förvara material. Personalens i arbetslaget ska ha
sina arbetsplatser placerade i eller nära hemvistområdet.
För elever i 7-9 är hemvistområdet den del av skolan där eleven har huvuddelen av sin
undervisning och kapprum. Arbetstorg och uppehållsytor kan vara gemensamma för flera
hemvistområden.

Skolans lokaler
Utformning av skolans klassrum, grupprum, resursrum, specialsalar, bibliotek, idrottshall
och elevhälsans utrymmen ska utformas efter verksamhetens behov, funktioner och
styrdokumentens krav.
Musiksal bör finnas med rumssamband med scen i exempelvis matsal eller idrottshall.
Musiksalen, övningsrum och tillhörande förråd ska anpassas för att kunna nyttjas av
kulturskolan och andra intressenter.
Idrottshallens dimensionering av och innehållet i idrottsbyggnaden ska ske i samråd med
Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Idrottshallen ska dimensioneras efter verksamhetens
behov. Behovet av läktare utreds från fall till fall. I ytsammanställning för fullstor idrottshall
ingår yta för utdragbar läktare eller fasta gradänger.
Idrottshallen ska vara delbar med en ridåvägg eller motsvarande. Idrottshallens
huvudfunktion är skolidrott och föreningsverksamhet. Idrottshallen ska också kunna
nyttjas av skolan för diverse andra ämnen samt rekreation.
Det ska finnas tillräckligt med omklädningsrum som täcker verksamhetens behov.
Dusch- och omklädningsrum ska utformas så att det blir en trygg plats för skolans elever.
Idrottslärarens lokaler ska ligga i centrum för god överblickbarhet m.m.
Utrustning och inventarier såsom mål, planer och redskap planeras och bestäms av
Grundskoleförvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen vid respektive byggprojekt.
I anslutning till huvudentrén placeras skolbiblioteket som bjuder in till lärande. Skolans
bibliotekarie en arbetsplats i biblioteket.

Arbetsplatser
Varje pedagog ska ha en egen arbetsplats med möjligheter till förvaring. Arbetsplatserna
förläggs huvudsakligen till ett gemensamt arbetsrum för den pedagogiska personalen i
arbetslaget. Det ska finnas möjlighet för mötesverksamhet för personalen i, eller i anslutning
till, arbetsrummet.
Kopiering ska ske i gemensamt utrustade kopieringsrum där det finns ventilation och
förvaring för dessa ändamål.
Skolan ska utrustas med förråd för förbrukningsmaterial, läromedel och digitala verktyg
samt med möjlighet att förvara konfidentiellt material under en längre period.
Vaktmästare ska ha ett eget rum där förråd och arbetsyta ska finnas.

Personalutrymmen
Skolans krav på utveckling och reflektion kräver mötesplatser för dialog och samtal med
möjlighet att arbeta ostört såväl tillsammans med kollegor och med digitala verktyg.

Pausrum
I pausrum ska det finnas plats för avkoppling samt matplats. Pausrummet ska vara avskilt
från den pedagogiska verksamheten.
Samtalsrum, vilrum
Vilrum kan med fördel kombineras med samtalsrum eller mindre mötesrum med plats
att ta emot externa besökare.
Kapprum
I anslutning till entré ska det finnas möjlighet att hänga av ytterkläder och skor för anställda
och besökare.
Omklädning/dusch
Dusch med omklädning ska finnas. I detta utrymme kan låsbara värdeskåp för personalens
privata ägodelar/ombyte placeras. Detta utrymme kan kombineras med RWC2 där dusch
finns att tillgå. Det ska även finnas plats för lokalvård och kökspersonals ombyte. All
personal ska ha tillgång till ett låsbart skåp som kan placeras i kapprum eller i arbetslagsrum.
Lokalvård- och kostpersonal behöver ett utrymme för omklädning med låsbara skåp.
Kostpersonalens utrymme ska placeras i anslutning till köket.

Matsal
Skolmåltiden är en viktig och pedagogiskt integrerad del av skoldagen. Allsidig och
hälsosam kost, samt möjlighet att äta i lugn och ro är centrala beståndsdelar i elevens
skoldag. En grundläggande förutsättning för en god måltidsmiljö är funktionella och väl
planerade lokaler, för såväl beredning som servering. Kök- och matsalslokalerna ska bidra
till en hög hygienisk hanterbarhet, samt en god arbetsmiljö för kökspersonalen.
En annan viktig aspekt är flexibiliteten. Matsalen är en stor och ofta centralt placerad del
av skolbyggnaden, varför det är viktigt att lokalerna planeras för att kunna utnyttjas till
annat då servering ej pågår. Exempelvis kan skolan använda matsalen som samlings- eller
undervisningslokal. Med möjlighet att förhindra tillträde till kök och andra delar av skolan
kan matsalen även hyras ut till allmänheten.

Kök
Vi strävar efter att ha tillagningskök på våra grundskolor, där all tillagning sker på plats.
Lokal, inredning och utrustning ska vara utformad så att god livsmedelshygien möjliggörs.
Städutrymme
Det ska finnas funktionella städutrymmen på skolan som därigenom skapar förutsättningar
för att upprätthålla en ren och god miljö för de elever och pedagoger som vistas där, samt
möjliggöra att hålla lokalerna i gott skick över tid.

Tekniskt utförande
Material och ytskikt
Material och ytskikt ska vara hållbart och hålla över tid. Det ska kunna rengöras, tvättas
och torkas av. Samtliga material och produktval ska göras enligt gällande riktlinjer och
miljökrav. Gällande lagkrav för hälso- och miljöaspekter ska följas.
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Ljus, ljud och akustik
Rum som elever vistas i regelbundet ska ha tillräckligt med dagsljus. Dagsljus ska användas
som en naturlig startpunkt. Fönster ska utformas så att både elever och vuxna kan se ut.
Lokalerna ska utformas så att höga ljudnivåer inte påverkar dem som vistas i lokalen.
Färgsättning
Färgsättningen ska vara lugn och dämpad. Val av kulörer som står sig över tid samt följer
gällande tillgänglighetskrav på synbarhet.
El, TV och datakommunikation
Skolan ska ha förutsättningar att kunna arbeta med modern teknik såsom t.ex. digitala
verktyg. Därför ska hänsyn tas från början till el, TV och datakommunikation. I
hemvistområdet olika rum ska finnas gott om eluttag för att enkelt kunna ladda pedagogiska
digitala verktyg.
Avfallshantering och källsortering
I planering av dessa utrymmen bör det strävas efter att elever aktivt ska kunna delta i
källsorteringen.
Säkerhet
Det är viktigt att skapa förutsättningar för en säker och trygg miljö för både elever och
personal. Samtliga rum på skolan ska utformas så att de är säkra och trygga för elever och
på ett sätt så att fall-, kläm- och brännskador undviks.
Uppföljning
Grundskolenämnden ansvarar för att senast 2022 följa upp planen och föreslå en eventuell
revidering.
Ett fortsatt arbete sker med att ta fram ett lokalprogram, ”Regler för ny- och ombyggnation
av grundskolor och särskolor samt fritidshem”. Lokalprogrammet ska vara ett dokument
som detaljerat ska beskriva grundskolans olika lokaler utifrån funktion och behov samt
vilka krav på utrustning och samband som finns. Dokumentet ska handleda konsulter,
arkitekter, entreprenörer mm och ska vara en föränderlig produkt som utvecklas med
tidens nya krav och idéer.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-06-13

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00071 3.5.4.0

Emil Persson Torgerson
Handläggare

Yttrande över remiss: Organisatorisk tillhörighet för
bemanning Pedagogik
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden tillstyrker Stadsledningskansliets förslag om att
Grundskolenämnden tar över ansvaret för
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.
Ärendet i sin helhet
Grundskoleförvaltningen har getts möjlighet att besvara remissen och har inget
att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Organisatorisk tillhörighet för bemanning
Pedagogik. Dnr KS 2019-00247 1.3.1.0.

Samverkan
Vid FSG
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

1(4)
Datum

2019-05-07

Remiss- Organisatorisk tillhörighet för bemanning
Pedagogik
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019.
Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under
Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya
tillhörighet.
Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut
under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att
godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på
Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas.
Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt
initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden
föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till
initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att
bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier.
Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att
genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med
inriktning att decentralisera verksamheten.
För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera
likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett
vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med
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kvalitetssäkringen- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår
intervjuer, referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av
timavlönade sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation.
I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och
äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala
omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och
förhandling på Stadsledningskansliet.
Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större
delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma
förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra
förvaltningarna.

Bemanning pedagogik
Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca
800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad).
Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är
Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritidoch folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen,
Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost).
Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på
Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen
också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika
bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet
2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst.
Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har
bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det
gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska
uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som
arbetsgivarvarumärke.
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Beställningar under 2018
Enhet/
Förvaltning

Totala antal
beställningar

Totala tillsatta
beställningar

Täckningsgrad

Badenhet

359

357

99,4%

Bibliotek

721

663

91,9%

Fritidsgård

1553

1534

98,7%

Förskola

21674

20010

92,3%

Grundskola

5798

5388

92,9%

Gymnasieskola*

543

543

100 %

Kost och lokalvård
(äldreomsorg)

618

591

95,6%

Kost och lokalvård
(övrigt)

3192

3014

94,4%

Kultur

147

144

97,9%

Totalt

34605

32244

93,1%

*Gäller höstterminen 2018 i slutet av september. I slutet av terminen kom några
gymnasieskolor igång. Alla gymnasieskolor har inte kommit igång än men
planerar att göra det.
Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik
Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig
in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation.
Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika
förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande
förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika
förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp
en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen
behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in
bemanningsenheten i sin egen organisation.
Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga
förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare
formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av. I avtalen
för 2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning
kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en
engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och
äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin
engångskostnad inför 2019.
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Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för
bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta
bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet.
Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är
berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har
diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten.
Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik
till Grundskoleförvaltningen.
Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är:
-

Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och
utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte
kommer att tappa fart.

-

De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan
och fritidsgårdar.

-

Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster.

-

Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.

-

Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska
klustret.

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas.
Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget.
Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.

Per Olsson
Personalchef
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00247 1.3.1.0

Remiss: Organisatorisk tillhörighet för bemanning
pedagogik

Remissinstanser
1. Fritids-och folkhälsonämnden
2. Förskolenämnden
3. Grundskolenämnden
4. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
5. Kulturnämnden
6. Servicenämnden
7. Vård-och äldrenämnden
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-06-28.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se.
Ange diarienummer KS 2019-00247 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Kristina Sköld
Handläggare
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Cathrine Kristoffersson
Handläggare

1(1)

Datum

Instans

2019-06-13

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00073 3.5.4.0

Yttrande över detaljplan för Hestra Parkstad, Hestra 44
m.fl., Borås Stad
Grundskolenämndens beslut
Tillstyrka detaljplan för Hestra Parkstad, Hestra 44 m.fl., Borås Stad.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss.
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen. Nämnden påtalar att i planering av
nya bostadsområden bör en tomt för ny grundskola säkerställas. I närheten av
planområdet ska Byttorpskolan byggas ut och utökas med skolplatser.
Beslutsunderlag
1. Detaljplan Hestra Parkstad.

Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Detaljplanering
den 13 maj 2019 07:22
Andreas Exner; Annette Persson Carlson; Borås Energi och Miljö AB; Borås
Elnät AB (kund@boraselnat.se); Filip Strlm; Förskolenämnden Diarium;
Grundskolenämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium;
Kartor; Kerstin Hermansson; Kommunstyrelsen Diarium; Kulturnämnden
Diarium; Lantmäteri; Liza Lindmark; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; Niklas
Arvidsson; Polismyndigheten; Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund;
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Stefan Börjesson; Tekniska nämnden
Diarium; Tom Andersson; Tony Bergsten; 'Borås Tidning'; Fritids- och
folkhälsonämnden Diarium; 'Handikappföreningarnas samorganisation
(info@hsoboras.se)'; 'sjuharad@hyresgastforeningen.se';
'Naturskyddsföreningen, Lars Assarsson'; 'Naturskyddsföreningen, Börje
Fritzon'; 'Skanova'; 'Posten (utdelning.boras.bockasjogatan@postnord.com)'
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Hestra 4:4 m.fl., Borås
Stad
Inbjudan till samråd Färgglad Torpa Hestra 4_4.pdf

Översänder Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad
Planhandlingarna hittas på: https://www.boras.se/5.560f4754158d3176d4056909.html
Hälsningar
Detaljplanering
------------------------Borås Stad – Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Telefon: 033-35 85 00
boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter se https://www.boras.se/pub

VI HAR
PLANER
FÖR DITT
OMRÅDE
och vi vill gärna veta
vad du tycker om dem

Till och med 14 Juni
har du möjlighet att tycka till
om en ny detaljplan för ditt
närområde. Den 3/6 hålls också
ett samrådsmöte i Hestra
Midgårdsskolans matsal.

Du kan läsa mer och ta del av alla handlingar här:
http://www.boras.se/detaljplan
eller besök oss på Stadshuset, plan 6, Kungsgatan 55
Du kan även ringa 072-142 42 28 eller 033-35 84 25
så får du prata med ansvarig handläggare.

SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ SBN/PL BN2014-1269
BN2014-1269

Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa
Hestra 4:4, Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 maj–14 juni.

Syfte och område

Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat
byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap
och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara
och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen
förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.
Planområdet ligger i Hestra by i stadsdelen Hestra, norr om Symfonigatan intill
Sonatgatans vändplats. Områdets storlek är cirka 5 500 kvadratmeter och består
av ängsmark med visst inslag av bebyggelse i form av en lada.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Hestra Midgårdskolans matsal, 3 juni kl. 17:30–19:00. På
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 14 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens
diarienummer (BN2014-1269), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information

Plankonsult Karin Dahlin, tel: 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-09
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2019-06-13

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00083 3.5.4.0

Godkännade anslagsframställan Byttorpskolan
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Byttorpskolan omoch tillbyggnad, Vindelgatan 4, kv Kräftan 2, Borås.
Sammanfattning
Grundskolenämnden hemställde 2017-02-28 (2017/GRN0030 610)
Lokalförsörjningsnämnden att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad av
Byttorpskolan för att utöka elevkapaciteten till 3-parallellig. Projektet är
framtaget för att erbjuda en modern 3-parallellig F-6 skola. Skolan kommer att
utformas med hemområden där skola och fritids samutnyttjar lokalerna. Skolan
kommer att byggas till i tre plan innehållande nya lärosalar, nytt tillagningskök
med matsal och ny idrottshall (18x23). Skolans befintliga idrottshall kommer att
byggas om till folkbibliotek. Skolan kommer att ha en total yta BRA på 8 431
m² och biblioteket en yta BRA på 396 m². Byggstart sker preliminärt oktober
2019 och inflyttning sker preliminärt augusti 2022. Projektets budget är
kalkylerad till 153 811 000 kr.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden hemställde 2017-02-28 (2017/GRN0030 610)
Lokalförsörjningsnämnden att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad av
Byttorpskolan för att utöka elevkapaciteten till 3-parallellig.
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2017-03-21.
Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2018-08-21 och
tillstyrktes i Grundskolenämnden 2018-09-25.
Nuläge
Byttorpskolan har idag en elevkapacitet för en 2-parallellig skola. Lokalerna är
inte fullt ändamålsenliga och motsvarar inte en modern skola F-6.
Gymnastiksalen är för liten. Tekniskt är lokalerna i behov av modernisering,
främst avseende ventilation och energieffektivisering.
Projekteringen har genomförts i nära samarbete med representanter från GRF
och skolan. Projektet är framtaget för att erbjuda en modern 3-parallellig F-6
skola. Skolan kommer att utformas med hemområden där skola och
fritidshemmet samutnyttjar lokalerna. Skolan kommer att byggas till i tre plan
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innehållande nya lärosalar, personalytor, nytt tillagningskök med matsal och ny
idrottshall (18x23). Skolans befintliga idrottshall kommer att byggas om till
folkbibliotek, vilket kommer att utnyttjas av skolan till skolbibliotek. Skolgården
anpassas och kompletteras med nya funktioner som stimulerar till lek, lärande,
aktivitet och rekreation. Totalt ska skolan kunna ta emot 567 elever.
Den befintliga byggnaden kommer att förses med ny fasad, nya installationer
och nya ytskikt. Åtgärder för energieffektivisering kommer också att vidtas.
Projekteringen utförs i enlighet med VGR:s riktlinjer för tillgänglighet nivå grön
och byggnaden avses att P-märkas. En solcellsanläggning kommer att installeras
på gymnastikbyggnadens tak, ca 460 m². Skolan kommer att ha en total yta
BRA på 8 431 m² (BTA 8 974 m², inklusive befintlig idrottsbyggnad).
Befintlig idrottshall anpassas för Kulturförvaltningens behov gällande
folkbibliotek, samt musiksal åt skolan. Totalt kommer biblioteket att ha en yta
BRA på 396 m².
I projektet kommer Kulturförvaltningen att tillföra konst för vilket
upphandlingen pågår.
Under om- och tillbyggnaden ska eleverna kunna vara kvar i skolan.
Byggnationen delas in i etapper där tillbyggnaden sker först. Behovet av
ersättningslokaler begränsas till befintliga paviljonger som finns på skoltomten
idag, vilka kommer att anpassas för skolans behov.
Tidplan
Byggstart preliminärt oktober 2019. Inflyttning preliminärt augusti 2022.
Ekonomi
Grundskolenämndens hyresförändring/ny hyra
År 2019 Förklaring
Schablonhyra ombyggd skola med idrottshall
(ej bibliotek)
Schablonhyra nuvarande skola
Hyresförändring

9 501 737 kr Uppgraderad till NY
2 837 270 kr
6 664 467 kr

Beslutsunderlag
1. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Byttorpskolan omoch tillbyggnad, Vindelgatan 4, kv Kräftan 2, Borås.

Samverkan
Ärendet har samverkats.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.
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2. Kommunstyrelsen.
3. Kulturnämnden.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00094 3.5.4.0

Förhyrning av lokal till Bodaskolan i Hässlekyrkan
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner att Lokalförsörjningsnämndens skriver avtal
med Svenska kyrkan på Hässleholmen för utökade lokaler till Bodaskolan.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden godkänner att Lokalförsörjningsnämndens skriver avtal
med Svenska kyrkan på Hässleholmen för utökade lokaler till Bodaskolan.
För att möta behovet av utökning av lokaler föreslår Lokalförsörjningsnämnden
att hyra in en lokal för undervisning på 49 kvm med schablonhyra 685 kr/kvm.
Utflyttning 2020-07-06.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Grundskolenämnden: Dnr GRN 2018-00150.

Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00001 3.5.4.0

Anmälningsärenden per juni 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Det finns inga ärenden att anmäla för perioden.
Beslutsunderlag
1. Anmälningsärenden per juni 2019.

Samverkan
FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00002 3.5.4.0

Delegationsbeslut per juni 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1.

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2019-05-28—201906-13 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden juni 2019
Dnr 2018-00133

3.

Beslut om skolplacering inför läsåret 2019/2020
Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden 1-13 juni 2019
Dnr 2018-00133
Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden
1-13 juni 2019

4.

Beslut om avstängning perioden 1-13 juni 2019, Dnr 2019-00021

5.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2019-05-27—
2019-06-13, dnr 2019-00022

6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid 1-13 juni 2019, Dnr 201900023

7.

Personal

8.

Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 1-13 juni 2019

9.

Delegationsbeslut anmälan till huvudman elevers frånvaro juni
2019, dnr 2019-00043

Övriga delegationsbeslut
9.

Avslagsbeslut skolskjuts maj 2019 Dnr 2019-00024

10.

Laglighetsprövningar skolplacering per juni 2019 dnr 2018-00133
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Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut per juni 2019.

Samverkan
FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

