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Datum 

2021-05-25 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde  

på distans via teams-möte, tisdagen den 25 maj 2021 kl. 16:00 

Kl. 16.00 workshop riskanalys intern kontroll 2022 

Kl. 17.00 information från elevhälsan 

Kl. 18.00 startar ordinarie sammanträde 

 

Observera: Ordförande, justerare (Martin Nilsson), förvaltningschef, 

nämndsekreterare samt IT-ansvarig deltar vid mötet på plats i Servicekontoret, 

lokal Ugglan plan 2. Övriga ledamöter och ersättare, adjungerade tjänstemän 

samt fackliga företrädare deltar på distans.  

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde 

hållas inför stängda dörrar. 

 

 

Per Carlsson 
Grundskolenämndens Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls till Adriana Waris via e-post: adriana.waris@boras.se 
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Ärende 

1. Upprop och val av justerande personer 

   

2. Fastställande av föredragningslista 

   

3. Information från förvaltningschefen 

   

4. Budgetuppföljning per april 2021, tertial 1 Grundskolenämnden 

Dnr 2021-00010 3.5.4.0 1 

5. Uppdrag angående utbildnings och arbetsmiljöskuld 

Dnr 2021-00074 3.5.4.0 1 

6. Avsluta uppdrag studiebesök på hjärnsmarta skolan  

Dnr 2019-00011 3.5.4.0 1 

7. Avsluta uppdrag rörande test av mentorssystem  

Dnr 2020-00012 3.5.4.0 1 

8. Återrapportering av uppdrag: Förvaltningschefens bedömning av Borås 

Stads grundskolors förmåga att nå satta mål, givet beslutade budgetramar 

för 2021 

Dnr 2021-00053 3.5.4.0 1 

9. Uppföljning av Grundskolenämndens beslut 

Dnr 2019-00119 3.5.4.0 1 

10. Patientsäkerhetsberättelse 2020 för Elevhälsan 

Dnr 2021-00032 3.5.1.0 1 

11. Underlag för riskanalys 2022 inom intern kontroll 2022 

Dnr 2021-00043 3.5.4.0 1 

12. Nämndbeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer i 

skolväsendet vid spridning av smitta  

Dnr 2020-00133 3.5.4.0 1 

13. Yttrande över remiss: Borås Stads vision 

Dnr 2021-00033 3.5.4.0 1 

14. Yttrande över Detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad  

Dnr 2020-00126 3.5.4.0 1 

15. Initiativärende från SD: Förändrade förutsättningar 

Dnr 2021-00071 3.5.4.0 1 

16. Anmälningsärenden per maj 2021 

Dnr 2020-00150 3.5.4.0 1 

17. Delegationsbeslut per maj 2021 

Dnr 2020-00151 3.5.4.0 1 
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18. Övrig fråga 

   



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
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Datum 

2021-05-25 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00010 3.5.4.0 
 

  

 

Budgetuppföljning per april 2021, T1 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna tertialrapporten 1, 2021 för Grundskolenämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Tertialrapport 1 2021 innebär en delrapportering av Kommunfullmäktige (KF)- 

och nämnduppdrag, status för indikatorer, hantering av risker samt en 

avstämning av ekonomin. 

Av KF- och nämnduppdrag är merparten delvis genomförda och återstående 

uppdrag planeras för genomförande under hösten. Arbetet med Corona 

pandemin har fortsatt tagit utredningsresurser från arbetet med uppdrag vilket, 

gör att en förskjutning av genomförande finns mot hösten. 

Avstämning av den interna kontrollplanen redovisar åtgärder och lägesrapport 

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

områden där nämnden angett en hög riskbedömning.  

Det ekonomiska läget är per april visar på + 264 000 kr som härrör sig till att 

buffert inte har utnyttjats. Prognosen för helåret är ett underskott motsvarande 

-15 mkr. Samtidigt har i maj beslut om tilläggsbudget kommit, vilket kommer 

bidra till ekonomisk balans under året. Fortsatt är en förutsättning god 

budgetdisciplin inom skolor och andra enheter.                 

Beslutsunderlag 

1. Tertial 1 2021 Grundskolenämnden. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 
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Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Årets första tertial har präglats av hantering av coronapandemin. I slutet av januari infördes partiell 
närundervisning för högstadiet, med närvaro mellan ca 40-75 procent, och bedöms pågå hela 
vårterminen 2021. 

Hanteringen har varit arbetsam och den stabsorganisation som infördes i mars 2020 har fortsatt verka 
med oförminskad styrka. Effekter på nämndens hela uppdrag i allmänhet och på måluppfyllelsen i 
synnerhet är märkbara. Målet att skolenheterna skulle konsolidera gymnasiebehörigheten på 
sammantaget 84 procent har reviderats nedåt under perioden, med ett par procentenheter. 

Vidare har stora delar av såväl lokalt som centralt utvecklingsarbete avstannat. Förvaltningen bedömer 
att även hösten 2021 måste vikas till återhämtning för såväl enskilda medarbetare som organisatoriskt, 
varför en återgång till ordinarie utvecklingsarbete förskjuts till 2022. I denna extraordinära påfrestning 
har samtliga medarbetare ansträngt sig till det yttersta och upprätthållit verksamheten på ett 
självuppoffrande sätt. 

Parallellt med ovanstående har lejonparten av verksamheterna planerat för anpassningar av sina 
organisationer för att nå en budget i balans. Detta arbete har upplevts som ytterligare pressande av 
personalen. 

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska 
nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att 
den enskilda eleven drabbas. 

 Delvis 
genomfört 

Avstämningar görs löpande mellan 
Skolskjutsenheten och Grundskoleförvaltningen. 
Utredning är påbörjad genom att 
upphandlingsstrategi kommer att ses över vid den 
nya upphandlingen. Arbetet med rutt-planering av 
skolskjuts kommer att få förändrat arbetssätt och 
närma sig arbetssätt för rutt-planering och 
upphandlingsstrategi inom färdtjänst. 
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Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med 
Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 
2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt 
belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

 Genomfört 
Avstämning görs löpande mellan 
Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen 
då flera lokaler redan idag samutnyttjas. 
För föreningslivet finns en ny riktlinje framtagen 
"Hantering och upplåtelse av skollokaler i samband 
med övernattning vid evenemang". Riktlinjen och 
nytt implementerat arbetssätt medför att föreningar 
ska ha "en väg in" via Fritid och Folkhälsa, när de vill 
hyra lokaler på våra skolor. På så vis förenklas för 
föreningslivet genom att förfaringssättet och 
prissättningen är gemensam för alla verksamheter. 

2.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

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

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

 Delvis 
genomfört 

Skolverket har skjutit upp införandet av digitala 
nationella prov och därför skjuter även 
Grundskoleförvaltningen upp den detaljerade 
planeringen och förberedelserna. Ansvarig 
tjänsteman är dock utsedd och en grovplanering och 
kartläggning av delar som behöver ordnas och 
kontrolleras är genomförd. 

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

 Ej genomfört 
Grundskolenämnden har tagit beslut om att 
uppdraget inte ska genomföras beroende på 
konsekvenser av pandemin. 

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

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är påbörjat och kommer att 
återrapporteras augusti 2021. Därefter kommer det 
att presenteras för berörda. 

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

 Ej genomfört 
Uppdraget är inte genomfört beroende på 
konsekvenser av pandemin. 

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

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

Vi har i skolan i Borås ett behov av att få till stånd en 
mer blandad elevsammansättning. Segregationen i 
skolan är ett gissel som vi måste försöka finna 
metoder för att knäcka. Vi ser även ett behov av att 
göra skolor utanför Borås tätort mer attraktiva att 
söka för alla barn i staden. Utöver detta finns det 
elever som är hemmasittare med hög frånvaro som 
av olika skäl inte finner sig till rätta i skolan. Vårt 
antagande är att profiler på vissa skolor kan föra 
med sig positiva effekter. Vi har idag i Borås profiler i 
viss utsträckning på vissa skolor. Nämnden är 
intresserade att utveckla detta med ytterligare 
profiler. Av särskilt intresse kan vara t.ex. engelska, 
programmering, gaming, hållbarhet eller musik. 
Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att reda ut på 
vilket sätt tydliga och lättsökta profiler på olika skolor 
kan bidra till att uppnå utveckling i ovan nämnde 
utmaningar. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är påbörjat och kommer att 
återrapporteras i augusti. Därefter kommer det att 
presenteras för berörda. 
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Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att i dialog 
med rektorerna ta fram ett förslag på hur en speciell 
skolenhet eller särskild undervisningsgrupp riktad till 
särskilt utmanande barn kan se ut. I uppdraget skall 
särskilt belysas vilka åldrar som är lämpligast att 
rikta in sig på , dimensionering, organisation 
och  kostnad. Uppdraget skall slutredovisas vid 
senast nämndens sammanträde i juni. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är påbörjat. 

Grundskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra 
kompetensutvecklande aktiviteter för personalen 
inom särskolan för att på så sätt stärka och utveckla 
verksamheten ytterligare. 

 Delvis 
genomfört 

Grundskoleförvaltningen genomför under lå 20-21 
följande kompetensutvecklingsinsatser för personal 
inom grundsärskolan: 

 Ett årshjul har tagits fram för båda 
grundsärskolorna för att bredda och 
fördjupa kompetensen kring bedömning. 
Årshjulet, som innefattar aktiviteter inom 
sambedömning och kollegialt lärande på 
såväl enhets- som huvudmannanivå, har 
börjat tillämpas. 

 Från och med 1 juli 2022 ska nya kurs- 
och ämnesplaner börja gälla i grund- och 
grundsärskola. En implementeringsplan på 
huvudmanna- och enhetsnivå håller på att 
tas fram av matrisansvarig i samråd med 
berörda rektorer och 
verksamhetsutvecklare. 

 Handledning av grundskolelärare och 
skolledningar görs i samband med 
inskrivning av individintegrerade elever. 

 En kompetensutvecklingsplan för 
yrkesgruppen elevassistenter togs fram vt 
2020. Planen började tillämpas ht 2020 
och kommer att pågå fram tom vt 2022. 

Alla skolenheter i Borås skall under 2021 inventera 
på vilket sätt ytterligare trygghetsskapande insatser 
kan göras i vardagen för att fortsätta den 
utvecklingen. 

 Delvis 
genomfört 

Planering har påbörjats. Genomförande sker under 
hösten 2021. 

Grundskolenämnden skall under 2021 genomföra ett 
utvecklingsarbete i syfte att ta fram ett 
framtidsinriktat inriktningsdokument för grundskolan i 
Borås. Arbetet skall leda till en formulerad målbild 
och prioriteringar för grundskolan för kommande år. 

 Delvis 
genomfört 

Workshop har genomförts och arbetsgrupp är 
utsedd 
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Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 
arbetssätt som främjar flexibilitet avseende när man 
börjar sin skolgång och när man byter mellan 
årskurser och stadier så att skolgången går i takt 
med barnets utveckling och förmåga. 

 Genomfört 
Skollagen medger idag möjlighet till både tidig och 
uppskjuten skolstart. Denna möjlighet används 
regelbundet. Besluten är delegerade till Chef för 
Elevhälsa när det gäller uppskjuten skolstart och till 
chef för Kvalitet och utveckling när det gäller tidig 
skolstart. Att skjuta på eller tidigarelägga skolstarten 
till ett datum inom läsåret saknar uttryckligt stöd i 
skollagen. 
 
När det gäller beslut om placering i årskurs för elev 
som påbörjat sin utbildning ligger detta på rektor. 
Tabellen nedan visar andelen över- och underåriga i 
respektive årskurs i april 2021. 
 

  
Andel (%) över- och underåriga per 

årskurs april 2021 

Åk Su
m 

äld
re 

3 
år 

äld
re 

2 
år 

äld
re 

1 
år 

äld
re 

Åld
ers
ad

ekv
at 

1 
år 
yn

gre 

2 
år 
yn

gre 

0 0,7   0,7 99,
3 

  

1 1,5  0 1,5 97,
6 

0,9  

2 2,9  0 2,8 96,
2 

  

3 3,4   3,4 95,
5 

  

4 4,5 0,1 0,1 4,3 94,
6 

0,9  

5 5,2  0,1 5,1 93,
8 

1,0  

6 6,4 0,1 0,3 6,0 92,
4 

1,2  

7 8,8  0,9 7,9 90,
1 

1,0 0,1 

8 10,
5 

 1,1 9,5 88,
4 

1,1  

9 11,
9 

0,1 2,0 9,8 87,
0 

1,1  

 

 
Av tabellen framgår att rektorer i hög grad utnyttjar 
möjligheten att placera elever i en årskurs som 
passar deras utveckling. Det är tydligt att andelen 
överåriga ökar under skolgången vilket är ett tecken 
på att elever får gå om, om de inte klarar målen och 
att detta beror på deras utveckling. 
 
Utöver utvecklingen mot kunskapsmålen måste 
också hänsyn till elevens sociala utveckling tas. Det 
är inte alla som inte når målen som bedöms gynnas 
av att gå om en årskurs. 
 
Det kan alltså konstateras att det idag föreligger en 
god flexibilitet. 
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Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att kartlägga 
gruppen av elever som inte klarar skolan. Studien 
skall ge svar på när problemen generellt kan 
upptäckas och identifieras redan i lågstadiet för att 
utifrån det sätta in tidiga insatser. 

 Genomfört 
Grundskolenämnden antog i december 2020 en 
Åtgärdsplan för att öka skolresultaten. Av denna 
framgår vilka elever som riskerar att inte lyckas nå 
målen och orsakerna till detta. Utöver de i 
åtgärdsplanen redovisade åtgärderna för de skolor 
som ligger långt under förväntade resultat redovisas 
också generella åtgärder inom matematik och att 
minska frånvaron. 
 
För lågstadiet har Lexplore införts som tidigt ger 
skolorna möjligheter att upptäcka elever som riskerar 
att ej nå målen genom att kartlägga läsförståelsen. 
De senaste två åren har åtta skolor och de förskolor 
från vilka eleverna kommit deltagit i ett pilotprojekt i 
förskoleklass där skolverkets kartläggningsmaterial 
"Hitta språket" och "Hitta matematiken" följts upp på 
individnivå tillsammans med förskolorna. Materialet 
är ett utmärkt sätt att synliggöra vilka elever som 
behöver stöd redan i förskoleklass. Planen är att 
samtliga skolor ska registrera sina resultat och att 
dessa ska analyseras både på enhets och 
huvudmannanivå. 
 
Förvaltningen har också vidtagit åtgärder för att 
utveckla arbetet med skriftliga omdömen så att 
dessa på ett bättre sätt hjälper skolorna att 
identifiera elever i behov av stöd. 
 
En resultatportal i BI-systemet är under uppbyggnad 
där samtliga resultat ska tillgängliggöras för att 
underlätta för skolorna att hitta elever i behov av 
stöd. I vår kommer det att finnas betyg, nationella 
prov och skolklimat. Plan att till hösten koppla på 
skriftiga omdömen, ev Lexplore, frånvaro och andra 
kartläggningar. 

Grundskolenämnden ska arbeta för en lokal 
samverkan för elever i riskzon. 
Grundskolenämndens presidium ska vara drivande 
för att en ökad samverkan kommer till stånd under 
2021 och återrapportering till nämnden ska ske 
löpande. 

 Genomfört 
Lokal samverkan för elever i riskzon pågår på flera 
fronter. Indikerade insatser pågår tillsammans med 
IFO och CKS kring Särlaskolan. Selektiva insatser 
pågår främst inom ramen för Socialt hållbart Borås, 
genom frånvaroteamet Domino och Arena Skola på 
Sjöbo. Generella insatser görs genom etablering av 
mötesforum och upprättandet av gemensamma 
rutiner och handlingsplaner med berörda aktörer, 
såväl kommunala förvaltningar som VGR. 

Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att minska frånvaron och belysa 
dess orsaker. 

 Genomfört 
Grundskolenämnden fastställde i december 2020 en 
åtgärdsplan där åtgärder för att identifiera orsaker till 
elevers frånvaro och åtgärder för att minska 
frånvaron är beskrivna. Grundskolenämnden fick i 
november 2020 en första rapport om 
frånvaroorsaker. Grundskolenämnden kommer i maj 
eller juni att få en fylligare rapport kring uppdraget. 
Arbetet med att minska frånvaron redovisas också 
på förvaltningens externa webbsidor under rubriken 
"Grundskolans arbete med ett socialt hållbart Borås." 

Att nämnden tidigt under 2021 får en dragning om 
det våldspreventiva skolprogrammet "Steget" och 
därefter fattar beslut om försök med detta program 
ska initieras på fler åk 7-9 skolor för att därefter 
kunna utvärdera effekten av programmet. 

 Delvis 
genomfört 

Planering är påbörjad. 

Grundskoleförvaltningen uppdras att i sitt pågående 
kommunövergripande arbete med att minska 
matsvinnet i skolan, pröva nya koncept till exempel 
med appar som verktyg. Förvaltningen bedömer 
själva i vilken omfattning och ålder som anses 
lämplig. 

 Delvis 
genomfört 

Förslaget om att prova en mobilapp för elever 
(Svinnkollen) är inte längre genomförbart. 
Svinnkollen genomfördes som ForskarFredags 
massexperiment för skolelever under 2020 och är nu 
ett avslutat projekt. 
Förvaltningen ser över alternativa möjligheter till att 
arbeta med uppdraget.  

Grundskolenämnden uppdrar förvaltningen att göra 
en komparativ studie, där man jämför vårt arbete 
kring mobbning med den så kallade Gävlemodellen. 
Förvaltningen ska redovisa resultatet för nämnden 
där analys och förbättringsåtgärder föreslås. 

 Delvis 
genomfört 

Planering är påbörjad. 
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2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2019 
30,8 
 
Utfall År 2020 
22,9 
 
Utfall T1 2021 
22,1 

 

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 

Grundskolenämnden 

Målvärdet är inte uppnått. 
Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet. 2019 var det första året som årsstatistik för närproducerade livsmedel kunde 
tas fram. Tyvärr blev de första utfallen (årsredovisning 2019 och T1 2020) felaktiga, de korrekta 
siffrorna skall vara 23,5% och 24,2%. 
 

 
 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2019 
42,4 
 
Utfall År 2020 
43 
 
Utfall T1 2021 
39,9 
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Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 

Grundskolenämnden 

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

 
 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2019 
6,1 
 
Utfall År 2020 
7,7 
 
Utfall T1 2021 
7,6 

 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2019 
56,3 
 
Utfall År 2020 
57,5 
 
Utfall T1 2021 
56,7 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Målet är uppnått då förvaltningen T1 2021 har lägre sjukfrånvaro än år 2020. År 2020 var sjukfrånvaron 
7,7% och T1 2021 är sjukfrånvaron 7,6 %. 2021 har fortsatt präglats av coronapandemin vilket 
påverkat sjuktal negativt med ökad sjukfrånvaro men även sjukskrivning vid lindriga symtom. 
Korttidsfrånvaron har därmed varit högre än vanligt. Vi ser dock en liten minskning av sjukfrånvaron 
2021 än vad förvaltningen hade 2020. 
Vanligtvis arbetar förvaltningen med att tidigt sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid 
prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa upp upprepad korttidsfrånvaro. Enheterna 
arbetar med främjande och förebyggande åtgärder. Man arbetar aktivt med frisk och riskfaktorer. Det 
kommer fortsätta under 2021. 
Kontinuerliga samtal genomförs med personal i förebyggande syfte för att ej hamna i sjukskrivning. 
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Man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. 
Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i 
verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med 
förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. Under 2021 kommer 
förvaltningen fortsätta arbeta tillsammans med organisationshälsa för att få ner sjuktalen. Kost- och 
lokalvårdsverksamheten deltar i "positiv rörelse" som är en fortsättning på tidigare projekt i samma 
tema. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Målet är uppnått. Utfallet är 56,7 årsarbetare vilket är lägre än År 2020. 
Antal timavlönade har varit färre på grund av av pandemin då skolorna har valt att pussla med befintlig 
personal för att undvika att ta in vikarier som kan vara presumtiva smittspridare. Lägre närvaro bland 
elever har också gjort att man vissa dagar klarat sig med lägre bemanning. 
En viss del timavlönade behövs för att klara snabba omställningar i verksamheten och periodvis finns 
behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en 
rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. 
Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare. I normalfallet har 
förvaltningen en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i verksamheten vid frånvaro genom att 
använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det finns en balans i hur mycket den egna 
personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån att den ordinarie personalens 
arbetsmiljö måste få styra. 
Förvaltningen kommer fortsätta arbeta aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom 
att höja grundbemanningen. 

 
 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om 
stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller 
B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Stadsledningskansliets kommungemensamma kost 
och lokalvård leder det pågående arbetet med en 
nulägesanalys av kost/lokalvård/vaktmästeri i de 
olika förvaltningarna. En enkätundersökning 
genomförs. Undersökningen är riktad både till 
kärnverksamhetens medarbetare och chefer samt 
kost/lokalvård/vaktmästeri-verksamhetens 
medarbetare och chefer.   
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller 

tertial. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Bisyssla Risk för bristande följsamhet 
till rutin för bisysslor 

Uppföljning av följsamhet av 
rutinerna via enhetschef, analys 
av rapporterade bisysslor, 
redovisning vid tertial 2 
 

Kontroll har gjorts genom att 
undersöka med verksamhetschefer 
om hur följsamheten av rutinen för 
bisyssla är av cheferna. Rektorer 
och enhetschefer har lyft frågan på 
APT om bisyssla och rutinen kring 
det. Då uppföljning gällande bisyssla 
är systemsatt via SAM minskar 
risken för att inte bisyssla anmäls in. 

 

Personalomsättning och 
rekrytering 

Risk för hög 
personalomsättning och 
svårighet att rekrytera 

Kontroll av den totala 
personalomsättningen för 
förvaltningen 
 

Personalomsättning 
Grundskoleförvaltningen mäts på en 
12 -månadsperiod hämtad ur 
Heroma. 
Personalomsättningen går stadigt 
neråt och är efter mars månads 
utgång 5,50%. Att 
personalomsättningen är på lägsta 
nivå nu sedan 2018 kan bero på att 
medarbetare är mindre benägna att 
byta arbete på grund av pandemin 
men även att bilden av skolan har 
gett effekt och fler vill stanna kvar på 
sina arbetsplatser. Siffrorna visar att 
risken för hög personalomsättning är 
mindre än tidigare år. 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Kontroll av tjänster som är 
tillsatta med obehöriga anställda 
 

66 % av undervisningstiden utförs av 
lärare med rätt ämnesbehörighet. 
78% av undervisningstiden utförs av 
lärare med någon lärarlegitimation, 
dvs pedagogisk högskoleexamen. 
(Ämnen, Förskoleklass eller fritids) 
Siffror är hämtade från 
förvaltningens tjänsteplaneringsfil. 
Det som sticker ut är förvaltningens 
låga andel behöriga på fritidshem 
som är 36%. Förvaltningen validerar 
8 personer till att bli behöriga Lärare 
i Fritidshem och dialog pågår hur vi 
ska få fler att utbilda sig och därmed 
bli behöriga i våra fritidshem. 

 

Risk för brist på tillgång av 
kvalificerade 
rektorer/enhetschefer 

Kontroll av personalomsättningen 
av rektorer och enhetschefer 
 

Under 2020 och första kvartalet 
2021 har det  varit/är det en låg 
personalomsättning på enhetschefer 
och rektorer. Under 2020  slutade 4 
enhetschefer varav 2 gick i pension. 
Under samma år slutade 2 rektorer. 
Första kvartalet 2021 var det ingen 
enhetschef eller rektor som 
avslutade sin anställning. Vid 
rekrytering har det funnits några 
kvalificerade kandidater med både 
utbildning och erfarenhet. 
Det har blivit ett handhavandefel i 
Intern kontrollplanen gällande 
kontrollmetoden och kontrollen har 
istället utförts genom kontroll av 
personalstatistik. 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Elevhälsa Risk att mobbning inte 
upptäcks 

Kontroll av anmälda kränkningar 
till huvudman 
 

Kontroll av inkomna anmälningar om 
kränkande behandling, samt analys 
av dessa, är genomförd. Antalet 
anmälningar ligger på ungefär 
samma nivå som förra året. Tidigare 
har antalet ökat beroende på 
utvecklade rutiner inom 
förvaltningen. Det finns fortfarande 
en variation mellan skolenheter 
avseende antalet anmälningar. Det 
beror på variationer i tolkningen av 
det nationella regelverket, samt hur 
det verkställs i praktiskt arbete inom 
skolenheten. Och därmed går det 
inte att dra enkla slutsatser utifrån 
antalet inkomna anmälningar, till 
exempel att det skulle vara oroligare 
i en skola med fler anmälningar eller 
att det skulle vara mindre oroligt i en 
skola med färre anmälningar. 
Bedömningen i stort är att det 
genomförs ett ändamålsenligt arbete 
såväl gällande främjande och 
förebyggande arbete, samt 
åtgärdande arbete, inom området. 
Vad gäller kontrollmetoden 
åtgärdsprogram har det visat sig att 
det inte var realistiskt att ange den. 
Avsikten var att gå igenom 
elevernas åtgärdsprogram för att få 
en bild av kvaliteten i det åtgärdande 
arbetet kopplat till otrygghet och 
kränkningar, men det har visat sig 
att de personella resurserna är 
otillräckliga för att genomföra detta. 
Kontrollmetoden kommer därmed 
inte att användas.  

 

Uppmärksammande och 
uppföljning av eventuella 
kränkningar 
 

En översiktlig genomgång av 
avslutade utredningar av 
anmälningar är genomförd. Här kan 
konstateras att trygghetsskapande 
samtal är en metod som används 
frekvent inom skolenheterna. 
Bedömningen i stort är att insatta 
åtgärder inom ram för utredningar av 
anmälningar om kränkande 
behandling ger förväntade effekter, 
samt att metoden 
trygghetsskapande samtal är 
ändamålsenlig i många ärenden. 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Styrning och ledning Risk att politiska beslut 
begränsar rektors 
lagstadgade 
handlingsmandat. 

Skapa rutiner för återkommande 
utbildning för politiker, dialog 
som verktyg för insyn. 
 

Återkommande utbildning för 
nämndens politiker med syfte att 
bland annat bidra till en ökad 
kunskap om rektorers lagstadgade 
handlingsmandat sker löpande. 
Innehållet i utbildningen stäms av 
med presidiet inför varje nytt år. 
En översikt i Stratsys gällande 
lägesstatus för nämndens uppdrag 
till förvaltningen är framtagen. 
Dialogsamtal sker löpande mellan 
förvaltningschefen och presidiet i 
syfte att ge en ökad insyn i 
förvaltningens arbete utifrån fattade 
beslut. 
Utifrån uppföljning av 
utbildningstillfällen samt 
dialogsamtal bedöms arbetet 
bedrivas enligt plan och med ett 
positivt resultat. Risken för att 
politiska beslut begränsar rektorers 
lagstadgade handlingsmandat 
bedöms därmed ha minskat. 
 
Det har blivit ett handhavandefel i 
Intern kontrollplanen gällande 
kontrollmetoden. Kontrollen har 
istället utförts genom kontroll av 
arbetet med rutiner och utbildningar 
samt metoder för ökad insyn. 

 

Likvärdighet Risk att likvärdigheten i 
skolan försämras och att det 
kompensatoriska uppdraget 
blir svårare att uppfylla. 

Kontroll av skolenheternas 
resultat 
 

Uppföljning av elevers resultat 2021 
genom prognoser och 
uppföljningssamtal mellan 
verksamhetschef och rektor. Det 
finns risk att konsekvenser av 
pandemin påverkat resultaten på 
negativt sätt. 
Analys av skolklimatenkäten 
genomförs just nu. 
Lärartätheten i mars 2021 är något 
bättre än i bokslutet för 2020, dock 
har inte personella anpassningar 
med anledning av tilldelade 
budgetramar 2021 ännu fått 
genomslag.  

 

Identifiera enskilda skolenheters 
styrkor och eventuella brister 
 

Uppföljningsmöten mellan 
verksamhetschefer och rektorer 
genomförs varje månad. Under 
senare delen av våren genomförs 
nulägesanalyser i varje skolenhet 
som verksamhetschef och 
verksamhetsutvecklare deltar i. 
Resursfördelningen till 
skolenheterna genomförs med en 
kompensatorisk modell. 
Förvaltningen och skolenheterna 
arbetar i en gemensam 
utvecklingsinsats för att öka elevers 
skolnärvaro. Ett särskilt team har 
tillsatts för att stödja detta arbete. 
Samtliga generella statsbidrag för 
ökad likvärdighet söks.  
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3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

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

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 51 093 136 132 45 279 48 549 3 270 10 200 

Avgifter och övriga intäkter 58 821 178 718 59 573 58 651 -922  

Summa intäkter 109 914 314 850 104 852 107 200 2 348 10 200 

Personal -403 821 -1 264 320 -408 513 -419 621 -11 108 -35 337 

Lokaler -54 710 -180 292 -58 717 -58 774 -57  

Material och tjänster -140 078 -416 669 -143 962 -140 021 3 941 -5 500 

Kapitalkostnader -393 -1 701 -567 -639 -72  

Summa kostnader -599 002 -1 862 982 -611 759 -619 055 -7 296 -40 837 

Buffert (endast i budget) 0 -15 637 -5 212 0 5 212 15 637 

Nettokostnad -489 088 -1 563 769 -512 119 -511 855 264 -15 000 

Kommunbidrag 491 660 1 563 769 512 119 512 119   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

2 572 0 0 264  -15 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 2 572   264  -15 000 

Ackumulerat resultat 24 559 25 187 25 187 25 451   

Resultatanalys 

Under 2021 är nyckeln till ekonomi i balans förhållandet mellan 3 områden; personalkostnad, skolornas 
förmåga till anpassning till budgetnivå samt kvarstående nivå av buffert när volymrelaterade kostnader 
tagits i anspråk te x utökning av kunskapsskolans F-3 verksamhet. 

Övriga stora kostnadsposter förväntas följa budget och inte generera några större oplanerade 
avvikelser. Dessa områden är bl. a Lokalkostnad, livsmedel, skolskjuts. 

Kommande tilläggsbudget har ej tagits hänsyn till nedan. 

Personalkostnad 

Inom personalkostnad finns vid ingången av 2021 en anpassning på cirka 80 % av skolorna. Denna 
anpassning effektueras löpande under året dels genom avslut av tidsbegränsade anställningar men även 
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flytt av tillsvidareanställd personal. 

Den kostnadsminskning som uppstod under mars kommer utifrån en ökad korttidsfrånvaro (VAB och 
sjuk). För april månad har en reservering gjorts utifrån förväntad utbetalning av löneavtalsrörelse exkl. 
engångsutbetalning HÖK 21 som planeras till juni. 

 

. 

Livsmedel  

Inom livsmedel finns en positiv avvikelse på 1,2 mkr mellan januari och april. Fortsatt finns 
kostnadsökning som uppstod vid införandet av distributionscentralen. Men effekten av 
coronapandemin gör att färre elever nyttjar fritids samt högstadiet fortsatt har begränsad närvaro i 
skolan vilket medför mindre lagade portioner. 

 

Skolskjuts  

Inom skolskjuts ligger kostnadsnivån på samma nivå som 2020. Evakuering pågår till Kronäng 1. 
Kostnaden förväntas fortsatt följa budget. 
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Köpta platser 

Köpta platser består dels av ersättning till fristående skolor men även specialplaceringar. För 2021 är 
budget satt till 183 mkr. Utfallet t.o.m. april visar på en avvikelse på -0,16 mkr. Ett mindre överskott på 
0,2 mkr för fristående tas ut av ett mindre underskott inom köp av specialplaceringar. Dels har en 
extern särskole-plats nyttjats vilket inte var känt i budgetprocessen. För helåret beräknas ett större 
underskott på -4,5 mkr genom att kunskapsskolan startar sin F-3 verksamhet. 

 

Lokalkostnad 

Lokalkostnad följer budget mellan januari och april då ingen ny förhyrning har tagits i anspråk utöver 
budgeterade objekt. Avvikelse kommer att uppstå när beslut tas att hyra in mer kapacitet samt att göra 
lokalanpassningar. Budget för 2021 är satt till 180 mkr utifrån Lokalförsörjningsförvaltningens 
prognosticerade hyresdebitering. 
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Lokalkostnad bidrar fortsatt till grundskolans största kostnadsökning. 2017 när förvaltningen bildades 
debiterades en lokalkostnad från lokalförsörjningsförvaltningen på 135 mkr och inför 2024 kommer 
kostnaden att passerat 200 mkr. 

 

Prognos 2020 

För 2020 beräknas ett underskott motsvarande 15 mkr inkl. fullt utnyttjad buffert. Det beslut som 
kommer att fattas rörande tilläggsbudget har ej påverkat beräkningar och text i Tertialrapport 1. Men 
utifrån beslut om tillägg kommer förvaltningen fortsatt vara inom ekonomisk balans. 

Prognos överskott intäkt kommer av skolmiljarden samt lärarassistenter. 

Underskott inom övriga kostnader utifrån ökad kostnad utifrån kunskapsskolan F-3. 
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Central administration       

Intäkt 1 042 8 553 2 851 1 801 -1 050 0 

Kostnad -10 211 -40 171 -13 236 -12 280 956 0 

Nettokostnad -9 169 -31 618 -10 385 -10 479 -94 0 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -761 -2 370 -787 -774 13 0 

Nettokostnad -761 -2 370 -787 -774 13 0 

Förskoleklass       

Intäkt 3 007 10 257 3 419 3 390 -29 0 

Kostnad -21 227 -76 930 -25 149 -21 191 3 958 8 000 

Nettokostnad -18 220 -66 673 -21 730 -17 801 3 929 8 000 

Särskola       

Intäkt 990 2 776 914 1 213 299 0 

Kostnad -18 373 -54 089 -16 851 -19 373 -2 522 -4 000 

Nettokostnad -17 383 -51 313 -15 937 -18 160 -2 223 -4 000 

Grundskola       

Intäkt 54 574 137 326 45 688 50 728 5 040 10 200 

Kostnad -387 200 -1 204 319 -391 631 -399 762 -8 131 -40 000 

Nettokostnad -332 626 -1 066 993 -345 943 -349 034 -3 091 -29 800 

Fritidshem       

Intäkt 13 313 41 721 13 907 12 993 -914 0 

Kostnad -51 381 -159 398 -52 560 -55 335 -2 775 -4 837 

Nettokostnad -38 068 -117 677 -38 653 -42 342 -3 689 -4 837 

Korttidstillsyn LSS       

Intäkt 412 2 012 671 646 -25 0 

Kostnad -385 -2 012 -649 -372 277 0 

Nettokostnad 27 0 22 274 252 0 

Skolskjutsar       

Intäkt 0 0 0 243 243 0 

Kostnad -22 043 -59 000 -23 370 -22 691 679 0 

Nettokostnad -22 043 -59 000 -23 370 -22 448 922 0 

Kost och lokalvård       

Intäkt 36 576 112 205 37 402 36 186 -1 216 0 

Kostnad -87 420 -264 693 -87 527 -87 277 250 0 

Nettokostnad -50 844 -152 488 -50 125 -51 091 -966 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -15 637 -5 212 0 5 212 15 637 

Nettokostnad 0 -15 637 -5 212 0 5 212 15 637 
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Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

Totalt       

Intäkt 109 914 314 850 104 852 107 200 2 348 10 200 

Kostnad -599 001 -1 878 619 -616 972 -619 055 -2 083 -25 200 

Nettokostnad -489 087 -1 563 769 -512 120 -511 855 265 -15 000 

Central administration 

Vakanser har uppkommit under året samt att sjukfrånvaro (korttids) inte kan täckas med vikarier. 
Avvikelsen inom intäkter rör fakturering från Grundskoleförvaltningens interna bemanningssenhet till 
verksamhetsområde grundskola. Intäkten är registrerad på fel som en förväntad intäkt från extern 
enhet. 

Politisk verksamhet 

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Förskoleklass 

Lägre nettokostnad har utnyttjats i förskoleklass. Analysen av personaltäthetsmått visar på att rektor 
bibehåller lärare i grundskola vid anpassning inom skolans ekonomiska ram. 

Särskola 

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

Grundskola 

Intäkter överstiger budgeterad nivå till största del utifrån statsbidrag skolmiljarden. 

Avvikelse inom kostnader kommer av personalkostnad där anpassningar fortfarande inte har 
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effektuerats. 

Fritidshem 

Avvikelse inom kostnader kommer av personalkostnad där anpassningar fortfarande inte har 
effektuerats. 

Korttidstillsyn LSS, KTS 

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

Skolskjuts 

Prognos för helåret är ekonomi i balans under 2021. 

De intäkter som har inkommit avser vite till taxi-bolag. 

Kost och lokalvård 

Viss minskad fakturering till Förskoleförvaltningen har skett under årets inledning. Detta utifrån 
minskad resursförbrukning. 

Detta har även genererat ett minskat materialinköp inom Kost och lokalvård (Livsmedel). Samtidigt 
finns en effekt av ökad städfrekvens och införandet av Varje-dag-städ. Detta har resulterat i en 
personalkostnad som överskridits med 1 mkr. 

Fortsatt finns efter införandet av distributionscentralen en ökning av livsmedelskostnaden. 
Kostverksamheten arbetar med att anpassa skolornas matsedel och utbud till en snävare kostnadsram. 

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

Buffert  

Nämndens buffert består av ursprungliga 15 mkr. Bedömningen är att buffert kommer att disponeras i 
huvudsak för volymavvikelser såsom köp av fristående skolor (Kunskapsskolan F-3 verksamhet) samt 
försenad effekt eller ej helårseffekt av de anpassningar i bemanning som görs på skolorna. Bufferten 
kan även komma täcka andra oförutsedda kostnader för 2021. 

  

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Pandemin har tagit tid och kraft från det ordinarie arbetet i Grundskoleförvaltningen. En krisledning 
med funktionerna beslutsfattning, analys/beredning, kommunikation och sekretariat har organiserats. 
Stort fokus har lagts på att informera, vägleda och stödja rektorer/enhetschefer samt att informera 
vårdnadshavare. Periodvis under 2020 men även feb-mars 2021 har det varit stort tryck på 
information/kommunikation, omvärldsbevakning, planering och beredning av ärenden samt 
administration. Vissa uppdrag och processer har behövt skjutas fram eller ställas in. Kärnverksamheten 
har i stort kunnat bedrivas enligt ordinarie plan. Det var onormalt hög frånvaro hos elever och personal 
periodvis under 2020 samt feb-mars 2021. Det har funnits stor oro hos en del personal, vårdnadshavare 
och elever. Ett fåtal vårdnadshavare håller sina barn hemma utan giltiga orsaker. Kunskapsutvecklingen 
har påverkats på negativt sätt för elever med hög frånvaro, men i stort kan det inte konstateras stor 
negativ påverkan på elevernas resultat. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Licens för Google Enterprise (Fjärrundervisning högstadie) 229 000 

Städmaterial utanför avtal till äldreboende 57 000 

Digital utrustning för distansarbete 13 000 
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Summa 299 000 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsperspektivet har arbetats in i verksamhetsplaneringen och budgetarbetet. Förvaltningen 
och skolorna arbetar utifrån uppdrag som jämställdhetsintegreringsplan, mänskliga rättigheter, 
hedersrelaterat våld samt barnkonventionen där jämställdhetsperspektivet ingår på ett naturligt sätt. 

Enligt skolornas styrdokument (Skollagen och Läroplanen) ska skolan förmedla kunskaper om 
jämställdhet och ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Lagstiftningen är tydlig 
utformad och kräver ett strukturerat arbetssätt. Elevhälsan har en viktig roll i arbetet. Samverkan med 
olika organisationer samt förvaltningar fungerar väl t.ex. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Arbetet med barnkonventionen blir alltmer synligt. Dels har medarbetare deltagit på Borås Stads 
grundutbildning om Barnkonventionen och dels lyft barnperspektivet i Förvaltningschefens beslut. 

Jämställdhetsintegreringsplanens syfte är att alla elever och vårdnadshavare ska ha rätt till likvärdigt 
bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning och utgår ifrån skolans styrdokument. I 
planen finns det aktiviteter som årligen följas upp. Dessa är kopplade till följande mål: 

 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. 

  

Genom huvudmannens och skolornas systematiska kvalitetsarbete analyseras jämställdhetsperspektivet. 
Huvudmannens årliga rapporter för värdegrund, undervisning och resultat samt fritidshem presenterar 
bland annat resultat utifrån kön. Värdegrundsrapporten analyserar också svaren från 
klimatundersökningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ger förslag till åtgärder för det fortsatta 
arbetet på skolenheterna. 

Skolorna tillgänglighetanpassas både när det gäller undervisning och vid ombyggnationer såväl inomhus 
som utomhus, så att alla elever och personal ska kunna fungera väl tillsammans i verksamheten. Skol- 
och idrottshallar, omklädningsrum, toaletter och duschmöjligheter inventeras av 
Lokalförsörjningsförvaltningen. I lokalernas utformning vid nybyggnation och vid renovering tas det 
hänsyn till elevers integritet, trygghet, säkerhet och välbefinnande. 

Med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-
årshjul) arbetar förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter i 
verksamheterna och på så sätt ge medarbetarna en bra arbetsplats. Även medborgarna (elever och 
vårdnadshavare) ska kunna få den absolut bästa servicen. I detta arbete får också medarbetarna 
introduktion till HBTQIA frågor och normkritik. 
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7  Verksamhetsmått 

7.1 Skola 

7.1.1 Grundskola 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal elever från 
kommunen i grundskola 

12 133 12 346 12 609 12 350 

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

1 638 1 694 1 777 1 693 

Antal elever per lärare, 
totalt i kommunen 
(heltidstjänst) 

11,4 12,05 11,5  

Antal elever per 
pedagogisk personal 

9,2 8,9 9,2  

Fortsatt arbete görs för att skapa en löpande uppföljning utifrån samma princip som används vid rapportering till SCB i oktober. Tillförlitlig mätning och resultat saknas därför som 
delar upp medarbetare mellan lärare och totalt pedagogisk personal. 

7.1.2 Förskoleklass 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal elever från 
kommunen i 
förskoleklass 

1 410 1 431 1 428 1 405 

varav elever i 
förskoleklass i 
fristående skola 

77 76 81 79 

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst) 

17,3 16,3 17,4 17,6 

7.1.3 Obligatorisk särskola 

7.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal elever från 
kommunen i särskola 

110 134 120 151 
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Under läsåret 19-20 var det sammanlagt 126 elever inskrivna i grundsärskolan. I augusti 2020 hade den siffran stigit till 143, inklusive 27 individintegrerade. Vid utgången av 
april finns 151 elever inskrivna i grundsärskolan, varav 35 är individintegrerade. 

7.1.4 Fritidshem 

7.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal elever från 
kommunen i fritidshem 

4 819 4 538 4 695 4 337 

varav barn i fristående 
verksamhet 

278 285 297 276 

Antal inskrivna elever 
per årsarbetare 

21,2 22,1 21,4 20,2 

8  Investeringar 

8.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 2021 

Utgift april 
2021 

Avvikelse 
2021 

Prognos 

Investeringar årliga 
anslag 

     

Investeringar som löper 
över flera år 

     

Summa      

8.2 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2021 Utgift april 2021 Avvikelse 2021 Prognos 2021 

Björkhöjdskolan ombyggnation, inventarier F-9 8 000 627 7 373 8 000 

Byttorpskolan ombyggnation, Inventarier F-6 2 000 0 2 000 2 000 

     

     

     

     

Summa 10 000 627 9 373 10 000 

Analys 

Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. 
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Byttorpskolan: Utökning av skolenhet till 3-parallell F-6 skola. 

8.3 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2021 
Utgift april 

2021 
Prognos 2021 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Björkhöjdskolan 
ombyggnation, 
inventarier F-9 

8 000 8 000 627 8 000 8 000 2 

       

       

       

       

       

Summa 8 000 8 000 627 8 000 8 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Projektet för Björkhöjdskolan pågår från 2019 till 2023. 

Uppstart av F-6 verksamhet påbörjades 2019 samt åk 7-9 startas upp inför höstterminen 2021- Skolan 
kommer växa med 1 årskurs per år dvs de elever som påbörjar sitt stadie på skolan kommer att gå 
färdigt. Investering kommer därför ske löpande vid behov tills skolan är en färdig uppbyggd 
verksamhet. Utifrån diskussion med LFF vad som ingår i LFF:s investering eller ej kommer detta 
påverka det totala behovet av investeringsmedel för Björkhöjdskolan. 

Prognosen för hela projektet hålls tillsvidare på 8 mkr. 

2019 Investering       192 000 kr 

2020 Investering    1 213 000 kr 



 

 

Uppdrag angående utbildnings och arbetsmiljöskuld. 
 
Det senaste året har varit väldigt speciellt för grundskolan i Borås. Hela organisationen har satts 
på prov och utmaningarna för både elever och personal har varit stora och många. 
Undervisningen har behövt läggas om i stor utsträckning och det har varit svårare än vanligt att 
säkerställa att alla elever hänger med i undervisningen särskilt där fjärrundervisning 
förekommit men också på grund av högre frånvaro både bland elever och bland personal. Det 
har också ställts stora krav på lärarna s flexibilitet och förmåga att snabbt med kort varsel 
planera efter snabbt förändrade förutsättningar. 
   
Med anledning av det ovan anförda får grundskoleförvaltningen i uppdrag: 
 
-Att ta fram en plan för hur utbildningsskulden till elever skall återbetalas. 
 
-Att ta fram en plan  för hur arbetsmiljöskulden till personal skall återbetalas.  
 
I detta sammanhang inventeras också vilka övriga kostnader av engångskaraktär som finns 
planerade för 2021. Av intresse är också att inventera vad som kan göras för att långsiktigt 
frigöra resurser och ökar hela grundskoleförvaltningens effektivitet. Det kan handla om sådant 
som minskar administrativa bördan i form av systemstöd och dylikt.   
 
Ovan givna uppdrag skall genomföras med icke nivåhöjande insatser under hösten 2021, det vill 
säga en budget i balans 1 januari 2022.    
 
 
Mitt-S gruppen i Grundskolenämnden 
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Avsluta uppdrag studiebesök på hjärnsmarta skolan 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att avsluta uppdrag studiebesök på hjärnsmarta 

skolan i Skurup.        

Ärendet i sin helhet 

Inför budget 2020 beslutades följande: Förvaltningen får i uppdrag att 

tillsammans med representanter ur nämnden studera och utvärdera den 

hjärnsmarta skolan i Skurup. Förvaltningen skall återkomma till nämnden med 

en rapport och en bedömning om det är värt att prova i Borås. Studiebesöket 

gick ej att genomföra pga. pandemin. Uppdraget avslutas därmed och kan 

aktualiseras vid ett nytt beslut.               

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut om budget 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Avsluta uppdrag rörande test av mentorssystem 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att avsluta uppdrag rörande test av 

mentorssystem.        

Ärendet i sin helhet 

Inför budget 2020 beslutades följande: Förvaltningen får i uppdrag att prova ett 

mentorssystem för elever på någon skola i Borås. Mentorerna skall hjälpa och 

bistå eleverna med praktiska frågor kring skolans verksamhet och på det sättet 

avlasta både lärare och rektorer samt vara ett bra stöd för eleverna. De som 

tjänstgör som mentorer behöver inte vara pedagogisk personal. 

Rektorerna beslutar om skolans inre organisation och ett mentorssystem likt 

uppdraget är utformat innebär en organisationsförändring och ekonomiskt en 

mer kostsam verksamhet för den rektor som i sådana fall ska pröva upplägget. 

Uppdraget avslutas och kan aktualiseras vid nytt beslut.               

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut om budget 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Pär Arvidsson Fäldt 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2021-05-25 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00053 3.5.4.0 
 

  

 

Återrapportering av uppdrag: Förvaltningschefens 

bedömning av Borås Stads grundskolors förmåga att 

nå satta mål, givet beslutade budgetramar för 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka återrapportering av uppdrag.        

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har 2021-04-28 gett förvaltningschefen i uppdrag att till 

nämnden redovisa sin bedömning av Borås Stads grundskolors förmåga att nå 

satta mål, givet beslutade budgetramar för innevarande år. Bedömningen bör 

även innehålla en analys av utvecklingen av genomsnittligt tillgängliga medel, 

per elev, specifikt för pedagogisk verksamhet under de senaste åren. 

 

Förvaltningschefen utgår från att målet för 2021 är 85 procents behörighet till 

nationellt program på gymnasiet. Förvaltningschefens bedömning är att den 

inre förmågan i sig, i Borås Stads grundskolor, är tillräcklig för att nå målet.  

Dvs det finns tillräcklig förmåga inom varje professionell kompetens, samt 

tillräcklig förmåga att organisera kompetenserna, för att nå målet. Även de 

verksamhetsplaner som är antagna bedöms stärka förmågan. 

Förvaltningschefen bedömer också att förändringar i förutsättningarna för 

genomförandet som blir för omfattande; och/eller för frekvent återkommande; 

och/eller innebär relativt lägre resurser, avleder verksamhetens fokus och 

därmed i hög grad reducerar förmågan att nå målet. Att minimera omfattande 

förändringar bedöms därför gagna förmågan till att nå målet. 

Under läsåret 2020/2021 har fokus på stabilitet med anledning av covid-19, 

istället för kärnuppdraget, reducerat förmågan. De beslutade budgetramarna 

(som har inneburit organisationsanpassningar, som planeras och genomförs 

under året) har likaså flyttat fokus och reducerat förmågan att nå satta mål. 

Förvaltningschefen bedömer därför att Borås Stads grundskolors förmåga att 

nå satta mål, givet beslutade budgetramar för innevarande år, har reducerats av 

externt drivna eller uppkomna förändringar/omständigheter, varför målet ej 

kommer att nås. 

När det gäller genomsnittligt tillgängliga medel, per elev, specifikt för 

pedagogisk verksamhet under de senaste åren, är dessa nivåer relativt konstanta 
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genom omfördelning från andra verksamheter. För 2021 saknas sådana 

möjligheter till omfördelning. 

Slutligen konstateras att kostnaden per elev är lägre i Borås Stad än den för 

liknande skolkommuner.                

Ärendet i sin helhet 

Satta mål i Borås Stad 

Grundskolenämnden och Grundskoleförvaltningen i Borås Stad strävar förstås 

efter att alla elever i en årsklass skall bli behöriga till ett nationellt program på 

gymnasiet. Tyvärr är detta väldigt sällsynt, såväl i Borås som i andra kommuner 

av motsvarande storlek och karaktär. 

I förhållande till liknande skolkommuner presterar emellertid Borås relativt väl, 

särskilt 2020. Bland kommuner med 100 000 - 200 000 invånare finns ett par 

kommuner som över tid presterat bättre, t ex Huddinge, Helsingborg och 

Jönköping. Men även hos dessa fluktuerar resultatet för varje år med en eller ett 

par procentenheter, upp eller ner, mellan 85 – 90 procents behörighet. Borås 

Stads kommunfullmäktige har under ett antal år tillbaka angivit 90 procents 

gymnasiebehörighet som mål. Detta har Borås Stad aldrig nått. 

I budget 2021 har en fast procentsats tagits bort. Kommunfullmäktige vill 

fokusera på progression och anger istället att resultaten skall förbättras, 

”Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram 

ska öka”. 

Då behörighetsgraden föregående läsår var rekordhöga 84,4 procent tolkas 

målet för 2021 vara 85 procent. 

Förvaltningschefens bedömning av Borås Stads grundskolors förmåga 

att nå satta mål, givet beslutade budgetramar för innevarande år 

Orsakerna till att elever inte blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, är 

komplex i sig - och varierar dessutom från individ till individ. Kunskapen om 

vilka barn som ej når behörighet är dock känd och ser man dessa elever som 

grupp, går det att urskilja gemensamma sociala bakgrundsfaktorer och 

funktionsnedsättningar, som samvarierar med ett visst gemensamt beteende, 

som t ex frånvaro. D v s det finns en interdependens mellan sociala 

bakgrundsfaktorer, beteende och resultat. 

För Borås Stad har Grundskoleförvaltningen i december 2020 presenterat en 

åtgärdsplan som belyser just hur sociala bakgrundsfaktorer och beteenden 

samvarierar med resultaten. Förutom slutsatserna i åtgärdsplanen, samt 

Grundskoleförvaltningens utvecklingsplan, behöver emellertid förmågan till 

kompensatorisk undervisning stärkas för att möta barn med: 

1) Vårdnadshavare med relativt låg formell utbildningsnivå 

2) Invandrarbakgrund 

3) Vårdnadshavare som uppbär försörjningsstöd 
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4) Aspekten pojke/flicka 

5) Endast en vårdnadshavare 

6) Funktionsnedsättningar 

7) Hög frånvaro 

(De första fem punkterna är de av SCB identifierade områdena som ger en 

generell förutsägbarhet för relativ svårighet att nå skolans mål) 

I anslutning till ovanstående behöver förmågan att möta undervisningsgrupper 

med stor kunskapsdivergens stärkas. 

Förvaltningschefens bedömning är att den inre förmågan i sig i Borås Stads 

grundskolor, är tillräcklig för att nå målet. D v s det finns tillräcklig förmåga 

inom varje professionell kompetens, samt tillräcklig förmåga att organisera 

kompetenserna, för att nå målet. Även de verksamhetsplaner som är antagna 

bedöms stärka förmågan. Om resultaten kan stabiliseras mellan 85-90 procent 

bedöms skolorna i Borås Stad som mycket väl fungerande. 

För att optimera skolans förmåga krävs fokus på uppdraget och stabilitet i 

förutsättningarna – i alla avseenden. Att organisationen och enskilda lärare kan 

arbeta långsiktigt med utbildning av samma barn under åtminstone ett helt 

stadium är gynnsamt för kunskapsutvecklingen. Att samma sammanhållna klass 

möter samma lärare och en stabil organisation i övrigt, under minst ett stadium, 

är likaså gynnsamt.  

Med stabilitet som mål har GRF vinnlagt sig om att skapa en god arbetsmiljö 

för att kunna minska personalomsättning, sjukskrivning, etc., med relativt gott 

resultat. GRF har likaså etablerat förutsägbara och återkommande processer, 

rutiner och regler under vilka uppdraget genomförs, just i syfte att skapa 

stabilitet. 

Variation och förändring är nödvändigt för utveckling. Men när denna blir för 

omfattande; och/eller för frekvent återkommande; och/eller innebär relativt 

lägre resurser i förhållande till uppdraget, skapas instabilitet. Denna instabilitet 

kan ha olika orsaker: Politiska beslut, ekonomiska ramar, omvärldshändelser  

(t ex covid-19), demografi, etc. 

Arbetsmiljölagstiftningen, Medbestämmandelagen samt 

samverkansöverenskommelser garanterar rättigheter och delaktighet genom en 

tydlig formalia. Liksom i demokratiska beslutsprocesser generellt, skapas på så 

sätt en eftersträvansvärd långsamhet och eftertänksamhet i förändringsarbetet, 

även då alla parter är överens. Än mer så om parterna är oense. 

Eftersom varje förändring därmed involverar hela den berörda organisationen 

(den enskilda skolenheten) flyttas emellertid fokus från grunduppdraget till 

förändringen i sig, under en relativt stor del av läsåret. Detta skapar oro och 

minskar förmågan att nå satta mål. 
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För 2021 kommer sannolikt målet om 85 procent inte att uppnås. Orsakerna är 

flera och komplexa, och förvaltningen kan bli något säkrare efter 

resultatanalysen tidigast hösten 2021. Helt klart är dock att de förändrade 

budgetförutsättningarna 2021 jämfört med 2020, och de därpå följande 

organisationsanpassningar som påbörjats i ca 80 procent av skolenheter, har 

påverkat förmågan att nå målen negativt. 

Utvecklingen av genomsnittligt tillgängliga medel, per elev, specifikt för 

pedagogisk verksamhet under de senaste åren 

Tillgängliga medel för undervisning, elevassistenter samt administration har i 

princip bibehållits inom verksamhetsområdet Grundskola mellan 2018 och 

2020.  

Detta har möjliggjorts, för det första, på bekostnad av minskad resurstilldelning 

på respektive skolenhet till förskoleklass och fritidshemmet. För det andra 

fanns för 2018 och 2019 upparbetade överskott i verksamheten som de aktuella 

åren användes till att ersätta uttjänt material samt till att generera ett 

resultatmässigt överskott.  

Under 2020 har denna ekonomiska verksamhetsresidual uttömts och har 

prioriterats till att bibehålla nivån på undervisning, elevassistenter och 

administration. Kostnadsökningar över ram och som ligger utanför skolans 

verksamhet, påverkar därför under 2021 rektors ram mer direkt än tidigare.  

Vidare har negativa ekonomiska avvikelser under 2019 och 2020 kunnat 

balanseras eftersom det samtidigt funnits positiva avvikelser som behållit en 

resultatmässig balans. Ett exempel på dessa positiva avvikelser är 

likvärdighetsbidraget som betalades ut 2018, men där delar balanserades över 

till 2019 i avvaktan på eventuellt återkrav. 

Under 2019 planerade rektor volymen för förskoleklass vilket gjorde att 

elevpeng för förskoleklass blev lägre än tidigare, vilket därmed genererade en 

buffert till Grundskola.  

Kostnaden för livsmedel underbudgeterades även för 2020 eftersom införandet 

av distributionscentralen uppgavs vara kostnadsneutralt. Denna chimär täcktes 

av nämndens buffert och fördelades ut på förhand. För att kompensera för de 

permanent högre livsmedelskostnaderna har under 2021 medel därför flyttats 

från skola till livsmedel. 

Vid en jämförelse i Kolada kan konstateras att Borås Stad de tre senaste åren 

haft ca 5 000 kr lägre tilldelning per elev i åk F-9 än Liknande skolkommuner.  

För de ca 14 000 elever som går i de kommunala (12 200 elever) eller fristående 

(1 800 elever) skolorna F-9 innebär det att de skulle behövas ytterligare cirka  

70 mnkr för att Borås Stad skulle hamna på genomsnittet. Samtidigt är det 

några större kommuner (som nämndes ovan) som presterar ett bättre resultat 

med lägre tilldelning per elev (med reservation för att skillnader i de 

demografiska och socioekonomiska förutsättningarna kan försvåra en sådan 

jämförelse). 
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Beslutsunderlag 

1. Beslut i Grundskolenämnden 2021-04-28. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-25 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00119 3.5.4.0 
 

  

 

Avstämning uppföljning av Grundskolenämndens 

beslut 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Grundskolenämndens beslut.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att sammanställa och 

följa upp Grundskolenämndens beslut som är fattade under mandatperioden. 

Uppföljningar görs vid varje tertial samt vid årets slut. Uppföljningar 

rapporterar vilka beslut är genomförda, pågående samt ej genomförda. 

Denna uppföljning gäller perioden 2020-01-01—2021-04-28.  

I sammanställningen ingår även pågående och ej genomförda beslut från 2019.                             

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Grundskolenämndens beslut 2020-01-01-2021-04-28. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

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

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

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-210428  GENOMFÖRT  

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

redovisas vid T1, T2 samt T3.  

Dnr Beslutsdatum/sammanträde Beslutstext Datum för genomförande/ 

Ansvarig  

Ej genomfört 

Pågående (planering pågår, 
delvis genomfört) 

Genomfört 
Beslut och redovisning till 
Grundskolenämnden, datum 

2018-00047 2019-01-29 
 

 

Budget 2019:2 
Tilläggsyrkande 13 

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

 Genomfört. 

 2019-04-29 Rutin för källsortering 
grundskolor.  

Ta fram en rutin för källsortering.  Rutinen är framtagen. 
Rutinen anpassas till skolornas 
olika förutsättningar. 
 

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

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna svaret och ge presidiet. 
i uppdrag att arbeta vidare med 
frågan. 

Genomfört. Statistik 
presenteras till nämnden i dec 
20 samt maj 21. 
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2019-00163 2019-11-26 Initiativärende: Cykelfrämjande 
åtgärder. 

Ärendet hänskjuts till presidiet 
för fortsatt beredning. 

Pågående. 

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

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

Genomfört. 

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

Tilläggsyrkande 1. 

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

Genomfört, nämnddag 201020 
samt 201124. 

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

Genomfört 201020. 

  Tilläggsyrkande 3. Förvaltningschefen uppdras 
granska skolskjutskostnaderna 

Genomfört 201124. 
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med avseende på 
kostnadsutveckling samt 
individuella tillstånd i jämförelse 
med andra kommuner. 
Granskningen ska kunna ligga till 
grund för en skrivning till 
Kommunstyrelsen med begäran 
om att beslut om rätt till 
skolskjuts ska flyttas från 
Tekniska nämnden till 
Grundskolenämnden. 

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

Genomfört. Statistik 
presenteras till nämnden i dec 
20 samt maj 21. 

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

Projektets pausas ht 2020 pga. 
pandemin, beslut 200824. 

  Tilläggsyrkande 4. Uppdra åt förvaltningen att 
utreda om relevanta 
personalgrupper inom nämndens 
verksamhet ska erbjudas 
utbildning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur 

Genomfört. Utbildning inom 
NPF för relevanta 
personalgrupper genomförs 
systematiskt i ett årshjul. 
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dessa tar sig uttryck hos flickor 
och pojkar 

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

Genomfört. 

2019-00011 2019-12-16 Tilläggsyrkanden, Uppdrag i 

Budget 2020:2, M och KD. 

 

Grundskolenämnden tillstyrker 
tilläggsyrkande att samtliga 
elever i grundskolan ska erbjudas 
fluorsköljning. 

Genomfört. Läs mer i 
Årsredovisning 2020. 

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

Genomfört 20200616. 

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

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

Genomförda årliga 
uppföljningar.  
Pågående. Slutlig rapport dec 
2021. 

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

Godkänna uppföljning av 
Handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020 samt 
översända svaret till Sociala 
omsorgsnämnden. 

Genomfört 20200616. 
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2019-00011 2020-01-28 Budgetuppdrag i budget 2020:2 
Grundskolenämnden 

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

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 1: 

Mitt-S vill att förvaltningen tar 
fram förslag på särskilda 
inriktning på några av de skolor 
som idag inte är fulla. Vi vill att 
det utformas inriktningar kopplat 
till elevens val och ett djupare 
samarbete med fritids på det 
valda området. Inriktningen kan 
vara miljö, odling, djur, 
vetenskap, idrott, dans, 
teknik/spel, konst eller något 
annat som bedöms ha en stor 
efterfrågan och där kompetens 
finns för att erbjuda. 
Förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till nämnden med 
besked om hur en ökning av fler 
profiler på vissa skolor det kan 
göras. Om det är görligt är 
riktmärket att starta någon eller 
några sådana inriktningar 
höstterminen 2021. Förslag på 
inriktning är språk och 
matematik. 

Pågående. Återrapportering 
till nämnden i augusti. 
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   Beslut uppdrag 2 

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

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 3 

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

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 4 

Förvaltningen får i uppdrag att 
inom ramen för skolvalet utreda 
vilka åtgärder som kan vidtas för 

Genomfört. En fördjupad 
utredning presenteras under 
första kvartal 2021. Beslut 
200929. 
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att verka för att 
skolsegregationen bryts. 

   Beslut uppdrag 5 

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

Genomfört. Lexplore införs för 
kontroll av elevernas läsnivå, 
ska användas av alla F-6 skolor 
under läsåret 20/21. 

   Beslut uppdrag 6 

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

Genomfört. Alla enheter har 
utbildning under oktober. 

   Beslut uppdrag 7 

Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med representanter 
ur nämnden studera och 
utvärdera den hjärnsmarta 
skolan i Skurup. Förvaltningen 
skall återkomma till nämnden 
med en rapport och en 

Ej genomfört pga. pandemin.  
Uppdraget avslutas  
2021-05-25. 
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bedömning om det är värt att 
prova i Borås. 

   Beslut uppdrag 8 

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

Genomfört. 
Genomförandeplan används. 

   Beslut uppdrag 9 

Borås stad skall delta i 
Toleransprojektet.  

Förvaltningen får i uppdrag att 
initiera ett sådant arbete. 

Genomfört. Under läsåret 
20/21 deltar tre medarbetare i 
utbildningen vid Göteborgs 
Unicersitet. 

   Beslut uppdrag 10 

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

Genomfört, läs mer i T2, 2020. 

   Beslut uppdrag 11 

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

Ej genomfört. Uppdraget 
avslutas 2021-05-25. 
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för eleverna. De som tjänstgör 
som mentorer behöver inte vara 
pedagogisk personal. 

   Beslut uppdrag 12 

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

Genomfört, läs mer i T2, 2020.  

   Beslut uppdrag 13 

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

Genomfört. Planerad start ht 
2020. 

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

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

Genomfört 201020.  

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

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

Genomfört 200616. 
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2020-00027 2020-02-25 Initiativärende M och KD: 
Studiecoacher, lärarassistenter 
på Bodaskolan. 

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

Genomfört. 

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

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

Genomfört 200824. 

2020-00003 2020-03-24 Kvalitetsrapport jämförelse av 
nationella resultat 2019. 

Godkänna rapporten och lägga 
den till handlingarna. 

Genomfört. 

2019-00006 2020-03-24 Rapport av projektet 
"Värdegrundsarbete - 
Auschwitzresor". 

Godkänna rapporten om 
projektet ”Värdegrundsarbete – 
Auschwitzresor”. 

Genomfört. 

2020-00023 2020-03-24 Bodaskolan i behov av utökade 
lokaler (moduler i anslutning till 
skolan). 

Grundskolenämnden framställer 
till Lokalförsörjningsnämnden 
behov av utökade lokaler i 
anslutning till Bodaskolan. 

Genomfört. 
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2020-00024 2020-03-24 Grundskoleförvaltningen i behov 
av utökade lokaler i anslutning 
till Olovsholmsgatan 32. 

Grundskolenämnden framställer 
till Lokalförsörjningsnämnden sitt 
behov av att få utökade och 
tillgängliga lokaler i anslutning till 
Olovsholmsgatan 32, 
Grundskoleförvaltningen. 

Genomfört. 

2020-00038 2020-03-24 Evakuering av Myråsskolan 
under byggnationstid. 

Grundskolenämnden beslutar att 
Myråsskolans verksamhet 
evakueras under ombyggnation 
enligt följande förslag; åk F och 1 
samt fritidshemmet på 
Myråsskolan, åk 2-6 på 
Kronängskolan. 

Förutsättningar för beslutet är att 
skolans ombyggnation sker 
etappvis. 

Genomfört. 

2020-00029 2020-03-24 Patientsäkerhetsberättelse för 
medicinska samt psykologiska 
insatser 2019. 

Godkänna 
patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2019 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2020-00050 2020-05-26 Riskanalys intern kontroll 2021. Utifrån underlaget från 
respektive partigrupps workshop 
ges förvaltningen i uppdrag att 
sammanställa riskanalys 2021 för 
beslut i nämnden 2020-06-16. 
 Grundskoleförvaltningen får i 
uppdrag att ta fram förslag till 
Intern kontrollplan 2021. 

Genomfört 200616. 
 

 

 

 

Genomfört 200824. 
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2020-00060 2020-05-26 Framställan: Albanoliden 1, 
Guldbaggen 35 ny förhyrning 
grundskolan 
bemanningsenheten för 
pedagogik. 

Grundskolenämnden godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens avtal 
på Albanoliden 1, Guldbaggen 35. 

Genomfört. 

2020-00062 2020-05-26 Initiativärende från (V): 
Redovisning om avbruten 
samverkan om skolfritidsledare. 

Förvaltningen ges i uppdrag att 
återkomma till nämnden med en 
redovisning av bakgrund och 
anledning till varför samverkan 
om skolfritidsledare med Fritids- 
och folkhälsonämnden har 
avslutats. 

Genomfört 200616. 

2020-00057 2020-06-16 Kvalitetsrapport värdegrund 
2020. 

Godkänna kvalitetsrapporten 
värdegrund 2020. 

Genomfört. 

2018-00056 2020-06-16 Godkänna kvalitetsrapporten 
värdegrund 2020. 

Godkänna uppföljning av 
Grundskoleförvaltningens plan 
för jämställdhetsintegrering samt 
översända densamma till 
Stadsledningskansliet. 

Genomfört. 

2020-00058 2020-06-16 Studiecoacher, framtida 
tillämpning. 

Grundskolenämnden 
permanentar befattningen 
studiecoacher i 
Grundskoleförvaltningen som 
personal med akademisk 
utbildningsbakgrund. 

Beslut om anställning av 
studiecoacher och andra 
befattningar t.ex. lärarassistenter 

Genomfört. 
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tas av rektor på respektive 
skolenhet. 

2018-00105 2020-06-16 Uppföljning av Handlingsplan för 
ett tillgängligt samhälle 2018-
2020. 

Godkänna uppföljning av 
Handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020 samt 
översända svaret till Sociala 
omsorgsnämnden. 

Genomfört. 

2018-00113 2020-06-16 Redovisning av 
Grundskolenämndens 
uppföljning av åtgärder utifrån 
uppdrag: Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) per 
juni 2020. 

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

Uppföljning per juni 2020 
genomfört. 
 
Pågående. Slutrapport dec 
2021. 

2020-00073 2020-06-16 Modul till Engelbrektskolan. Grundskolenämnden godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens 
avtalsförslag på utbyte av modul 
till Engelbrektskolan. En ny modul 
ersätter den gamla modulen på 
skolgården. 

Genomfört. 

2020-00007 2020-08-24 Budget 2021:1. Fastställa budget 2021:1 för 
Grundskolenämnden. 

Pågående. Redovisning vid 
budgetuppföljningar för 2021. 
Slutredovisning vid bokslut 
2021. 

2020-00050 2020-08-24 Intern kontrollplan 2021. Anta intern kontrollplan för 2021. Genomfört. Uppföljning av 
planen pågående under året. 

2019-00019 2020-08-24 Utvärdering av skolvalet 2020 
samt utvärdering av gällande 
urvalsprinciper för skolplacering. 

Nämnden ger förvaltningschefen 
i uppdrag att utvärdera utfallet av 
skolvalet 2020 samt utvärdera 

Genomfört. 200929 
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gällande urvalsprinciper för 
skolplaceringar. Återrapportering 
skall ske till nämnden på 
nämndsammanträdet den 29 
september 2020. 

2020-00077 2020-08-24 Återrapportering av uppdrag: 
Utreda förutsättningarna för 
särskilda lönesatsningar för 
lärare på små skolor på små 
orter. 

Godkänna rapportering av 
uppdraget. 

Genomfört 200824. 

2020-00061 2020-08-24 Undantag från Lag om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Grundskolenämndens beslutar 
att nämndens protokoll på Borås 
Stads webbplats från och med 
den 25 september 2018 ska 
tillgänglighetsanpassas. Likaså 
ska föredragningslistan 
tillgänglighetsanpassas från och 
med den 23 september 2020. 
Följande handlingar undantas 
tillgänglighetskravet för 
Grundskolenämndens förvaltning 
med stöd av 12 § Lag (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service: - Inkomna 
handlingar. - Sammansatta filer, 
med inkomna och upprättade 
handlingar. 

Genomfört. 

2020-00064 2020-08-24 Gallring av handlingar av tillfällig 
eller liten betydelse. 

Grundskolenämnden beslutar om 
gallring av handlingar av tillfällig 
eller liten betydelse enligt bifogat 

Genomfört. 
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beslutsunderlag. Beslutet 
ersätter tidigare gallringsbeslut 
för handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. 

 2020-08-24 Information om PRAO. Lägga informationen till 
handlingarna. 

Genomfört. 

2018-00006 2020-08-24 Värdegrundsprojekt – 
värdegrundsresan. 

Värdegrundsresor pausas under 
hösten 2020. 

Projektet pausas pga. 
pandemin. 
Högstadieenheterna har 
istället erbjudits stöd för 
genomförande av andra 
aktiviteter med motsvarande 
syften som värdegrundsresan. 

2019-00191 2020-09-29 Budgetuppföljning per 
september 2020. 

Godkänna budgetuppföljningen. Genomfört. 

2020-00081 2020-09-29 Miljörapport 2020. Godkänna miljörapporten. Genomfört. 

2020-00048 2020-09-29 Uppföljning av 
kommunfullmäktiges uppdrag 
som inte ingår i budget 2020. 

Godkänna redovisningen samt 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2019-00053 2020-09-29 Utvärdering av skolvalet 2020 
samt utvärdering av gällande 

urvalsprinciper för skolplacering. 

1. Grundskolenämnden 
godkänner upprättad skrivelse 
gällande urvalsprinciper och 
fastställer urvalsprinciperna för 
skolplaceringar samt översänder 
skrivelsen till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 

2. Grundskolenämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 

1 Genomfört. 
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återkomma med en utredning i 
april 2021 där förslag till 
förändringar i urvalsprinciperna 
som ökar nöjdheten bland 
vårdnadshavare samt möjliggör 
minskad segregation redovisas. 

Genomfört 2021-04-28. 

2020-00036 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - 
Uppföljande granskning av 
elevdokumentation i Borås Stad. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00033 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - 
Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00031 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - Borås 
Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00019 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - 
Granskning av taxor och avgifter 
i Borås Stad. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00080 2020-09-29 Yttrande över remiss: 
Övernattning i skolsalar och 
idrottshallar. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
remissen inkommen från Fritid- 
och folkhälsonämnden gällande 
gemensam hantering och 
upplåtelse av skollokaler och 
idrottshallar i samband med 
övernattning vid evenemang. 

Genomfört. 

2020-00083 2020-09-29 Yttrande över Föreskrifter för 
avfallshantering. 

Godkänna föreskrifter för 
återvinningshantering. 

Genomfört. 
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2020-00061 2020-09-29 Undantag från Lag om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Grundskolenämndens beslutar 
att nämndens protokoll på Borås 
Stads webbplats från och med 
den 25 september 2018 ska 
tillgänglighetsanpassas. 

Likaså ska föredragningslistan 
tillgänglighetsanpassas från och 
med den 23 september 2020. 

Följande handlingar undantas 
tillgänglighetskravet för 
Grundskolenämndens förvaltning 
med stöd av 12 § Lag (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service1 : 

- Inkomna handlingar. 

- Sammansatta filer, med 
inkomna och upprättade 
handlingar. 

Genomfört. 

2020-00109 2020-09-29 Undantag från Lag om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Grundskolenämnden beslutar att 
undanta nedanstående från 

tillgänglighetsanpassning med 
hänvisning till oskäligt 
betungande anpassning, 

med stöd av 12 § Lag (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service1 : 

Genomfört. 



 

 18 

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

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

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-210428  GENOMFÖRT  

- undanta anpassningar av filer på 
intranätet som är publicerade 
fram till 31 december 2020 

- undanta förvaltningens 
kvalitetsrapporter på boras.se 

- undanta lärplattformen Ping 
Pong och kommunikationen från 
densamma  

- undanta 
schemaplaneringsverktyg såsom 
Skola 24 
- undanta Dexter,           
skolvalssystemet, system för 
skolmatsedel. 

2020-00091 2020-09-29 Anslagsframställan Nya 
Fristadhallen. 

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna anslagsframställan på 
Nya Fristadhallen som 
Lokalförsörjningsnämnden 
föreslår. 

Genomfört. 

2020-00085 2020-09-29 Redovisning av inkomna 
synpunkter perioden januari-juni 
2020. 

Godkänna upprättad redovisning 
av inkomna synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 juni 
2020 och översända densamma 
till Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2020-00101 2020-09-29 Gallring av pappershandlingar 
efter skanning till digitalt 
journalsystemet ProReNata. 

Grundskolenämnden beslutar: 

Inkommande pappershandlingar 
och upprättade 
pappershandlingar som tillhör ett 

Genomfört. 
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ärende i digitalt journalsystemet, 
skannas för att därefter gallras. 
Innan gallringen kan verkställas 
ska 
Grundskoleförvaltning/Elevhälsan 
ha säkerställt 

att: 

Skanning har gjorts till ett 
filformat som är godkänt för 
bevarande enligt 

Stadsarkivets anvisningar. 

Kontroll har gjorts för att 
garantera att gallringen inte 
medför förlust av 
betydelsebärande information 
eller möjligheten att fastställa 
autenticiteten. 

Gallringen möter inte hinder i 
lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde. 

Gallringsbeslutet gäller inte 
retroaktivt och avser 
pappershandlingar som 

upprättats av myndigheten från 
och med 2020-10-01. 

2020-00079 2020-10-20 Kvalitetsrapport undervisning 
och resultat 2020. 

Godkänna rapporten. Genomfört. 
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2020-00121 2020-10-20 Passersystem Sjöboskolan. Grundskolenämnden hemställer 
att Lokalförsörjningsnämnden 
installerar ett lås/passersystem 
på Sjöboskolan, Sjöbo. 

Genomfört. 

2020-00119 2020-10-20 Initiativärende: Förstärkt 
belysning på de skolgårdar där 
behov finns ur 
trygghetssynpunkt. 

Grundskolenämnden beslutar att 
uppmärksamma Tekniska 
nämnden på behovet av att 
förstärka belysningen på de 
skolgårdar som upplevs otrygga. 

Genomfört. Inväntar svar. 

2020-00120 2020-10-20 Initiativärende: Möjliggör bruket 
av narkotikahundar. 

Grundskoleförvaltningen med 
hjälp av juridisk sakkunniga ser 
över juridiska sakförhållandena 
och grundförutsättningar som är 
relaterade till frågan. 

Pågående. 

2020-00122 2020-10-20 Julklapp 2020. 

 

För 2020 som julgåva ge varje 
anställd inom 
Grundskoleförvaltningen ett 
presentkort om 700 kr. 

Genomfört. 

2020-00096 2020-11-24 Revidering av Borås Stads 
program för föräldraskapsstöd. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
Program för föräldraskapsstöd 
med synpunkter. 

Genomfört. 

2020-00099 2020-11-24 Yttrande över remiss: 
Uppföljning Program 
förnationella minoriteter. 

Godkänna uppföljningen. Genomfört. 

2019-00018 2020-11-24 Godkännande av 
projekteringsframställan för Ny 
skola Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan 

Genomfört. 
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avseende nyproduktion av Ny 
skola på Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

2020-00126 2020-11-24 Yttrande över detaljplanen 
Gässlösa, Gässlösa 5:15,Borås 
Stad. 

Grundskolenämnden beslutar att 
tillstyrka detaljplanen Gässlösa, 
Gässlösa 5:15, Borås. 

Genomfört. 

2020-00125 2020-11-24 Yttrande över remiss 
:Stadsbyggnadsprogram 
Stadenvid parken. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
remissen: 
Stadsbyggnadsprogram; ”Staden 
vid parken”. 

Genomfört. 

2020-00134 2020-11-24 Ordförandebeslut: tillfällig 
stängning av skolor. 

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna fattade 
ordförandebeslut. 

Per Carlsson informerar nämnden 
om de ordförandebeslut som han 
fattat gällande Sjöboskolan och 
Hestra Midgårdskolan. 

Genomfört. 

 2020-11-24 Nämndens arbetsordning. Nämndens möten i december 
2020 och januari 2021 ska ske 
digitalt. 

Genomfört. 

2020-00133 2020-11-24 Nämndbeslut om att stänga 
undervisningen vid spridning av 
smitta. 

Grundskolenämnden fattar 
beslut om att stänga 
undervisningen för elever i 
årskurs 5 och 6 inom grundskolan 
Hestra Midgårdskolan i Borås 
Stad från och med 2020-11-26 i 
enlighet med förordning SFS 
2020:115 om utbildning i vissa 

Genomfört. 
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skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. 

Beslutet gäller till och med 2020-
11-30 och kommer då att prövas 
på nytt. 

2020-00007 2020-12-15 Budget 2021:2. Fastställa budget 2021:2 för 
Grundskolenämnden. 

Budget 2021:2 kompletteras med 
följande uppdrag: 

1 Grundskolenämnden ska arbeta 
för en lokal samverkan för elever 
i riskzon. Grundskolenämndens 
presidium ska vara drivande för 
att en ökad samverkan kommer 
till stånd under 2021 och 
återrapportering till nämnden ska 
ske löpande. 

2 Förvaltningschefen får i 
uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att minska 
frånvaron och belysa dess 
orsaker. 

3 Att nämnden tidigt under 2021 
får en dragning om det 
våldspreventiva skolprogrammet 
"Steget" och därefter fattar 
beslut om försök med detta 
program ska initieras på fler åk 7-
9 skolor för att därefter kunna 

Pågående. Redovisning av  
samtliga uppdrag sker i 
samband med 
budgetuppföljning T1, T2 samt 
T3 2021 (Stratsys).  
 
Pågående. 

 

 

 

 

 

 

Pågående. 

 

 

Pågående. 
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utvärdera effekten av 
programmet. 

4 Grundskoleförvaltningen 
uppdras att i sitt pågående 
kommunövergripande arbete 
med att minska matsvinnet i 
skolan, pröva nya koncept till 
exempel med appar som verktyg. 
Förvaltningen bedömer själva i 
vilken omfattning och ålder som 
anses lämplig. 

5 Grundskolenämnden uppdrar 
förvaltningen att göra en 
komparativ studie, där man 
jämför vårt arbete kring 
mobbning med den så kallade 
Gävlemodellen. Förvaltningen ska 
redovisa resultatet för nämnden 
där analys och 
förbättringsåtgärder föreslås. 

 

 

Pågående. 

 

 

 

 

 

Pågående. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-00147 2020-12-15 Beslut interkommunal ersättning 
2021. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 7 
028 kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 7-9 8 367 kr/mån, 
from 2021-01-01 Förskoleklass 3 
751 kr/mån, from 2021-01-01 
Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01. 

Genomfört. 
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2020-00142 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Internationella Engelska 
skolan i Sverige AB. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 6 
989 kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 7-9 8 328 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00143 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Montessoriskolan 
Malmen. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 6 
953 kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 7-9 8 292 kr/mån, 
from 2021-01-01 Förskoleklass 3 
707 kr/mån, from 2021-01-01 
Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01 
Lovdagsersättning 36,4 kr/tim, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00144 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Borås Kristna skola. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 7 
201 kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 7-9 8 539 kr/mån, 
from 2021-01-01 Förskoleklass 3 
829 kr/mån, from 2021-01-01 
Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01 
Lovdagsersättning 36,40 kr/tim, 
from 2020-01-01. 

Genomfört. 

2020-00145 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Kunskapsskolan i Sverige 
AB. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Förskoleklass 3 728 
kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 1-6 6 969 kr/mån, 

Genomfört. 
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from 2021-01-01 Grundskola åk 
7-9 8 308 kr/mån, from 2021-01-
01 Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01. 

2020-00146 2020-12-15 Ersättning till Enskild pedagogisk 
omsorg 2021 Ströms slott AB. 

Ersättning till enskild pedagogisk 
omsorg, Ströms Slotts AB 
fastställs att gälla från och med 
den 1 januari 2021. 

Genomfört. 

2020-00087 2020-12-15 Kvalitetsrapport Fritidshem 
2020. 

Godkänna Kvalitetsrapporten om 
fritidshem 2020. 

Genomfört. 

2020-00133 2020-12-15 Nämndbeslut om att stänga 
undervisningen vid spridning av 
smitta. 

 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd. 
 Ordförande har fattat följande 
beslut i enlighet med förordning 
om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av 
smitta. Ordförandebeslut 
redovisas idag till 
Grundskolenämnden. 
Grundskolenämnden fattar 
beslut om att stänga 
undervisningen för elever i 
årskurs 5 och 6 inom grundskolan 
Hestra Midgårdskolan i Borås 
Stad från och med 2020-11-26 i 
enlighet med förordning SFS 
2020:115 om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. Beslutet 

Genomfört. 
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gäller till och med 2020-11-30 
och kommer då att prövas på 
nytt. Grundskolenämnden 
delegerar åt förvaltningschefen 
att fatta nödvändiga beslut som 
följer av nämndens beslut om 
skolstängning för årskurs 5 och 6 
på Hestra Midgårdskolan. 
Förvaltningschefen ges möjlighet 
att vidaredelegera denna 
beslutanderätt. 
Grundskolenämnden fattar 
beslut om att stänga 
undervisningen för elever i 
årskurs 7-9 inom Grundsärskolan 
Fjärding samt KTS i Borås Stad 
från och med 2020-12-15 i 
enlighet med förordningen SFS 
2020:115 om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. Beslutet 
gäller till och med 2020-12-18. 
Grundskolenämnden fattar 
beslut om distansundervisning 
för elever i årskurs 5 och 6 inom 
grundskolan Målsrydskolan i 
Borås Stad från och med 2020-
12-09 i enlighet med förordning 
SFS 2020:115 om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet 
vid spridning av viss smitta. 
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Beslutet gäller till och med 2020-
12-11 och kommer att prövas på 
nytt. 

2021-00003 2021-01-26 Resursfördelningsmodellen. Vid införande av 
resursfördelningsmodellen (RFM) 
diskuterades att en översyn av 
parametrar skall göras efter att 
modellen var implementerad. 
Grundskolenämnden beslutar 
därmed att denna översyn av 
parametrar skall göras inför 
budget 2022. 

Pågående. 

2020-00141 2021-01-26 Lokalbehovsplan 2022-2024 
Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna lokalbehovsplan för 
2022-2024. 

Genomfört. 

2021-00001 2021-01-26 Anslagsframställan Myråsskolan. Grundskolenämnden tillstyrker 
förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende 
Myråsskolan, Kyrkvägen 49, 
Myrås 1:163 m.fl. 

Genomfört. 

2020-00133 2021-01-26 Grundskolenämndens beslut i 
enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av 
smitta. 

Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 
som är nödvändiga utifrån 
nämndens beslut om partiell 
fjärrundervisning. 
Förvaltningschefen ges möjlighet 
att vidaredelegera 

Genomfört. 
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beslutanderätten. Beslutet gäller 
till och med 2021-02-12. 
Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 
som är nödvändiga utifrån 
nämndens beslut om 
fjärrundervisning för elever i 
årskurs 7-9 i Borås Stads 
kommunala grundskolor. 
Förvaltningschefen ges möjlighet 
att vidaredelegera 
beslutanderätten. Beslutet gäller 
till och med 2021-01-22. 

2021-00009 2021-01-26 Initiativärende: Bjud in polisen 
till nämnden. 

Representant från polisen bjuds 
in till ett nämndmöte, där hela 
nämnden blir informerad om det 
arbete som just nu pågår 
gällande samverkan mellan polis 
och skola, samt hur detta arbete 
kan förbättras. Förvaltningen 
redogör för vilka insatser som 
finns idag, riktat mot barn och 
unga i riskzon, inom grundskolans 
verksamhet, samt även vilka 
förvaltningsövergripande insatser 
som genomförs. I samband med 
detta bör representant från 
Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens 
verksamhetsområde Barn och 

Genomfört 2021-03-23. 
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unga, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och 
eventuellt andra relevanta 
representanter inbjudas. 

 

 

Pågående samarbete med IFO. 

 

2021-00015 2021-01-26 Undersöka förutsättningar för 
webbsändning av 
nämndsammanträden. 

Grundskoleförvaltningen får i 
uppdrag att undersöka 
förutsättningar för webbsändning 
av nämndsammanträden. 

Pågående. Redovisning till 
nämnden i juni. 

2019-00191 2021-02-24 Årsredovisning för 2020 för 
Grundskolenämnden. 

Godkänna årsredovisning för 
2020 för Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2020-00081 2021-02-24 Miljörapport tertial 3 2020 Godkänna upprättad 
miljörapport tertial 3 2020 samt 
översända densamma till Miljö- 
och konsumentnämnden. 

Genomfört. 

2019-00079 2021-02-24 Uppföljning över intern kontroll 
2020 

Godkänner upprättad uppföljning 
över intern kontroll 2020 och 
översänder densamma till 
Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 

Genomfört. 

2020-00085 2021-02-24 Redovisning av inkomna 
synpunkter för perioden 1 
januari till 31 december 2020 

Godkänna upprättad redovisning 
av inkomna synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 
december 2020 och översända 
densamma till Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2020-00133 2021-02-24 Grundskolenämndens beslut i 
enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 

Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 

Genomfört. 
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skolväsendet vid spridning av 
smitta 

som är nödvändiga utifrån 
nämndens beslut om 
fjärrundervisning för elever i 
årskurs 7-9 i Borås Stads 
kommunala grundskolor. 
Förvaltningschefen ges möjlighet 
att vidaredelegera 
beslutanderätten. Beslutet gäller 
från och med 2021-02-23 till och 
med 2021-02-26. 

Grundskolenämnden upphäver 
Grundskolenämnden beslut om 
partiell fjärrundervisning för 
elever i årskurs 7-9 i Borås Stads 
kommunala grundskolor under 
perioden 2021-02-23 till och med 
2021-02-26. Under denna period 
omprövas beslutet. 
Förvaltningschefen gavs 
möjlighet att vidaredelegera 
beslutanderätten. Beslutet gäller 
till och med 2021-03-05. 

2021-00017 2021-02-24 Framställan: Modul Dalsjöskolan Grundskolenämnden hemställer 
Lokalförsörjningsnämnden att 
etablera en modul på 
Dalsjöskolan; Dalsjövägen 16, 516 
34 Dalsjöfors. Modulen ska vara i 
bruk för skolans verksamhet så 
snart det är möjligt enligt rutin 
för modulbeställning. 

Genomfört. 
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2021-00005 2021-02-24 Avstängning av skolornas wifi 
efter verksamhetstid 

Tillstyrka avstängning av wifi på 
utvalda skolor efter 
verksamhetstid enligt framlagt 
förslag. Efter utvärdering tar 
nämnden ställning till om 
avstängning ska fortgå och om 
fler skolor ska omfattas. 

Pågående. Utvärdering av 
projektet sker 2022. 

2021-00003 2021-02-24 Arbetsgrupp 
Resursfördelningsmodellen 

Grundskolenämnden beslutar att 
tillsätta en arbetsgrupp för 
uppföljning av 
resursfördelningsmodellen. 

Gruppen beslutas bestå av: 

Tim Gahnström för Mitt-S 

Martin Nilsson för M-KD                

Stefan Lindborg för V                        

Anders Alftberg för SD. 

Pågående. 

2021-00010 2021-03-24 Budgetuppföljning per februari 
2021 

Godkänna månadsrapport per 
februari 2021. 

Genomfört. 

2020-00145 2021-03-24 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Kunskapsskolan i Sverige 
AB 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 996 kr/mån, 
from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 334 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00142 2021-03-24 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Genomfört. 
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2021, Internationella Engelska 
skolan i Sverige AB 

Grundskola åk 1-6 7 019 kr/mån, 
from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 356 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

2020-00144 2021-03-24 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Borås Kristna skola 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 255 kr/mån, 
from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 592 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00143 2021-03-24 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Montessoriskolan Malmen 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 978 kr/mån, 
from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 316 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2021-00011 2021-03-24 Kvalitetsrapport jämförelse av 
nationella resultat 2020 

Godkänna rapporten och lägga 
den till handlingarna. 

Genomfört. 

2020-00133 2021-03-24 Grundskolenämndens beslut i 
enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av 
smitta 

Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 
som är nödvändiga utifrån 
nämndens beslut om partiell 
fjärrundervisning för elever i 
årskurs 7-9 i Borås Stads 
kommunala grundskolor 
(Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-

Genomfört. 
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9, Daltorpskolan 7-9, 
Engelbrektskolan 7-9, 
Erikslundskolan 7-9, 
Fristadskolan, Sandgärdskolan, 
Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 
7-9) från och med 2021-03-01 i 
enlighet med förordning SFS 
2020:115 (med 
förordningsändring 210108) om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
smitta. Eleverna i grundskolans 
kommungemensamma särskilda 
undervisningsgrupper omfattas 
inte av detta beslut. Beslutet 
gäller till och med 2021-04-01 
och kommer då att prövas på 
nytt. 

Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 
som är nödvändiga utifrån 
nämndens beslut om  

att stänga undervisningen för 
elever i årskurs 4-6 inom 
grundskolan Bredaredskolan i 
Borås Stad i enlighet med 
förordning SFS 2020:115 om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
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smitta. Beslutet gällde till och 
med 2021-03-12. 

2021-00035 2021-03-24 Ge presidiet i uppdrag att 
besvara inkomna skrivelser 
Grundskolenämnden har fått tre 
inkomna skrivelser: 

1 Skolval. 

2 Brister vid skolplacering av en 
nyanländ elev. 

3 Orimliga besparingar på 
Asklandaskolan i Fristad. 

Presidiet får uppdrag att svara på 
inkomna skrivelser. 

Genomfört. 

2020-00031 2021-03-24 Redovisning till 
Kommunstyrelsen - 
Grundskolenämndens 
samverkan med fristående 
skolor 

Grundskolenämnden godkänner 
svaret och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2021-00038 2021-03-24 Arbetsgrupp utvecklingsarbete 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden tillsätter en 
arbetsgrupp som består av: Sarah 
Ali (S), Tim Gahnström (MP), 
Kamran Rousta (L), Olivia Schell 
(C), Martin Nilsson (M), Anette 
Arvidsson (KD), Martin Sörbom 
(SD) samt Mariam Osman (V). 

Kamran Rousta (L) är 
sammankallande. 

Pågående. Beslut i GRN under 
hösten 2021. 

2021-00010 2021-04-28 Budgetuppföljning per mars 
2021 

Godkänna budgetuppföljningen 
per mars 2021 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 
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2020-00133 2021-04-28 Grundskolenämndens beslut i 
enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av 
smitta 

Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 
som är nödvändiga utifrån 
nämndens beslut   

om fortsatt partiell 
fjärrundervisning för elever i 
årskurs 7-9 i Borås Stads 
kommunala grundskolor 
(Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-
9, Daltorpskolan 7-9, 
Engelbrektskolan 7-9, 
Erikslundskolan 7-9, 
Fristadskolan, Sandgärdskolan, 
Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 
7-9) från och med 2021-04-19 i 
enlighet med förordning SFS 
2020:115 (med 
förordningsändring 210108) om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
smitta. Eleverna i grundskolans 
kommungemensamma särskilda 
undervisningsgrupper omfattas 
inte av detta beslut. Beslutet 
gäller till och med 2021-05-21.         

Genomfört. 

2021-00054 2021-04-28 Delegation till förvaltningschefen 
i enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 

Grundskolenämnden fattar 
beslut om delegation till 
förvaltningschefen angående 
selektiva åtgärder inom 

Pågående. Samtliga beslut 
redovisas kontinuerligt inför 
varje nämndmöte. 
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skolväsendet vid spridning av 
smitta 

skolenhet, i samverkan med 
Smittskydd/VGR, för att minska 
risken för smittspridning. Detta 
beslut gäller från och med 2021-
04-28 i enlighet med förordning 
SFS 2020:115 (med 
förordningsändring 210108) om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
smitta. 

Beslutet gäller till och med 2021-
08-06. 

Sådana beslut som tas av 
förvaltningschefen enligt denna 
delegation ska återrapporteras 
till Grundskolenämnden.        

2019-00053 2021-04-28 Återrapportering av uppdrag: 
Utredning av urvalsprinciper för 
skolplaceringar Borås Stad 

Godkänna upprättad skrivelse 
gällande urvalsprinciper och 
lägger den till handlingarna.         

Genomfört. 

2021-00034 2021-04-28 Uppdrag: Undersöka 
förutsättningar för att organisera 
resursskolor i Borås 

Grundskolenämnden ger 
förvaltningschefen i uppdrag att 
undersöka förutsättningar för att 
organisera resursskolor i Borås. 
Uppdraget skall slutredovisas 
senast vid nämndens 
sammanträde i juni.      

Pågående. Redovisning i juni. 

2021-00042 2021-04-28 Projekteringsframställan: 
Ombyggnation av Särlaskolan 
årskurs 7-9 

Grundskolenämnden tillstyrker 
förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens 

Genomfört. 
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projekteringsframställan 
avseende Särlaskolan ombyggnad 
7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.       

2017-00212 2021-04-28 Ändring i Delegationsförteckning 
för Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden delegerar 
beslutanderätt till tjänsteman 
enligt förslaget. Nämndens 
delegationsförteckning ändras 
avseende ansvar för beslut om 
uppskjuten skolplikt. Ansvar har 
övergått från 
verksamhetscheferna till chefen 
för elevhälsan.                

Genomfört. 

2021-00052 2021-04-28 Initiativärende: Utreda behov 
och möjlighet för 
Trandaredsskolan att ta mer yta i 
anspråk 

Att uppmärksamma 
Lokalförsörjningsnämnden på 
möjligheten för Trandaredsskolan 
att ta mer yta i anspråk. 

Genomfört. Inväntar svar. 

2021-00053 2021-04-28 Initiativärende: Utred 
Grundskoleförvaltningens 
förmåga att nå kunskapsmålen 
med tilldelade budgetmedel för 
2021 

Förvaltningschefen ges i uppdrag 
att till nämnden redovisa sin 
bedömning av Borås Stads 
grundskolors förmåga att nå satta 
mål, givet beslutade budgetramar 
för innevarande år. Bedömningen 
bör även innehålla en analys av 
utvecklingen av genomsnittligt 
tillgängliga medel, per elev, 
specifikt för pedagogisk 
verksamhet under de senaste 
åren.  

Genomfört 2021-05-25. 
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Om förvaltningschefen bedömer 
att förutsättningar saknas för att 
nå satta mål, givet beslutade 
budgetramar, ska nämnden 
tillskriva Kommunstyrelsen om en 
begäran om att inleda samtal om 
en tilläggsbudget avsedd för 
Grundskolenämndens 
verksamhet. Beslut om en sådan 
eventuell tilläggsbudget ska 
bygga på tillskott som kan ge 
varaktiga resultat för kvalitén i 
Borås Stads 
grundskoleverksamhet. 

2021-00055 2021-04-28 Initiativärende: Red ut turerna 
om Särlaskolan F-6 

Att nämnden ges information om 
hur ärendet om framtiden för 
Särlaskolan F-6 har hanterats.   

Pågående. Informationen sker 
senare i höst. 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Sahlberg 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-25 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00032 3.5.1.0 
 

  

 

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska samt 

psykologiska insatser 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna patientsäkerhetsberättelser för elevhälsans medicinska och 

psykologiska insatser 2020 för Grundskolenämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden tar del av patientsäkerhetsberättelser för elevhälsans 

medicinska och psykologiska insatser 2020 för Grundskolenämnden.                

Beslutsunderlag 

1.Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska 

insatser 2020 för Grundskolenämnden. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientsäkerhetsberättelse för 
Elevhälsans psykologiska insats 
 

Avser År 2020  
Vårdgivare Grundskolenämnden  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grundskoleförvaltningen 210301 

 
Jonas Sahlberg 
Chef för Elevhälsan 
Verksamhetschef för Elevhälsans psykologiska insats  

Jasmina Eriksson 
Psykologiskt ledningsansvarig Elevhälsans psykologiska insats 

 

 

 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

SAMMANFATTNING................................................................................................. 1 

INLEDNING .............................................................................................................. 2 

STRUKTUR ............................................................................................................... 2 

Övergripande mål och strategier ......................................................................... 2 
Organisation och ansvar ...................................................................................... 2 
Samverkan för att förebygga vårdskador ............................................................ 3 
Patienters och närståendes delaktighet ............................................................... 4 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet .................................. 5 
Klagomål och synpunkter ..................................................................................... 5 
Egenkontroll ......................................................................................................... 6 

PROCESS .................................................................................................................. 6 

Åtgärder för att öka patientsäkerheten ............................................................... 6 
Riskanalys ............................................................................................................. 8 
Utredning av händelser - vårdskador ................................................................... 8 
Informationssäkerhet ........................................................................................... 8 

RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................................... 9 

Egenkontroll ....................................................................................................... 10 
Avvikelser ........................................................................................................... 11 
Klagomål och synpunkter ................................................................................... 11 
Händelser och vårdskador .................................................................................. 11 
Riskanalys ........................................................................................................... 11 

MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR KOMMANDE ÅR ........................................................... 13 



 

1 

 

Sammanfattning 

Elevhälsan ska arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande med syfte 
att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans psykolo-
giska insats (EPI) är en del av skolväsendet samtidigt som delar inom verk-
samheterna lyder under hälso- och sjukvårdens lagar. Föreliggande doku-
ment redovisar den del av Elevhälsans psykologiska insats som ingår under 
hälso-och sjukvårdens regelverk.    

Under verksamhetsår 2020 har främsta fokus för Elevhälsans psykologiska 
insats varit att utveckla och implementera processer och rutiner i det pati-
entnära arbetet i syfte att öka patientsäkerheten.  

Att säkerställa tillgång och likvärdighet till skolpsykologisk kompetens är 
viktigt för att tillgodose en säker och god vård. Det har tillgodosetts genom 
rekrytering, förändring av antal skolområden per psykolog samt genom ett 
centralt samordnat utredningsförfarande. Utifrån ett samordnat förfråg-
ningsförfarande har man säkerställt skolpsykologisk kompetens till de sko-
lor som saknat kontaktpsykolog.  

En introduktionsplan har upprättats för nyanställda för att säkerställa att 
nyanställda känner till rådande rutiner och riktlinjer. 

Samverkansmöten med externa vårdaktörer har initierats i syfte att klargöra 
Elevhälsans uppdrag men också för att förbättra samordnade insatser uti-
från elevernas behov. 

Verksamhetschef och Psykologiskt ledningsansvarig har påbörjat en ge-
nomlysning av vilka processer och rutiner som behöver utvecklas i enlighet 
med ledningssystemet.  

Då Coronapandemin inträffade genomfördes en riskanalys och åtgärder 
vidtogs för att förebygga risker, bl.a. prioriterades utredningar avseende In-
tellektuell funktionsnedsättning. Det framkom även ett behov av att digita-
lisera avvikelsehanteringen utifrån alltmer distansarbete.  

Det kvarstår ett behov av att utveckla och implementera processer och ru-
tiner för att säkerställa att ledningssystemet uppfyller de krav och mål som 
gäller enligt rådande lagar och förordningar.  
 
Utifrån egenkontroll samt inkomna avvikelser finns ett utvecklingsbehov 
kring journalföring i allmänhet och samtycke i synnerhet. Verksamheten 
behöver bibehålla samt kompetensutveckla psykologerna i verksamheten, 
detta för att tillse att kravet enligt hälso-och sjukvårdslagen uppfylls, dvs. 
att verksamheten har den personal som behövs för att vård av god kvalitet 
och säkerhet ska kunna ges. Åtgärder som föreslås är bl.a. erforderlig kom-
petensutveckling, utvecklingsmöjligheter i form av specialistutbildning 
samt ett uppdrag som balanseras utifrån skollagens fokus på hälsofräm-
jande och förebyggande aktiviteter samtidigt som god och patientsäker 
vård upprätthålls.  
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INLEDNING 

Som ett led i att öppet och tydligt kunna redovisa strategier, mål och resultat, 
för såväl invånare i Borås stad som andra intressenter, upprättas årligen en 
patientsäkerhetsberättelse vid Elevhälsans psykologiska insats. Elevhälsans 
psykologiska insats utgörs av verksamhetschef, enhetschef, psykologiskt 
ledningsansvarig samt psykologer/PTP-psykologer. Under verksamhetsåret 
har skolpsykologerna bemannats av 9,3 tjänster. Detta innebär ca 1200 ele-
ver och 4-6 skolenheter/psykolog, som utifrån sina uppdrag tillför psyko-
logisk kompetens till elevhälsoarbetet på varje skola. 

 

STRUKTUR  

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 

 
För verksamhetsåret 2020 har Elevhälsans psykologiska insats enligt skolla-
gen, fokuserat på att initiera hälsofrämjande och förebyggande insatser på 
grupp- och organisationsnivå, samtidigt som man fokuserat på att upprätt-
hålla och utveckla god kvalitet i individinriktade insatser. Alla insatser inom 
Elevhälsan ska syfta till att stödja eleverna att nå utbildningens mål. Att tyd-
liggöra, internt såväl som externt, vilka individinriktade insatser som ryms 
inom Elevhälsans uppdrag har kommunicerats av såväl verksamhetschef, 
enhetschef och Psykologiskt ledningsansvarig.  

Utifrån det individinriktade arbetet som faller inom hälso-och sjukvårdens 
regelverk, har man identifierat och utvecklat processer med tillhörande ak-
tiviteter i det patientnära arbetet. Bland annat så har processen skolpsyko-
logisk utredning vid Intellektuell funktionsnedsättning samt övriga fråge-
ställningar kartlagts och ett metodstöd påbörjats; vilken syftar till att säker-
ställa tillvägagångssätt och kvalitet. Stödprocesser för dokumentation har 
utformats såsom rutin för journalföring, minnesanteckningar samt skanning 
till digital journal. Det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats med en 
struktur för återkommande aktiviteter i ett årshjul, såsom egenkontroll i 
form av kollegial granskning av utlåtanden, sammanställning och analys av 
avvikelser, journalgranskning m.m.  

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivare 

Borås Stad är genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet som bedrivs i stadens regi. Genom gällande nämndregle-
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mente hade kommunfullmäktige för år 2020 uppdragit Grundskolenämn-
den att utgöra vårdgivare genom att ansvara för ledningen av den kommu-
nala hälso- och sjukvården inom Grundskoleförvaltningen (GRF). 

Verksamhetschef  

Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för 
verksamheten, en verksamhetschef. Verksamhetschefen förordnas av vård-
givaren genom nämndbeslut. Verksamhetschefen för elevhälsans psykolo-
giska insats har även innehaft befattning chef för elevhälsan och därmed 
haft det yttersta ansvaret för verksamheten. 

Enhetschef för psykologer 

Enhetschefen för elevhälsan har personalansvar och budgetansvar för psy-
kologerna i verksamheten. Enhetschefen ansvarar bland annat för att det 
finns tillgång till skolpsykologer, bland annat genom rekrytering och anli-
tande av externa aktörer. Utöver detta så skall enhetschef även tillse att 
skolpsykologer ges tid och möjlighet till erforderlig kompetensutveckling. 

Psykologiskt ledningsansvarig 

Verksamhetschef som inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet kan 
jämlikt 4 kap. 5 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80) uppdra 
åt andra befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompe-
tens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. För verksam-
heten inom elevhälsans psykologiska insats har man under verksamhetsåret 
överlämnat enskilda ledningsuppgifter till psykologiskt ledningsansvarig an-
ställd inom Grundskoleförvaltningen.  

Psykologer 

Legitimerad psykolog/PTP-psykolog, ansvarar för de uppgifter de tilldelats, 
alternativt i dialog med rektor åtagit sig. De har i egenskap av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal ett individuellt yrkesansvar för hur uppgifter 
inom ramen för hälso- och sjukvård utförs.  

Det innebär att psykologen ska ha god kännedom om författningar tillämp-
liga inom arbetsområdet i allmänhet, samt de processer och rutiner som in-
går i ledningssystemet. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Inventering av processer, delprocesser samt aktiviteter där det krävs rutiner 
för samverkan har fortsatt under 2020. Ett behov av komplettering av ruti-
ner föreligger fortsatt. 

Samverkan har skett utifrån följande: 

 Extern samverkan 
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o Verksamhetschef för Elevhälsans psykologiska insats har 
representerat Grundskoleförvaltningen i Borås stad vid lo-
kal närvårdssamverkan i Borås och Brottsförebyggande rå-
det.  

o Verksamhetschef för Elevhälsans psykologiska insats har 
regelbundet samverkat med Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsförvaltningen (GVUF) samt Förskoleförvaltningen 
(FF) i Borås stad. Psykologiskt ledningsansvarig GRF har 
påbörjat en regelbunden samverkan med psykologiskt led-
ningsansvarig GVUF. 

o Verksamhetschef för Elevhälsans psykologiska insats har 
regelbundet samverkat med Barnlogopedmottagning, SÄS.  

o Samverkansmöten med Socialtjänstens Individ- och famil-
jeomsorg (IFO) har genomförts. 

o Verksamhetschef och psykologiskt ledningsansvarig har 
haft regelbundna samverkansmöten med representanter 
från Primärvård med tilläggsuppdrag samt med representant 
från Barn- och Ungdomspsykiatrin, SÄS.  

o Verksamhetschef och psykologiskt ledningsansvarig har 
haft regelbundna samverkansmöten med representanter 
från Barn- och ungdomshabiliteringen, SÄS.  

o Psykologer har deltagit på samverkansmöten enligt rutiner 
utifrån VÄSTBUS och SIP (Samordnad individuell plan). 

o Psykologer har samverkat med psykologer från GVUF.  

 

 Intern samverkan 

o Regelbunden samverkan med Elevhälsans övriga profess-
ioner (kurator, skolsköterska, rektor och specialpedagog) 
har genomförts på skolenheterna. 

o Regelbunden samverkan med professioner organiserade i 
Centrala Elevhälsan. 

o Regelbunden samverkan med personal ute på skolenhet-
erna. 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Samverkan sker i dialog med vårdnadshavare och elev inför specifika insat-
ser som ingår under hälso-och sjukvård. Informerat samtycke eftersträvas i 
samtliga delar samt framgår av de rutiner som finns upparbetade. I möjlig-
aste mån formas insatserna tillsammans med elev och vårdnadshavare. En 
dialog med vårdnadshavare och elev förs kontinuerligt under hela proces-
sen.  
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och HSLF-FS 2017:40 6 kap 

Vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra skada i samband 
med vård, skall detta rapporteras av psykologer vid verksamheten. Verk-
samhetschefen är ytterst ansvarig för verksamhetens avvikelsehantering och 
anmälningsskyldighet. Följande arbetsgång kring avvikelser för EPI har un-
der verksamhetsåret fortsatt implementerats, där tydliggörs följande an-
svarsområden:  

Psykolog i verksamheten ansvarar för: 

 Att anmäla avvikelser som har eller hade kunnat medföra skada i 
samband med vård och omhändertagande (Patientsäkerhetslagen 
SFS 2010:659). 

Psykologiskt ledningsansvarig ansvarar för: 

 Ta emot och bedöma rapporter om avvikelser från verksamhetens 
personal. 

 I de fall rapporter av avvikelser inkommit vilka bedöms ha medfört 
en allvarlig vårdskada kontaktas elev eller närstående av tjänstgö-
rande psykolog eller psykologiskt ledningsansvarig.  

 Utreda händelser i verksamheten som medfört, eller hade kunnat 
medföra, vårdskada. 

 Ge förslag på åtgärder för att hindra liknande händelser, alternativt 
begränsa effekterna av uppkomna händelser.  

 Ansvara tillsammans med verksamhetschef för att avvikelser sam-
manställs och analyseras. 

 

Verksamhetschef ansvarar för: 

 Att tillsammans med psykologiskt ledningsansvarig sammanställa 
och analysera avvikelser. 

 Genomföra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
jämlikt ”Lex Maria” avseende händelser vilka medfört eller hade 
kunnat medföra allvarlig vårdskada. 

 Ansvara för att nödvändiga åtgärder, såväl omedelbara som andra, 
vidtas för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6 

Verksamheten omfattas av det klagomåls- och synpunktshanteringssystem 
vilket Borås Stad använder för samtliga sina verksamheter. Systemet kan 
användas för synpunkter och klagomål från elever och vårdnadshavare. 
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Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Ledningssystemet för verksamheten klargör att verksamhetschefen ansvarar 
för dels egenkontroll vilken skall genomföras årligen och dels för egenkon-
troll vilken skall genomföras regelbundet. Vidare skall det finnas rutiner för 
delprocessen egenkontroll.  

Den egenkontroll som har genomförts under 2020 är följande: 

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Kollegial granskning av 

psykologutlåtanden 

2 gånger per år 

 

Prorenata 

Journalföring 1 gång per år Prorenata 

Behörighetskontroll 2 gånger per år Prorenata 

 

PROCESS  

Åtgärder för att öka patientsäkerheten  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2  

 

Under verksamhetsåret har följande åtgärder genomförts för ökad patient-
säkerhet: 

 Vid psykologutredningar med frågeställning Intellektuell funktions-
nedsättning har en rutin utarbetats som innebär ett fortsatt centralt 
förfarande. Stadieövergångar har prioriterats samt utredningstid har 
tidsatts. Syfte är att säkerställa rimliga handläggningstider, förebygga 
långa vårdförlopp samt säkerställa tillgång till skolpsykologisk kom-
petens mot skolenheterna. 

 Verksamhetschef och psykologiskt ledningsansvarig har genomgått 
ett utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning.  Psyko-
loger har genomgått kompetensutveckling gällande utredningsför-
farande och testmetodik avseende WISC-V och CAS.  

 Psykologiskt ledningsansvarig har medverkat i kommunövergri-
pande nätverk med andra psykologiskt ledningsansvariga; där erfa-
renhetsutbyte avseende patientsäkerhet och kvalitet har diskuterats. 

 Under året har psykologerna i olika mötesforum diskuterat och fort-
bildats inom teman såsom informerat samtycke, journalföring och 
dokumentation samt också haft möjlighet till erfarenhetsutbyte. 
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 Anställda psykologer har haft regelbunden extern ärendehandled-
ning samt deltagit regelbundet på yrkesnätverk och interna psyko-
logmöten. 

 Ett årshjul med återkommande aktiviteter har tagits fram.  

 Rutin för nyanställda har upprättats och implementerats.  

 Under året så har även övriga rutiner upprättats; rutin för journalfö-
ring, minnesanteckningar och dokumentation samt egenkontroll av 
dessa, rutiner för hantering och arkivering av digital journal.  

 

Under verksamhetsåret har följande initierats, men ej avslutats: 

 Identifiering och framtagande av rutiner och processer i enlighet 
med ledningssystemet.  

 Ett metodstöd för utredning av Intellektuell funktionsnedsättning 
med tillhörande aktiviteter och rutiner.    

 Digital avvikelsehantering i journalsystemet. 

 Samverkansrutiner med vårdgrannar.  
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Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Ledningssystemet för verksamheten klargör att riskanalys skall genomföras 
och dokumenteras för: 

 Verksamhetens aktiviteter och händelser vilka påverkar verksam-
heten.  

 Vid förändring eller införande av nya rutiner. 

Under året har man genomfört en riskanalys utifrån Coronapandemin even-
tuella effekter på patientsäkerheten. Utifrån identifierade riskområden upp-
rättades särskilda instruktioner som bl.a. berörde bedömning av elev psy-
kiska hälsa, hemarbete och postbevakning. Det framkom också att det sak-
nas en för verksamheten anpassad metod och rutin för riskanalys samt tyd-
liggörande över ansvarsområden kopplat till detta. 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap 

Under 2020 har det inträffat en händelse som bedömts ha medfört vård-
skada, händelseanalys pågår. Ärendet har dock inte varit i nivå att man be-
dömt att Lex Maria-anmälan varit tillämpligt.  

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Enligt upprättad rutin har psykologer åtkomst endast till de elevjournaler 
som tillhör dennes skolområden. Vid behov ges tillfälliga journalbehörig-
heter utöver detta. Systemansvarig kontrollerar varje månad om någon an-
vändare varit inaktiv i mer än tre månader. Vid behov avregistreras använ-
daren om det inte finns giltiga skäl till inaktiviteten. Behörighetskontroll av 
användare och kontaktskolor genomförs regelbundet. Inga andra åtgärder 
har genomförts.  
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RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Nedan tabell visar målområden för verksamhetsåret 2020 samt strategier 
och åtgärder utifrån dessa: 

 

 

                                                 

1 Utredningstid inkluderar tid i utredningskö, faktisk utredningstid och avslut av ärende.  

Mål 1 Åtgärd 

 

Resultat Analys 

Påbörja ett systematiskt 
kvalitetsarbete för EPI 
samt utveckla rutiner i 
syfte att säkerställa pa-
tientsäkerheten.  

Upprätta årshjul med ak-
tiviteter som berör egen-
kontroll. 

Upprätta rutin för kol-
legial granskning av psy-
kologutlåtanden. 

Upprätta rutin för 
granskning av journalfö-
ring. 

Årshjul framtaget. 

Rutin för kollegial granskning 
framtagen.  

Rutin för journalföring framta-
gen. 

 

  

Ett fortsatt arbete att iden-
tifiera samt utveckla rutiner 
för det systematiska kvali-
tetsarbetet föreligger.  

  

Mål 2 

 

Åtgärd Resultat Analys 

Handläggningstid samt 
vårdförlopp vid fråge-
ställning Intellektuell 
funktionsnedsättning 
(IF) effektiviseras. 

Psykologer avsätter lö-
pande 10 % av sin arbets-
tid för att arbeta med IF-
frågeställningar. 

Fördelning av utredning 
till psykolog skall ske 
inom 1 månad. 

Psykolog skall avsluta ut-
redning inom 2 månader 
från tilldelning. 

En psykolog avsätter (20 
% av heltid) för admini-
strering av central utred-
ningskö.  

Flertalet utredningar kan inte för-
delas inom 1 månad. 

Den genomsnittliga utredningsti-
den är på 134 dagar.1 

Utredningar kan inte förde-
las inom 1 månad, dels då 
de inkommer med ojämnt 
intervall och efterfrågan är 
större än psykologresur-
serna.  

Psykologer håller utred-
ningstiden på 2 månader i 
flertalet fall.  

Ingen jämförelse går att ge-
nomföra med år 2019, 
därav svårigheter att uttala 
sig om åtgärdernas effekt.  

Mål 3 

 

Åtgärd Resultat Analys 

Skolpsykologisk kom-
petens inom verksam-
heten bibehålls samt 
skolenheters tillgång till 
skolpsykologisk kom-
petens säkerställs, även 
vid vakanslägen.  

 

Rekrytering av psykolo-
ger genomförs. 

Utredningar av externa 
aktörer köps in vid be-
hov.  

Skolpsykologisk kompe-
tens till skolenheter som 
inte har kontaktpsykolog 
tillgodoses genom ett 

Fler skolor har haft tillgång till 
skolpsykologisk kompetens un-
der 2020 då vi genom rekrytering 
kunnat omfördela skolpsykologer 
från 9 skolområden till 10 skol-
områden.   

Utredningar har i viss mån kunnat 
köpas in för att under vissa tids-
perioder kunna tillgodose efter-
frågan på utredningar.  

För att säkerställa patientsä-
kerheten bör man bibehålla 
skolpsykologisk kompe-
tens.  

Att vid ökad efterfrågan på 
utredningar kunna köpa in 
externa aktörer kvarstår.  

Inventering av kompetens-
utvecklingsbehov samt åt-
gärder utifrån detta kvar-
står.  
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Egenkontroll 

Utifrån behörighetskontrollen som sker två gånger per år, har inga anmärk-
ningar har framkommit. Kollegial granskning av psykologutlåtanden har ge-
nomförts vid två tillfällen. Framkommer ett behov av regelbunden kollegial 
granskning för att säkerställa kvalitet i bedömningar samt likvärdighet. 
Journalgranskning visar ett behov av att genomföra kompetenshöjande in-
satser inom området i allmänhet, samtycke i synnerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

centralt förfrågningsför-
farande.    

Antal skolenheter per 
psykolog ses över.  

Inventering av kompe-
tensutvecklingsbehov 
hos psykologer.  

Inventering av kompetensut-
vecklingsbehov har ej genom-
förts. 

Mål 4 

 

Åtgärd Resultat Analys 

Nyanställda har till-
räcklig kompetens 
kring lagar och förord-
ningar, samt rutiner i 
verksamheten. 
 

Rutin för introduktion av 
nyanställd utarbetas. 

Rutin utarbetad och genomförs 
vid nyanställning. 

Rutin är utarbetad, kvarstår 
att utvärdera om den har 
haft effekt kopplad till må-
let.  

Mål 5 

 

Åtgärd Resultat Analys 

Kvalitetsledning och 
processtyrning inom 
verksamheten förbätt-
ras.  

Verksamhetschef och 
Psykologiskt ledningsan-
svarig går ett utvecklings-
program inom Elevhäl-
sans psykologiska/medi-
cinska insats.  

 

Utbildning genomförd. 

 

Kvarstår ett behov av att 
omsätta kvalitetsledning 
och processtyrning i pro-
cesser och rutiner och där-
efter följa upp verksamhet-
ens kvalitet utifrån dessa.  
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Avvikelser 

För verksamhetsåret 2020 har 18 avvikelser rapporterats för Elevhälsans 
Psykologiska insats (EPI). Se nedan tabell: 

Område Antal 

Posthantering 3 

Journalföring 6 

Journalsystem 2 

Samverkan 1 

Förlängt vårdförlopp 4 

Sekretess 1 

Testinstrument 1 

Administrering central utredningskö 1 

 

En ökad rapportering av avvikelser i jämförelse med 2019 tolkas utifrån att 
implementeringsarbetet av avvikelser har fallit väl ut. Det finns en medve-
tenhet kring rapportering av avvikelser hos psykologer. Återkoppling och 
diskussion kring åtgärder förs med regelbundenhet inom psykologgruppen.  

Avvikelser har i hög grad handlat om journalföring i allmänhet och instru-
mentsekretess i synnerhet. Åtgärder såsom att upprätta en rutin kring 
journalföring genomfördes, nyanställda får information kring journalföring 
samt riktade insatser till de psykologer som behöver mer kunskap inom om-
rådet.  

Klagomål och synpunkter 

Under 2020 har det inte registrerats några klagomål eller synpunkter vid 
verksamheten för Elevhälsans psykologiska insats. 

Händelser och vårdskador 

Inga Lex Maria-anmälningar avseende händelser vilka medfört eller hade 
kunnat medföra allvarlig vårdskada har bedömts nödvändiga.  

Riskanalys 

Verksamheten genomförde en riskanalys utifrån den uppkomna coro-
napandemin och följande åtgärder genomfördes: 

 Vid utredning av en elevs kognitiva förmågor gör psykolog en be-
dömning kring huruvida eleven är påverkad av tankar och oro kopp-
lade till pandemin, detta för att ta ställning till fortsatt utredning.  

 Tydliggörande kring arbete hemifrån utifrån sekretess och hantering 
av testinstrument.  

 Bevakning av inkommen post.  
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 Psykologer avsätter extra tid för utredningar av Intellektuell funkt-
ionsnedsättning under juni och augusti då det finns risk för för-
längda vårdförlopp.  

 Fysiska möten och antal medverkande personer minimeras, anpass-
ningar i möten genomförs utifrån placering och avstånd.   

 

Någon uppföljning av åtgärdernas effekt har inte genomförts.  
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MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR 
KOMMANDE ÅR 

 

För verksamhetsåret 2021 sätts följande målsättningar upp för patientsäker-
hetsarbetet:  

 

 

Mål 1 Åtgärd 

 

Bedömningar av Intellektuell funktions-
nedsättning genomförs med god kvalitet 
dvs. utifrån beprövad erfarenhet och evi-
dens.  

 

Ta fram en process med tillhörande akti-
viteter och rutiner vid utredning av Intel-
lektuell funktionsnedsättning. 

Inventera kompetensutvecklingsbehov 
utifrån utredning av Intellektuell funkt-
ionsnedsättning. 

Ta fram en plan för kompetensutveckling 
för att tillgodose behoven. 

Extern handledning till skolpsykologer av 
specialistpsykolog. 

Mål 2 

 

Åtgärd 

Avvikelsehanteringen blir digital och lät-
tillgänglig.  

Ta fram digital avvikelserapport i journal-
systemet Prorenata. 

Ta fram digital bedömnings- och händel-
seanalys i journalsystemet Prorenata. 

Implementera systemet i verksamheten. 

Mål 3 

 

Åtgärd 

Skolpsykologisk kompetens inom verk-
samheten bibehålls, samt skolenheters till-
gång till skolpsykologisk kompetens sä-
kerställs, även vid vakanslägen.  

 

Erforderlig kompetensutveckling till psy-
kologer.  
Utvecklingsmöjligheter i form av specia-
listutbildning. 
Balans i uppdraget utifrån skollagens fo-
kus på främst hälsofrämjande och före-
byggande aktiviteter samtidigt som indi-
vidinriktade insatser med god kvalitet 
upprätthålls.  
 

Mål 4 

 

Åtgärd  

Journalföringen skall vara av god kvalitet, 
samtycke i synnerhet. Psykologerna ska ha 
kompetens inom området, särskilt sam-
tycke.  
 

Workshops på yrkesnätverk med tema 
samtycke.  

Journalföring av samtycke tydliggörs i 
journalföringsrutin.  

Journalföring samt tillhörande rutin dis-
kuteras kontinuerligt på interna möten. 
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Mål 5 

 

Åtgärd 

Rutiner och processer tas fram i enlighet 
med ledningssystemet. 

Verksamhetschef och psykologiskt led-
ningsansvarig genomför genomlysning 
och prioritering av rutiner. 
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Sammanfattning 
 

Följande dokument utgör en redovisning för patientsäkerheten inom elev-
hälsans medicinska insats/EMI i Grundskoleförvaltningen, Borås Stad 
2020. 

Under våren 2020 drabbades världen av Corona pandemin, detta medför-
de att mycket fick ställas in och fick ställas om. En omställning till digitala 
lösningar. Detta har inneburit bland annat att yrkesnätverk genomförts 
digitalt, skolläkarmottagningar ställdes om till digitala möten med vissa 
undantag av elev/vårdnadshavare på fysiskt möte (vissa familjer med in-
vandrarbakgrund, medicinska bedömningar inför Särskola eller BUP-
remiss). Då skolorna hållits öppna har skolsköterskornas arbete bedrivits 
som vanligt med vissa restriktioner som att begränsa antalet personer som 
medverkat vid hälsobesök, de har rekommenderats att använda telefontolk 
samt att prioritera vaccinationer och kontrollelever (uppföljningar exem-
pelvis tillväxt, synkontroll, ryggkontroll mm) då läget var osäkert och man 
inte visste ifall skolorna skulle stängas.  MLA har deltagit som sakkunnig-
stöd i arbetsgrupp på Grundskoleförvaltningen. Arbetsgruppens uppgift 
har varit att bistå skolverksamheterna med svar på frågor gällande Corona. 

Ändring har gjorts i allmänna vaccinationsprogrammet för barn vilket in-
neburit att även pojkar i åk 5 blivit erbjudna HPV vaccin (tidigare har 
detta endast gällt flickor). 

Under året anställdes fem skolsköterskor. Introduktionsplanen för de ny-
anställda har setts över och ses som ett fortlöpande arbete. Att utveckla 
och förbättra introduktionen ses som ett viktigt arbete. Mentorskap finns 
för de nyanställda skolsköterskorna under deras första anställningsår. En 
skolsköterska har detta mentorsuppdrag och har 20 % nedsättning i tjänst. 
Mentorskapet är ett viktigt stöd för de nyanställda, bidrar till ökad trygghet 
och är ett arbetssätt för att bibehålla kontinuiteten inom EMI vilket är be-
tydande gällande bibehållen patientsäkerhet. De nyanställda skolsköterskor 
som saknar formell behörighet erbjuds studieavtal vilket innebär möjlig-
heten till studier på 25 %. Elevhälsan bekostar vidareutbildningen till skol-
sköterska. 

En skolläkare har rekryterats på heltid, tidigare har EMI haft skolläkare 
endast på konsultbasis. Svenska Skolläkarföreningen förespråkar 4000 ele-
ver per heltid skolläkare. Inom Borås Stads grundskolor finns ca 12.250 
elever, behovet kvarstår för möjlighet till ytterligare rekrytering av skollä-
kare. 

Avtalet med fristående skolorna Malmen Montessori och Borås Kristnas-
kola har sagts upp och börjar gälla januari 2021, MLA har haft vissa led-
ningsuppdrag. 

Informationssäkerheten har förstärkts gällande elever med skyddad ID via 
journalsystemet Prorenata. Varje skola har fått en egen enhet för dessa 
elever. 

I januari utförde Inspektion för vård och omsorg, IVO en anmäld inspekt-
ion på Fjärdingsskolan. IVO har i uppdrag att bedriva riskbaserad tillsyn 
och under våren 2020 genomförde IVO anmälda inspektioner i flera 
slumpmässigt utvalda kommuner och skolenheter i Västra Götalandsreg-



 
 

 

4 

ionen. Skälet till dessa inspektioner för att säkerställa att vårdgivaren upp-
fyller lagkraven gällande sekretess inom elevhälsan. Inga anmärkningar 
uppdagades. 

Revidering av vissa metodboksdokument och blanketter har genomförts 
tillsammans med MLA för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 
revidering och uppdatering sker fortlöpande. Skolsköterskorna inom 
Borås Stads kommunala skolor har ett gemensamt metodstöd. 

Egenkontroll av skolsköterskemottagningar har genomförts av skolskö-
terskorna under 2020. Analysen av denna genomgång visar att utform-
ningen av mottagningarna är av varierad kvalitet, vissa skolor saknar vänt-
rum, vilrum samt även avsaknad av rinnande vatten på skolsköterskeemot-
tagningarna. Detta är något som även presenterades i PSB 2019.  

Förhoppningarna inför 2021 är att återgå till det normala med fysiska mö-
ten, genomföra det som skjutits på framtiden pga pandemin. Möjliggöra 
för digitala medgivanden via journalsystemet. Att ges möjlighet till ytterli-
gare rekrytering av skolläkare. 
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STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

 

Enligt 2 kap. 27 § skollagen (2010:800) ska alla elever i grundskolan, 
grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök och i 
gymnasieskolan minst ett hälsobesök. Hälsosamtalet är en del av elevhäl-
sans hälsofrämjande arbete och är ett samtal mellan eleven och skolskö-
terskan som syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Dessa samtal 
ger förutsättningar att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, 
undanröja hinder för lärande samt återföra kunskaper som framkommit 
från hälsosamtalen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. EMI 
ska enligt 2 kap. 28 § skollagen (2010:800) erbjuda enklare sjukvårdsinsat-
ser och bedömningar vid smärre olyckor under skoldagen. 

EMI:s mål att säkerställa att alla elever erbjuds medicinska insatser enligt 
basprogram och gällande rutiner med hög kvalitet och patientsäkerhet. Att 
tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, vid 
hälsobesök tidigt identifiera problem hos elever som kan innebära att de är 
i behov av särskilt stöd eller andra insatser, samverka med elever, 
vårdnadshavare och skolans övriga personal för att ge kunskap om 
hälsosamma levnadsvanor och bevaka elevernas vaccinationstäckning. 

Mål för elevhälsans medicinska insats (EMI), erbjuda och genomföra 
hälsosamtal med elever i förskoleklass, åk 4 och åk 7/8, i åk 2 erbjuds 
undersökning av längd, vikt, samtal om inlärning, trivsel och 
kamratrelationer samt erbjuda vaccinationer enligt allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn till samtliga elever i åk 2, åk 5 och åk 8. 
EMI ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande vilket dels sker 
genom arbete med basprogrammet. Skolsköterskan träffar alla barnen på 
skolan och vid hälsosamtal tas frågor upp om elevers mående, inlärning, 
trivsel, kost, sömn, skärmtid, fysisk aktivitet mm. Skolsköterskans öppna 
mottagning är en viktig del i elevhälsans generella hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete. Genom ett besök hos skolsköterskan kan 
eleven reflektera över hur eleven kan påverka sin hälsa och livssituation. 
Skolsköterskan kan identifiera om en elev är i behov av särskilt stöd eller 
upptäcka ifall en elev far illa eller riskerar att fara illa i enlighet med 
socialtjänstlagen.  

Skolsköterskan kan medverka vid föräldramöten i förskoleklass och då 
samtala kring SAMS (sömn, aktivitet, mat och struktur). På högstadiet 
samtalar skolsköterska kring ANDT (alkohol, narkotika, doping och 
tobak) med eleverna. 

Den huvudsakliga målsättningen för verksamheten under 2020 har varit 
att parallellt med ordinarie verksamhet fortsätta arbetet med att löpande 
anpassa Ledningssystemet med tillhörande processer och rutiner och 
implementera det i verksamheten. Målsättning har även varit att 
fortlöpande ta fram kvalitetssystem och fungerande egenkontoll för 
verksamheten. Fortlöpande arbete med metodboken. Arbete med att 
utveckla introduktion för nyanställda. 
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Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

Vårdgivare 

Borås Stad är genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs i stadens regi. Genom gällande 
nämndreglemente har kommunfullmäktige uppdragit 
Grundskolenämnden att utgöra vårdgivare genom att ansvara för 
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom skolväsendet. 

Verksamhetschef enligt HSL 
I 4 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) står att där det 
bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar 
för verksamheten (verksamhetschef).  

I 11 kap 1§ står att ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de nämnder som 
kommunfullmäktige bestämmer.  

Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren genom nämndbeslut.  

 

Verksamhetschef som inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet kan 
jämlikt 4 kap. 5 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80) uppdra 
åt andra befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompe-
tens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter, detta skall 
göras genom en skriftlig överlåtelse. För verksamheten inom elevhälsans 
medicinska insats fanns under verksamhetsåret möjlighet att överlåta 
enskilda ledningsuppgifter till Medicinskt ledningsansvarig (MLA). 

 

Följande ledningsuppgifter har överlåtits: 

 

 Ledningssystem och rutiner 

 Informationssäkerhet 

 Patientsäkerhet och avvikelsehantering 

 Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 

 Samverkan 

 Sakkunnigstöd 

 

Medarbetare 

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet ska 
utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och 
skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls (kap 6, 1 § 
Patientsäkerhetslagen 2010:659), Varje medarbetare ansvarar för att hålla 
sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom hälso- och 
sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser, föreskrifter och 
rutiner som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår att identifiera och 
rapportera avvikelser och risker. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

 

 Elevhälsans medicinska insats samverkar med både interna och ex-
terna aktörer. 

 Samarbete sker med elever och deras vårdnadshavare. Detta sam-
arbete är oerhört viktig för att säkra patientsäkerheten, att inform-
ation om elev når EMI. 

 Samverkan med Barnhälsovården vid informationsöverföring (ef-
ter vårdnadshavares medgivande) inför skolstart. Viktigt att över-
föra information om elevs hälsotillstånd, vaccinationsstatus, till-
växt mm för att EMI ska kunna följa utvecklingen under skoltiden. 

 Samverkan mellan skolor vid skolbyte. Överrapportering för att 
säkra patientsäkerheten. 

 Samarbete med skolans elevhälsoteam/EHT, för att få en samsyn 
och samlad information om elev. 

 MLA samverkan mellan övriga MLA i Must området, regelbundna 
nätverksträffar. Ett viktigt nätverk för MLA för att kunna utveckla 
arbetet med patientsäkerheten och tillsammans bidra med uppgif-
ter för att utveckla EMI. 

 Samverka med landstinget och andra aktörer inom kommunen, 
detta för att hålla sig uppdaterad med riktlinjer, kriterier för de 
olika verksamheterna för att säkra patientsäkerheten. 

Verksamhetschefen har deltagit i möten med Närvårdssamverkan under 
2020. MLA har i samarbete och möten samverkat med Högskolan i Borås, 
MLA nätverksträffar, CBHV och Boda Flyktingmedicinsk mottagning. 
Denna samverkan sker fortlöpande. 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 

Elevhälsans medicinska insats strävar efter samarbete med vårdnadshavare 
kring elevs hälsa utifrån ålder och mognad. 

Genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal med elever i förskoleklass, 
åk 4 och åk 7, undersökning av längd, vikt samtal om inlärning, trivsel och 
kamratrelationer i åk 2 samt erbjuda vaccinationer enligt nationella barn-
vaccinationsprogrammet till samtliga elever i åk 2, åk 5 och åk 8. Inför 
dessa samtal informeras vårdnadshavare och ges möjlighet att lämna in en 
hälsodeklaration där det finns möjlighet att ta upp frågor som känns ange-
lägna att lyfta vid hälsobesöket. Vårdnadshavare deltar vid hälsosamtalet 
med elev i förskoleklass samt vid vaccination i åk 2. Vid behov även när-
vara vid vaccination av elever i de högre åldrarna. Ett skriftligt medgivande 
av båda vårdnadshavarna krävs för att skolsköterska kunna vaccinera en 
elev. Om vårdnadshavarna inte är överens får barnet inte vaccineras. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) rapporteringsskyldighet av händelser som har eller hade kunnat 
medföra skada i samband med vård och omhändertagande. Rutiner för 
rapportering och avvikelsehantering finns och är känd för de anställda. 
Vid introduktion av nyanställda informeras de om gällande rutin för avvi-
kelsehanteringen samt att samtliga skolsköterskor blir uppdaterade varje 
nytt läsår. Detta sker under yrkesnätverk. Vid inträffad händelse skriver 
skolsköterskan en rapport på en särskild avvikelseblankett till MLA. I nu-
läget sker rapporteringen i pappersform och rutin för avvikelsehantering 
finns i metodboken. Att kunna skriva avvikelser digitalt är ett utvecklings-
område. 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6,  

För klagomål och synpunkter nyttjas synpunktshantering för Borås Stad. 

 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Loggkontroll i journalsystemet 
ProReNata (PRN) 

1 gång i måna-
den 

 

MLA ansvarig 

Journalsystemet PRN 

Dokumentationsgranskning 1gång per år MLA ansvarig 

Journalsystemet PRN 

Skolsköterskemottagningar 
2020: Övergripande kontroll 
som skolsköterskorna själva 
ansvarade för 

1 gång under 
2020 på varje 
skolenhet. 

MLA ansvarig 

Protokoll 

Avvikelser Fortlöpande MLA ansvarig 

Avvikelsehanteringssystemet 

Hörselmätare/Audiometer I gång per år MLA ansvarig 

Skickas för kalibrering till 
Entomed över sommaren 

Kalibrering av blodtrycks-
manschett 

1 gång per år Egenansvar, varje skolskö-
terska 

Blanketter tillhörande EMI 1 gång per år MLA ansvarig 

Hälsosamtalsmallar i journal-
systemet Prorenata 

1 gång per år MLA ansvarig 
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PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2  

 Formell överlåtelse av enskilda ledningsuppgifter från 
verksamhetschef till MLA-EMI har utförts. 

 Formell överlåtelse av enskilda ledningsuppgifter från 
verksamhetschef friståendeskolor, Borås Kristna skola samt 
Malmen montessori har sagts upp. Kommer att gälla från och med 
januari 2021 

 Fortlöpande information till verksamhetschef avseende vilka krav 
som ställs på vårdgivare, verksamhetschef samt verksamhet där 
hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs. 

 Återgivning till verksamhetens personal rörande framkomna 
brister och avvikelser. 

 Utbildningsinsatser har genomförts digitalt, tyvärr har planerad in-
sats Barn-HLR fått ställas in pga Coronapandemin. Exempel på 
genomförda insatser på yrkesnätverk 3/2 IFO – BBIC, 2/3 Maria 
Dufva - Mitt barn på nätet, 11/5 Gruppdiskussioner – stickrädda 
barn, bemöta vaccinationsmotstånd mm, 12/10 Genomgång av 
gruppdiskussioner 11/5, avvikelsehantering mm 9/11 Föreläsning 
av skolläkare Agne Lindh – Hur växer barn mm, 23/11 Barnkon-
ventionen mm. 

 Verksamhetschef och MLA har regelbundna möten för 
uppföljning och så även med Enhetschef för EMI, skolläkare och 
MLA nätverk. 

 Övergripande inventering av skolsköterskemottagningarna har 
genomförts av skolsköterskorna.    

 

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Bedömning sker fortlöpande om det föreligger risk för att händelser skulle 
kunna inträffa vilka kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

Händelser som inträffat under 2020 kring vaccinationer, närvårdssamverkan 
har utretts och avslutats.  

 

 



 
 

 

10 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

Fortlöpande egenkontroll bestående av logg granskning och journalföring 
i form av dokumentationsgranskning. Fortlöpande arbete bedrivs för att 
säkerställa informationssäkerheten, dels digitalt dels genom yrkesnätverk.  
MLA ger behörighet till skolsköterskorna i journalsystemet Prorenata. 
Egenkontroll av aktiva användare i Prorenata och att ta bort/inaktivera 
medlemmar som inte längre är i tjänst. Säkerheten för elever med skyddad 
ID har förstärkts genom att varje skola har fått en egen skolenhet för 
dessa elever. 
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Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Inga klagomål från IVO eller patientnämnd. 

Egenkontroll 

 

Mål 1. 
Genomförandet av 
egenkontroll av skol-
sköterskemottagning-
ar gällande journal-
skåp, låsbart medicin-
skåp, stetoskop, blod-
trycksmätare och 
reflexhammare 

Strategi/er 

MLA leder 
arbetet på upp-
drag av verk-
samhetschefen 

 

 

 

Åtgärd 

Ska ge-
nomföras 
under 
2020. 

 

Resultat 

Genomfört. 

Skolsköters-
korna har 
själva utfört 
denna kon-
troll. 

 

 

Analys 

Fortlöpande 
arbete.  

 

 

 

 

 

Mål 2 

Se till så att samtliga 
skolsköterskor får 
Barn HLR 

 

Strategi/er 

MLA planerar  

För detta 

Åtgärd 

Tider för 
utbild-
ning 
bokades 
maj 2020 

 

 

Resultat 

Ej genomfört 
pga pandemin 

Analys 

Behov av 
Barn HLR 
utbildning 
kvarstår. Pan-
demi utveckl-
ingen avgö-
rande till när 
denna utbild-
ningsinsats 
kan genomfö-
ras. 

 

 

Mål 3 

Möjliggöra för skol-
läkare att skriva 
recept via PRN. 

 

Strategi/er 

Systemansvarig 
för PRN får 
detta uppdrag 
att undersöka 
denna möjlig-
het. 

 

 

 

Åtgärd 

Under 
2020 
möjlig-
göra för 
recept via 
PRN. 

 

 

 

Resultat 

Genomfört. 

 

 

 

 

Analys 

Ökad säkerhet 

 

 

 

 

Mål 4 

Möjliggöra för skol-
sköterskorna att han-
tera vissa medgivan-
den digitalt via PRN 

Strategi/er 

Systemansvarig 
för PRN får 
detta uppdrag 
att undersöka 
denna möjlig-
het sedan till-
sammans med 
MLA se vilka 
medgivanden 
som ska hante-
ras digitalt 

 

 

Åtgärd 

Ska ge-
nomföras 
2020. 

Resultat 

Ej genomfört. 
Frågor kvar-
står gällande 
hantering av 
Bank ID 

Analys 

Fortsatt arbe-
tet med digi-
tala medgi-
vanden.  

Mål 5 Strategi/er Åtgärd Resultat Analys 
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Revidera BAS pro-
grammet gällande-
färgseende samt 
hörselkontroll Åk 
7-8 

 

MLA tillsam-
mans med 
verksamhets-
chef 

 

Ska vara 
genomfört 
inför läsår 
2020/202
1 

Ej genomfört.  

Kommer att 
genomföras 
inför läsår 
2021/2022 

Fortsatt arbete 
i samarbete 
med MLA och 
verksamhets-
chef’. 

Mål 6 

Planera införandet av 
HPV vaccination 
pojkar hösten 2020 

Strategi/er 

MLA till-
sammans med 
enhetschef för 
EMI 

 

 

 

Åtgärd 

Ska vara 
genom-
fört vå-
ren 2020  

Resultat 

Genomfört. 

Analys 

Utvärderas årlig-

en. 

Mål 7 

Utarbeta gemen-
samt material för 
pubertetsprat i åk 5 

 

 

Strategi/er 

MLA planerar 
och utser en 
arbetsgrupp 

 

Åtgärd 

Ska vara 
klar inför 
nästa läsår 
2020/2021 

Resultat 

Ej genomfört 

Kommer att 

genomföras inför 

läsår 2021/2022 

Analys 

Ett gemen-
samt material 
för pubertets-
prat skapar 
likvärdighet 

 

 

Avvikelser 
 

30 stycken avvikelser har inkommit inom elevhälsans medicinska insats för 
Grundskoleförvaltningen, Borås Stad under 2020. 

Avvikelser vid verksamheterna har hanterats enligt följande: 

 

 MLA-EMI har tagit emot, bedömt och genomfört eventuell 
utredning av avvikelser vid verksamheten. 

 MLA-EMI har föredragit och handlagt ärenden vid anmälningar 
till inspektionen för vård och omsorg jämlikt Lex Maria. Ej varit 
aktuellt 2020. 

 MLA-EMI har föredragit och handlagt ärenden vid anmälningar 
till inspektionen för vård och omsorg om legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal inte bedöms kunna utöva sitt yrke på ett 
tillfredställande sätt. Ej varit aktuellt 2020. 

 MLA-EMI har föredragit och handlagt övriga ärenden gentemot 
Inspektionen för vård och omsorg. Ej varit aktuellt 2020. 

 MLA-EMI har ansvarat för att informera verksamhetschef, 
enhetschef samt personal om inträffade avvikelser. 
 

Avvikelserna som inkommit under 2020 har gällt närvårdssamverkan gäl-
lande hälsoundersökning av nyanlända elever, dokumentation kring vacci-
nation, bevakningar som blivit fördröjda. Inkomna avvikelser har lyfts vid 
yrkesnätverk och när avvikelse inkommit så har skolsköterskorna informe-
rats. 
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Klagomål och synpunkter 
Ej inkommit några klagomål och synpunkter till EMI via 
synpunktshantering för Borås Stad.  

Händelser och vårdskador 

Analyser är gjorda och åtgärdade samt gåtts igenom med skolsköterskorna. 

Riskanalys 
EMI har ett system för avvikelsehantering som är känd av medarbetarna i 
verksamheten. Varje skolsköterska har rapporteringsskyldighet av händel-
ser som har eller hade kunnat medföra skada i samband med vård och 
omhändertagande (Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659).  

Rutiner för rapportering och avvikelsehantering finns och är känd för de 
anställda. I samband med introduktion av nyanställda informeras de an-
ställda om gällande rutin. 

Fortsatt nära samarbete med Boda Flyktingmedicinskmottagning för att 
tillgodose hälsoundersökningar till elever. 

Fortsatt arbete på yrkesnätverk beträffande rutiner och arbets- och för-
hållningssätt. 
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Mål och strategier för kommande år 
 

Mål 1 

Metodstöd för skolskö-
terskor flyttas över till 
Canea. 

 

Strategi/er 

MLA-EMI leder 
arbetet på uppdrag 
av verksamhetsche-
fen 

 

 

 

Åtgärd 

Detta arbete 
påbörjas under 
hösten 2021 

 

Mål 2 

Genomföra utbildning 
Barn HLR för samtliga 
skolsköterskor 

 

Strategi/er 

MLA planerar för 
detta. 

 

 

Åtgärd 

Planeras under 
2021 beroende 
på pandemilä-
get 

 

Mål 3 

Extern läkemedelskontroll 

 

Strategi/er 

MLA planerar för 
detta arbete 

 

 

Åtgärd 

Planeras ge-
nomföras un-
der läsår 
2021/2022 

 

 

Mål 4 

Möjliggöra för skolskö-
terskorna att hantera vissa 
medgivande digitalt via 
PRN 

Strategi/er 

Systemansvarig för 
PRN får detta upp-
drag att undersöka 
vidare gällande Bank 
ID. 

Åtgärd 

Planeras ge-
nomföras un-
der läsår 
2021/2022 

 

Mål 5 

Revidera BAS pro-
grammet gällande 
färgseende samt hörsel-
kontroll ÅK 7-8 

Strategi/er 

MLA tillsammans 
med verksamhets-
chef 

Åtgärd 

Ska vara ge-
nomfört inför 
läsår 
2021/2022 

Mål 6 

Utarbeta gemensamt 
material för pubertets-
prat i ÅK 5 

 

 

 

Strategi/er 

MLA planerar för 
detta arbete 

Åtgärd 

Ska vara ge-
nomfört un-
der läsår 
2021/2022 
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Datum 

2021-05-25 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00043 3.5.4.0 
 

  

 

Underlag för riskanalys 2022 

Grundskolenämndens beslut 

Uppdra förvaltningen att utifrån underlaget från dagens Workshop för 

riskanalys 2022 upprätta riskanalys 2022 för beslut på kommande nämndmöte i 

juni.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har 2021-05-25 genomfört en workshop för att ta fram 

underlag för riskanalys 2022. Underlaget lämnas över till förvaltningen för 

vidare upprättande av riskanalys 2022. Beslut tas på kommande nämndmöte i 

juni.                      

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys intern kontroll 2022. 

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Handläggare 
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Datum 

2021-05-25 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00133 3.5.4.0 
 

  

 

Nämndbeslut i enlighet med förordning om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner vidtagen åtgärd samt godkänner 

förvaltningschefens följdbeslut som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om 

fortsatt partiell fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads 

kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, 

Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, 

Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och med 2021-05-24 i enlighet med 

förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring 210108) om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Eleverna i 

grundskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas 

inte av detta beslut. Beslutet gäller till och med 2021-06-11.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden fattar beslut om fortsatt partiell fjärrundervisning för 

elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, 

Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-

9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och 

med 2021-05-24 i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta. Eleverna i grundskolans kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-06-11. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om partiell fjärrundervisning i 

högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.               

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund till ordförandebeslut 2021-05-17: Smittskydd uppmanar fortsatt 

skolornas huvudmän att vidta åtgärder i högstadieskolor för att glesa ut 

närvaron i lokalerna till exempel genom partiell undervisning på distans för att 

minska risken för smittspridning. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

fortsatt partiell fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de 

kommunala grundskolorna från och med 2021-05-24. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om partiell fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-06-11. 

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut 2021-05-17. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Ordförandebeslut i enlighet med förordning om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om fortsatt partiell fjärrundervisning för 

elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, 

Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-

9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och 

med 2021-05-24 i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta. Eleverna i grundskolans kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-06-11. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om partiell fjärrundervisning i 

högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.       

Ärendet i sin helhet 

Smittskydd uppmanar fortsatt skolornas huvudmän att vidta åtgärder i 

högstadieskolor för att glesa ut närvaron i lokalerna till exempel genom partiell 

undervisning på distans för att minska risken för smittspridning. 

Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

fortsatt partiell fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de 

kommunala grundskolorna från och med 2021-05-24. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om partiell fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-06-11. 
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Samverkan 

Information lämnas till FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium. 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Yttrande över remiss: Borås vision 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka remis: Borås vision.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden har inga synpunkter på remissen, utan ställer sig bakom 

densamma.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Borås vision. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Information till remissupplagan: Borås vision 

 
Datum 
2021-03-08 
 
 

Sammanfattning 
Ni har nu fått remissupplagan av Borås vision. Det är en revidering av visionen 
Borås 2025, som togs fram år 2012.  

Här beskrivs arbetet som ledde fram till remissupplagan av Borås vision. 
Dokumentet bör ses som bakgrundsinformation till er som lämnar synpunkter 
på remissupplagan.  

Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått från augusti 2020. 
Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås 
invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets uppdrag har 
varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers synpunkter och att 
göra visionen ännu mer till hela Borås vision. Detta uppdrag har lett till de 
förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan.  

Remissupplagan av visionen lämnas nu över till ett antal remissinstanser. 
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 31 Maj. Därefter beaktas 
inkomna synpunkter inför Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut 
i augusti respektive september 2021. 

Kontakt: 
Maja Karlsson, Projektledare  
maja.karlsson@boras.se / 073-432 89 52  
  

mailto:maja.karlsson@boras.se
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Bakgrund  
Borås vision 2025 har varit Borås ledstjärna sedan 2012. Visionen är vårt 
framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. 
Visionen uppdateras vart fjärde år om det finns behov av förändringar.  

Utvärdering visionen Borås 2025 
Sedan visionen antogs 2012 har det hänt mycket i Borås, här nedanför listas 
några exempel. Även om en del av aktiviteterna hade blivit verklighet utan 
visionen, har visionen på många sätt bidragit med kraft och en gemensam 
riktning i Borås utveckling. 

Nya och växande mötesplatser:  
På knappt tio år har vi etablerat en mängd olika mötesplatser, bland annat 
renoverat och invigt Borås Kongress (2018). Träffpunkt Simonsland har haft 
över en miljon besök sedan invigningen 2014. Textile Fashion Center, som 
också invigdes 2014, har stärkt sin betydelse som ett ledande centrum för 
hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. 

Övriga mötesplatser som har öppnat under de senaste åren är Norrbyhuset, 
Hässlehuset, och Medborgarlabbet på Sjöbo. Föreningslivet bidrar med att fylla 
mötesplatserna med spännande aktiviteter. 

Hållbarhet är utvecklingens kärna  
2019 invigdes en av Europas modernaste miljöanläggningar, Energi- och 
miljöcenter, på Sobacken som ett steg mot målet att göra Borås till en 
fossilbränslefri stad. Energi- och miljöcenter är både ett kraftvärmeverk och 
avloppsreningsverk. 

I Borås effektiveras energianvändningen och användningen av förnybar energi. 
Viskaforshem AB, AB bostäder i Borås, Fristadbostäder AB och Borås Energi 
och Miljö AB har installerat solenergi. 

Vi har börjat rena Viskan från svunna epokers miljöpåverkan. 

Det har blivit enklare att åka kollektivt I Borås. 2014 byggdes cykelgaraget vid 
järnvägsstationen och tio mobila cykelställ med cykelpumpar köptes in och 
placerades ut i staden. För att öka framkomligheten har bland annat 
bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus byggts om. 

2019 började Västtrafik köra elbussar i Borås, ett första steg för att uppnå målet 
om en buller- och utsläppsfri stadstrafik. 

Borås invånare, näringsliv och organisationer är engagerade i stadens 
miljöarbete. I samverkan arrangeras årligen Kretsloppsveckan, en vecka med 
fokus på hållbarhetsfrågor och aktiviteter. 

Borås har blivit utsedd till Årets Håll Sverige rent-kommun fem år i rad: 2015, 
2016, 2017, 2018 och 2019. 
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Företagande och samverkan får Borås att växa 
Ny etablering kräver ny mark, och de senaste åren har vi sålt cirka 400 000 
kvadratmeter industrimark årligen, samtidigt som vi jobbar hårt med att i 
samverkan med näringslivet skapa hållbara logistiklösningar, både från 
Göteborgs hamn och för en bättre innerstad i Borås. Denna tillväxt i 
samverkan har de senaste åren skapat fler än 500 jobb varje år. 

Naturen väntar runt hörnet 
Miltals med vandringsleder och löp- och skidspår håller Borås och boråsarna i 
form. Vi har samlat dem alla i Friluftsguiden tillsammans med badplatser och 
fiskesjöar och annat. Här finns förstås också våra tillgänglighetsanpassade spår 
utmärkta. 

Alldeles nyligen utökades naturreservatet Rya åsar till hela 550 hektar, eller 550 
000 kvadratmeter. Storsjön är ett nytt naturreservat bildat 2014, 
tillgänglighetsanpassat så att även de med rullstol, rollator eller barnvagn kan 
promenera i naturen. 

Ett Borås för de unga 
I Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga i alla åldrar. Borås utsågs till 
Årets studentstad 2020/2021 av Sveriges förenade studentkårer – men vi har 
också byggt många förskolor och etablerat familjecentraler för stärkt 
integration. Våra skolbarn är engagerade i allt från Grön flagg, 
lärandeprogrammet om hållbarhet, till stadsbyggnad, nu senast om 
framtidsstadsdelen Gässlösa. 

Sedan 2019 arbetar en koordinator med att utveckla samarbetet mellan skola 
och näringsliv för att cirka 1000 boråselever i årskurs 8 och 9 ska få bra prao-
platser. 

Genom samverkan med näringslivet får elever i årskurs 8 lära sig mer om 
entreprenörskap och privatekonomi, ett samarbete med Sparbanksstiftelsen, 
Swedbank och UF. 

Näringslivet i samarbete med gymnasieskolan har möjliggjort APL-platser 
ibland annat Zambia, Kina, Japan och Spanien. 

I Borås erbjuds ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter för barn. Badresor till 
Sjömarken, bokbussen på besök i bostadsområdena och Barnkoloni i Espevik 
är några exempel. 

I dag får 13 000 studenter sin utbildning vid Högskolan i Borås. Sedan 2019 har 
vi en av landets polisutbildningar. 

Fler centrala bostäder  
I centrala Borås byggs allt fler bostäder. En förtätad stad är en tryggare stad, 
med fler människor i rörelse och fler butiker och andra verksamheter i centrum. 
Nyligen togs första spadtaget till kvarteret Björnflokan, ett av de senaste 
spännande bostadsprojekten i centrala Borås. Och nere på Eko-platsen byggs 
gamla Posthuset på med fler bostäder. 
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Levande landsbygd 
Vår landsbygd hålls levande med invånarnas initiativkraft, där ortsråden spelar 
en avgörande roll jämsides med lokal företagsamhet och ideella krafter. 
Fiberföreningar över hela Borås har sett till att landsbygden har fått bredband. 
85 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling. Nu har fler hushåll i 
kommunen bredbandsuppkoppling. 

2018 och 2019 fick Borås Stad EU-medel för att via projektet Leader Sjuhärad 
utveckla det lokala arbetet i serviceorterna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och 
Sandared. Arbetet har fortsatt under 2020. 

Idrottsarrangemang och konst för alla. 
Street art-festivalen No limit arrangerades 2020 för fjärde gången, den här 
gången på Norrby. Jubileumsåret 2021 blir Skulpturbiennalen en bredare 
Konstbiennal. 

Borås har också fått äran att vara värd för flera stora idrottsarrangemang, bland 
annat SM-veckan sommaren 2015, O-ringen 2015 och U20-EM i friidrott 2019.  

  



Borås Stad 
Datum 
2021-03-08 

  
  

Sida 
5(14) 

 

 

Utgångspunkter Revidering Borås vision 2025 
I arbetet med revideringen av visionen Borås 2025 har det funnits några 
utgångspunkter. Dessa formades efter ett arbetsmöte med 
Kommunalrådsberedningen och beslutades om av Kommunstyrelsen. 

• Hållbarhet: Visionens utgångspunkt är fortfarande hållbarhet utifrån de 
tre hållbarhetsdimensionerna; social-ekonomisk-och ekologisk 
hållbarhet. 

• Berättandeform: Visionen är skriven i berättandeform och kompletterad 
med strategiska målområden. 

• Hela Borås vision: Visionen ska gälla för alla som bor, verkar och möts i 
Borås. Den nuvarande visionen har inte fått den genomslagskraft som 
förväntades över intressentgruppsgränser. Revideringsarbetet fokuserar 
därför på att stärka visionens förankring, uppföljning samt på att nå ut 
med visionen till fler.  

Målgrupper: 
Visionens målgrupper är alla som bor, verkar och möts i Borås: 

• Invånare 

• Näringsliv 

• Föreningsliv 

• Akademi  

• Förtroendevalda  

Uppdrag:  
Revideringsarbetets uppdrag är att revidera visionen utifrån inkomna 
synpunkter samt att stärka visionens förankring och uppföljning. 

Genomförandet 
Under hösten 2020 har synpunkter från människor som bor, verkar och möts i 
Borås samlats in. Här nedanför beskrivs hur det gjorts.  

Invånarna:  

• 131 personer har lämnat synpunkter via en webbenkät.  

• Kommunikation i Borås Stads sociala medier med uppmaning om att 
lämna synpunkter. 

• Uppmaning att lämna synpunkter via Borås TME:s adventskalender.   

• Förslagslådor och idéplank på stadens alla mötesplatser, bibliotek och 
öppna ungdomsverksamheter. 

• Bussreklam, annonsering i BT samt eurosize-affischer på stan.  

• Artikel i Borås Tidning om visionsarbetet. 
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• Elever som läser samhällsorientering har svarat på webbenkäten. 
Arbetslivsförvaltningen har översatt enkäterna samt elevernas svar, för 
att eleverna ska få möjlighet att besvara frågorna på bästa sätt.  

Barn och ungas perspektiv:  

• Unga kommunutvecklare  

• Barn i förskolan har som en del av Barnrättsveckan 2020 målat 
teckningar som visar vad de vill att Borås ska bli i framtiden. 
Pedagogerna har tolkat teckningarna.   

• Synpunkter från stadens högstadieelevråd. 

Näringslivet/ företagare: 

• Ett dialogtillfälle för större företagsorganisationer. 

• Dialog och synpunkter från Borås näringslivsstyrelse.  

• Två dialogtillfällen för företagare i Borås, alla företagare som är anslutna 
till näringslivsenheten bjöds in. Omkring 30 företagare deltog. 

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som företagare. 

• Artikel om visionsarbetet och uppmaning om att lämna synpunkter i 
tidningen Företagsamt. 

Föreningsliv/ civilsamhället:  

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som förening.  

• Representanter från det fria kulturlivet och ett antal kulturföreningar 
bjöds in till dialog, tre representanter deltog i dialogen.  

• En variation av föreningar som är anslutna till Fritids-och 
folkhälsoförvaltningen bjöds in till två dialoger, omkring 45 
föreningsrepresentanter deltog på de olika dialogtillfällena. 

Ortsråd:  

• Utskick med möjlighet att lämna synpunkter har skickats till alla ortsråd. 

• Dialog med Sandaredsbygdens ortsråd och Fristadbygdens ortsråd. 

• Dialog för alla ortsråd där en sammanställning av synpunkterna från 
serviceorterna presenterades och där fler synpunkter kunde lämnas. 
Representanter från följande områden deltog: Borgstena, Bredared, 
Vänga, Fristad, Viskafors, Sjömarken och Sandared.  

Pensionärsråd och funktionshinderråd:  

• Alla funktionshinderråd bjöds in till att delta på en dialog.  

• Presentation för det centrala funktionshinderrådet med uppmaning om 
att bidra med synpunkter. 
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• Presentation för det centrala pensionärsrådet med uppmaning om att 
bidra med synpunkter. 

• Alla pensionärsråd bjöds in till att delta i en dialog. Representanter från 
några av de olika råden deltog.  

Akademin:  

• Inbjudan till dialog och information om möjlighet att lämna synpunkter 
har gått ut via ping-pong till alla elever på Högskolan i Borås.  

• Dialogtillfälle för representanter från Studentkåren. 

• Dialogtillfälle för Högskolan i Borås Kvalitets-och ledningsråd. 

Medarbetare Borås Stad:  

• Dialog med medarbetare i Borås Stad, öppen inbjudan via stadens 
intranät. Omkring 30 medarbetare deltog.  

• Dialog med koncernledningen, består av förvaltnings-och bolagschefer.  
• Dialog med Borås Stads Mänskliga rättighetsnätverk om visionen 

utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv.  
• Dialog om visionen på Stadsledningskansliet stormöte. 

Förtroendevalda: 

• Inledande dialog med Kommunalrådsberedningen, för att forma 
utgångspunkterna i arbetet. 

• Beslut i Kommunstyrelsen om arbetsformen. 

• Enkät med möjlighet att lämna synpunkter till alla ledamöter i 
Kommunfullmäktige, med en uppmaning om att enkäten besvaras på 
partiernas gruppmöten. Presentationer om visionsarbetet har hållits för 
de partier som önskat. 

• Avstämningsmöte med Kommunalrådsberedningen. 
Kommunalrådsberedningen önskade mer politisk involvering och 
arbetsmöten med kommunalråd och gruppledare.  

• Information om revideringsarbetet för Kommunstyrelsen. 

• Tre arbetsmöten med kommunalråd & gruppledare med syfte att forma 
visionen utifrån inkomna synpunkter. 

Alla synpunkter har sammanställts. De frågor som i huvudsak diskuterats i 
dialog med intressentgrupperna är:  

• Vad ska Borås bli i framtiden?   

• Hur vill du bidra till att visionen blir till verklighet?  

• Vad ska den reviderade visionen ha för tidshorisont? 
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Sammanställning av synpunkter 
Synpunkterna som kommit in från intressentgrupperna har sammanställs 
kontinuerligt och en sammanfattning har publicerats på boras.se/vision. 
Synpunkterna har sammanställts utifrån olika rubriksättningar för att de ska bli 
enklare att läsa. De synpunkter som har varit likadana/liknande har parats ihop 
och räknats i antal.  

Följande ordmoln är sammanfattningar av inkomna synpunkter. Vid intresse 
för en fullständig sammanställning av inkomna synpunkter, kontakta Maja 
Karlsson.  

Invånare: 

 

Barn & unga:  
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Föreningsliv: 

 
Ortsråden:  
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 Näringsliv:  

 

Medarbetare Borås Stad:  
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Om remissupplagan  
Alla inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för 
revideringsarbetet. En politisk arbetsgrupp bestående av kommunalråd och 
gruppledare har med stöd av tjänstepersoner och projektorganisationen för 
arbetet med revideringen skapat remissupplagan.  

Remissupplagan innehåller den politiska arbetsgruppens, det vill säga Borås 
valda företrädares, tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och 
framtidsambitioner.  

De inkomna synpunkter som inte hittas direkt formulerade i remissupplagan 
kommer omhändertas inom det fortsatta arbetet med visionen genom att 
skickas till berörda förvaltningar i Borås Stad.  

Här listas en sammanfattning av de övergripande förändringar som gjorts i 
arbetet med att revidera Borås 2025. Dessa förändringar har resulterat i 
remissupplagan av Borås nya vision:  

Nytt format 
Den nuvarande visionen består av en inledande text som är kompletterad med 
målområden. Upplevelsen är att den nuvarande visionens målområden är mer 
kända än den inledande texten och att den inledande texten har glömts bort. I 
den reviderade visionen föreslås därför målområdena få en större bäring och 
utgöra ”visionsområden”- själva visionen. Den inledande visionstexten föreslås 
bestå av information om visionens målgrupper och vara en sammanfattning av 
de föreslagna målområdena.  

Innehåll som berör alla som bor, verkar och möts i Borås 
En del innehåll i Borås 2025 berör främst Borås Stads arbete. För att tydliggöra 
att visionen berör alla som bor, verkar och möts i Borås har visst innehåll 
plockats bort. Målområdena har också formulerats om till att bestå av innehåll 
som till större grad berör visionens alla målgrupper. Med det sagt finns det 
inget särskilt målområde för barn-och unga, stadskärnan, företagare eller 
landsbygden. Det beror på att innehållet inom varje målområde i högre grad ska 
beröra alla som bor, lever och möts i Borås. 

Inga strategier  
Strategierna i Borås 2025 berör till stor omfattning Borås Stads interna arbete. 
Eftersom visionen ska tillhöra alla som bor, verkar och möts i Borås har 
strategierna plockats ur visionen. Borås Stad omhändertar istället frågan om 
strategier för hur Borås Stad ska arbeta med visionen inom arbetet med 
uppföljning.  

Färre målområden och en sammanfattande mening 
Färre målområden innebär att målområden i Borås 2025 har slagits ihop eller 
tagits bort. I inledningen finns en sammanfattning av visionen, här lyfts 
remissupplagans visionsområden. Förändringarna utgår från inkomna 
synpunkters önskan om en vassare vision som är enklare att komma ihåg.  



Borås Stad 
Datum 
2021-03-08 

  
  

Sida 
12(14) 

 

 

 

Ingen tidshorisont 
I remissupplagan föreslås att visionen inte ska ha en tidshorisont. Istället 
fortsätter visionen revideras vart fjärde år vid behov, som idag och likt Borås 
Stads övriga styrdokument.  Förslaget grundar sig i att visionen behöver följa 
förändringar i omvärlden. Det är därför svårt att idag veta när mindre eller 
större revideringar av visionen behöver göras. Om det inte finns en tidshorisont 
blir det ännu viktigare att arbetet följs upp för att vi ska veta om vi närmar oss 
visionen eller inte. Förslag kring hur uppföljningsarbetet kan stärkas beskrivs 
senare i dokumentet.  

Uppdaterat innehåll 
En del av innehållet i Borås 2025 är fortfarande aktuellt enligt inkomna 
synpunkter. Det finns dock vissa frågor som inte lyfts i lika hög grad i Borås 
2025 som i det reviderade remissutskicket. Centrala frågor som fått ett större 
fokus i det reviderade remissutskicket är: Trygghet, likvärdiga satsningar i hela 
Borås, ett gott vardagsliv, vikten av samverkan mellan alla som bor, verkar och 
möts i Borås samt hållbara val i vardagen.  
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Fortsatt arbete med visionen 
För att göra visionen levande och aktuell behöver människor som bor, verkar 
och möts i Borås känna till visionen. Vi som bor, verkar och möts i Borås 
behöver hjälpas åt med att förankra visionen, genomföra aktiviteter och följa 
upp det vi gör i visionens anda. Det fortsatta arbetet med visionen föreslås ske 
utifrån tre viktiga delar:  Informera, Aktivera och följa upp. 

 

Följa upp Informera

Aktivera

Informera: Vi hjälps åt med att informera om visionen i syfte att öka 
kännedomen om den.. Information sprids genom att vi pratar om visionen när 
människor möts, i så väl fysiska som digitala möten samt genom olika kanaler, 
nätverk, forum och event. Vi ställer oss frågan ”Hur och när kan vi prata om 
visionen i våra sammanhang?” Genom god kännedom om den och 
återkoppling om det som gjorts blir visionen en gemensam ledstjärna för vårt 
framtida Borås.  

Aktivera: När vi har kännedom om visionen blir nästa steg att fördjupa sig i 
vad visionen innebär för oss; Vad gör vi redan idag som går i visionens anda? 
Vad kan vi göra mer för att förbättra för alla som bor, lever, verkar och möts i 
Borås? Vi hjälps åt med att agera för visionen utifrån våra olika förutsättningar. 
Ju fler som agerar för att göra visionen till verklighet, desto bättre blir vårt 
framtida Borås.  

Följa upp: När vi gör insatser behöver vi veta om vi närmar oss visionen. Vad 
har vi gjort? Vilka förändringar har vi uppnått i visionens anda? Kan vi göra 
något annorlunda eller göra mer av något? När vi ser tillbaka på vad vi gjort 
vägleder det oss i vad vi tillsammans kan göra bättre för vårt framtida Borås.  

Borås Stads arbete med Borås vision 
Visionen är för Borås Stad ett internt styrdokument som Kommunfullmäktige 
fattar beslut om. Borås Stad kommer också ha en samordnande roll och skapa 
förutsättningar för alla att vara delaktiga i arbetet med visionen genom att 
tillhandahålla informationsmaterial, sprida information och följa upp 
visionsarbetet.  
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Datum 
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För att arbetet ska vara levande behöver vi vara öppna för förändringar och 
anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Så här kommer Borås Stad 
inledningsvis att samordna arbetet. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att informera om visionen genom 
att ta fram tillgängliga informationsmaterial för alla som bor, lever, 
verkar och möts i Borås. Materialet är ett stöd för att prata om visionen.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att aktivera fler i arbetet med 
visionen genom att ta fram verktyg som stöd i visionsarbetet. Med 
verktygen kan du få reda på vad visionen innebär för dig och vad du 
kan göra för ett bättre Borås.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att följa upp visionen genom att 
ta fram mallar som gör det enkelt att se vad vi har gjort och vad vi kan 
göra mer i visionens anda. För att nå ut med inspiration och få reda på 
hur andra hanterar visionen har Borås Stad fortsatta dialoger med 
människor som bor, lever, verkar och möts i Borås.  

 



Från: ks.arende@boras.se 
Skickat: den 8 mars 2021 14:09 
Till: Nexhdet Vokshi; info@borasnaringsliv.se; 

boras@foretagarna.se; info@viared.se; 
centrumledare@knalleland.se; info@borascity.se; 
info@sandared.se; info@framtidfristad.se; 
info@attraktivatoarp.se; Helena Ruderfors; boras@mp.se; Ida 
Legnemark; magnus.winblad@vansterpartiet.se; 
jonathan.tellbe@gmail.com; boras@liberalerna.se; 
boras@sd.se; Dennis Jernkrook; 
boras@socialdemokraterna.se; registrator@hb.se; 
info@sib.hb.se; AB Bostäder i Borås; Bengt Engberg; 
info@toarpshus.se; info@sandhultsbostader.se; 
info@boraszoo.se; Borås Elnät AB; Borås Energi och Miljö AB; 
Borås Lokaltrafik AB; Borås Parkerings AB; 
info@textilefashioncenter.se; BoråsBorås TME AB; 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund; Stadshuset 
Diarium; Fristadbostäder AB; Industribyggnader i Borås AB; 
info@ink-boras.se; kansli@sjusam.se; Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund; Viskaforshem AB; 
Arbetslivsnämnden Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden 
Diarium; Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden 
Diarium; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; 
Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; Kulturnämnden 
Diarium; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 
Miljöförvaltningen Diarium; Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarium; Servicenämnden Diarium; Sociala omsorgsnämnden 
Diarium; Stadsrevisionen Diarium; Tekniska nämnden Diarium; 
Vård- och äldrenämnden Diarium; Överförmyndarnämnden 
Diarium; Valnämnden; tage.carlsson@gmail.com 

Kopia: Maja Karlsson 
Ämne: 2020-00585 Svar på remiss 
Bifogade filer: RemissupplagaBoråsVision.pdf; Borås vision - Information till 

remissupplagan.pdf; Missiv.docx; Remissyttrande.docx 
 
Kategorier: Under beredning 
 

Hej, 

Översänder här remissen Revidering av visionen Borås 2025. I bifogat hittas remissen och 

information om remissen samt en mall för remissvar.  

  



Remissvaren ska vara inskickade till Kommunstyrelsen senast den 31 Maj.  

  

Läs mer om visionsarbetet på www.boras.se/vision.  

  

Vid frågor, kontakta:  

Maja Karlsson  

maja.karlsson@boras.se  

073-4328952 
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Kommunstyrelsen 
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Remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga bolag 

3. Centrala Pensionärsrådet  

4. Centrala Funktionshinderrådet  

5. Högskolan i Borås: registrator@hb.se  

6. Studentkåren i Borås: info@sib.hb.se  

7. Samtliga politiska partier: boras@socialdemokraterna.se;  

dennis.jernkrook@boras.se; boras@sd.se; jonathan.tellbe@gmail.com;  

magnus.winblad@vansterpartiet.se;  ida.legnemark@politiker.boras.se; 

boras@mp.se; helena.ruderfors@boras.se; boras@liberalerna.se  

8. Borås City: info@borascity.se  

9. Knallelandsgruppen: centrumledare@knalleland.se  

10. Borås näringsliv: info@borasnaringsliv.se  

11. Föreningen företagarna: boras@foretagarna.se  

12. Viareds företagsförening: info@viared.se  

13. Integrationsråden: nexhdet.vokshi@boras.se 

14. Föreningsrådet: tage.carlsson@gmail.com  

15. Attraktiva Toarp: info@attraktivatoarp.se  

16. Framtida Fristad: info@framtidfristad.se  

17. Sandaredsbygdens ortsråd: info@sandared.se  

 

Det finns också möjlighet för invånare, föreningar och andra organisationer 

samt företag att lämna remissvar via www.boras.se/vision  
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Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se  

Ange diarienummer KS 2020-00585 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Remissinstansernas 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. 

Synpunkter på remissupplagan av visionen lämnas genom bifogat dokument 

”Svar på remiss”.  

Maja Karlsson   
Handläggare 
073432895 

mailto:KS.diarium@boras.se


VISION
BORÅS

REMISSUPPLAGA: BORÅS VISION

Borås är stad och landsbygd, historia och framtid. 

Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever med närhet till varandra och det 
vi behöver i vardagen. Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om människor 
och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut. 

Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog.

Det här är vår vision. Den tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Vi har tagit fram 
visionen tillsammans, och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss 
alla och för framtida generationer. 

VISIONSOMRÅDEN

Människor möts i Borås

Möjligheter och mod att utvecklas

Ett vardagsnära Borås

Omsorg om miljön och varandra



BORÅS VISION

Människor möts i Borås

I Borås finns platser för alla att mötas, helg som vardag. Möten ger glädje och skapar 
 inspiration och social trygghet. 

I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser där vi tar tillvara på varandras 
kunskap och erfarenheter. Små och stora möten och evenemang, många internationellt 
uppmärksammade, gör Borås till en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare. 

Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, 
akademi, föreningar och andra organisationer 
utvecklar Borås. Dialog och lyhördhet är 
grunden för allas delaktighet och infly-
tande över Borås utveckling. 

Det är när vi möts som vi tillsammans 
utvecklar Borås. Tillsammans är vi 
 klokare och kan uträtta så mycket mer.

Möjligheter och mod att utvecklas

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Här finns rika för-
utsättningar för människor och företag att förverkliga idéer och drömmar. I Borås bekräf-
tar vi och tar tillvara människors kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet 
och kreativitet präglar lärandet i skolan, arbetslivet och på fritiden. 

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att 
växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civil-
samhälle finns här attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till 
personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att utvecklas och 
lära livet ut.

Borås utvecklas på arvet inom textil och handel, samtidigt som det 
finns framgångsrika företag på många områden. Vi ligger i topp inom 
miljöteknik och textil innovation. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda ger oss möjlighet att ta tillvara på den kunskap 
och de talanger som finns här. Med innovation och hållbarhet i 
fokus utvecklar vi Borås för alla invånare och för framtida  
generationer.



BORÅS VISION

Ett vardagsnära Borås

Vi som bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi  behöver 
i vardagen, till aktiviteter och till varandra. 

I Borås finns det service, fritidsaktiviteter, kultur och företag 
där människor bor och verkar. Oavsett var du befinner dig 
har du nära till natur och tillgängliga grönområden. Hela Borås 
lever och det vi behöver för en bra vardag finns nära till hands. I 
hela kommunen finns det ett utbud av bostäder som passar olika 
åldrar och olika familjesituationer. Våra bostadsområden är anpas-
sade efter invånarnas behov och präglade av mångfald och öppenhet.

Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av 
människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg 
och parker är våra gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter 
under många av dygnets timmar.  

Omsorg om miljön och varandra

I Borås finns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida genera tioner. 
Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i 
harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med varandra. 

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera energikällor  
och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi skapat förutsättningar 
för enkla och smarta val i vardagen. I Borås  
konsumerar vi närproducerat, återvinner och återanvänder. I Borås är 
det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel eller 
andra miljömässigt anpassade transportmedel. 

I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner oss trygga i 
livets alla skeden. 

Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och  
god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik  
ålderdom. 



KONTAKT

Maja Karlsson, projektledare
E-post: maja.karlsson@boras.se

Tfn: 073-432 89 52
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Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Beslut 

"[Klicka och skriv text här]"  

 

Lämna synpunkter genom följande frågematris: 

 

Del i visionen: Synpunkter: 

Inledningen  

Visionsområde 1: Människor möts i 

Borås 

 

 

Visionsområde 2: Möjligheter och mod 

att utvecklas 

 

 

 

Visionsområde 3: Ett vardagsnära 

Borås  

 

 

Visionsområde 4: Omsorg om miljön 

och varandra  

 

 

Ingen tidshorisont, istället revideras 

visionen kontinuerligt vid behov 

 

Övriga synpunkter:  

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

 

 



Från: Detaljplanering 
Skickat: den 26 april 2021 22:08 
Till: 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; 
Julia Goffe; Kartor; Kerstin Hermansson; Kommunstyrelsen Diarium; 
Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; 
Niklas Arvidsson; Polismyndigheten; Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; 
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Stefan Börjesson; Tekniska nämnden 
Diarium; Tom Andersson; Bryggan; 'Borås Tidning'; Niklas Lund; Fritids- och 
folkhälsonämnden Diarium; LFF Borås; 
utdelningsforbattringar@postnord.com; skanova-remisser-
goteborg@skanova.se; trafikverket@trafikverket.se; 
registratorvtm@vasttrafik.se 

Ämne: Underrättelse om granskning för detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny 
skola), BN 2019:219 

Bifogade filer: Underrättelse om granskning.pdf 
 
Kategorier: Under beredning 
 
 
Översänder underrättelse om granskning för detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola), 
Borås Stad.  
 
Planhandlingarna hittas på:  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplaneri
ng/pagaendeplanarbete/gasslosaplanuppdrag/gasslosagasslosa515nyskola.5.7eb630aa16a59e
f02cf37f15.html  

Vänliga hälsningar, 

Anton Ehrendahl 
Planarkitekt 
_________________________________________________ 

Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovsavdelningen 

Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 84 49, Webbplats: boras.se/detaljplan 
 
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  
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/gasslosaplanuppdrag/gasslosagasslosa515nyskola.5.7eb630aa16a59ef02cf37f15.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/gasslosaplanuppdrag/gasslosagasslosa515nyskola.5.7eb630aa16a59ef02cf37f15.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/gasslosaplanuppdrag/gasslosagasslosa515nyskola.5.7eb630aa16a59ef02cf37f15.html
http://boras.se/detaljplan
https://www.boras.se/pub


 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Cathrine Kristoffersson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-25 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00126 3.5.4.0 
 

  

 

Granskning av detaljplanen: Gässlösa, Gässlösa 5:15, 

Borås Stad  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för Gässlösa 5:15, 

Borås.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, 

Borås.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), 

motsvarande för cirka 950 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av 

en grundsärskola och särskild undervisningsgrupp (Kommunikationsklass). 

Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 

meter) på området.   

I beaktning bör göras att viss del av skogen på skolans tomt ska kunna 

användas för lek och rekreation av skolans verksamhet. En planerad skolskog.         

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan på Borås Stads hemsida; 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamh

allsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/gasslosaplanuppdra

g/gasslosagasslosa515nyskola.5.7eb630aa16a59ef02cf37f15.html                    

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

3. Kommunstyrelsen 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/gasslosaplanuppdrag/gasslosagasslosa515nyskola.5.7eb630aa16a59ef02cf37f15.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/gasslosaplanuppdrag/gasslosagasslosa515nyskola.5.7eb630aa16a59ef02cf37f15.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/gasslosaplanuppdrag/gasslosagasslosa515nyskola.5.7eb630aa16a59ef02cf37f15.html


Grundskolenämnden 

2021-05-20 

Initiativärende  

  

 

Förändrade förutsättningar 
  

 

Kommunfullmäktige fattade 2021-05-20 beslut om att Grundskolenämnden tillåts nyttja sitt 

ackumulerade kapital. Grundskolenämnden hade vid årsredovisningen ett ackumulerat 

kapital om cirka 25 miljoner kronor. Dessa medel har nämnden nu mandat att disponera, 

med villkoret att Kommunstyrelsen ska informeras kring hur pengarna avses att nyttjas. 

 

Sverigedemokraterna ser primärt fyra frågor som är av särskild dignitet, dessa är den 

ackumulerade utbildningsskulden, den växande psykiska ohälsan, den stigande tendensen av 

hot och våld i Borås skolor, samt den ökade belastningen på elevhälsan. 

 

Flera av grundskolorna i Borås har i och med budget 2021 ställts under olika former av 

anpassningskrav. Dessa anpassningskrav påverkar bland annat resursteam och 

elevassistenter, vars uppgift är att stödja elevernas utveckling och studieresultat. Det bör 

ligga i nämndens intresse att ha kvar befintlig personal i största möjliga mån, för att 

understödja elevernas studieresultat och skolgång, i ett led att motverka den psykiska 

ohälsan och arbeta av utbildningsskulden. 

 

Den engångsutbetalning från läraravtalet, vilket omfattar ett belopp om 4 mnkr, är en 

kostnad som vi med fördel ser skulle kunna finansieras genom nämndens ackumulerade 

kapital. På detta sätt frigör vi långsiktiga resurser som kan omfördelas för att dämpa de olika 

anpassningskraven som finns i nämndens verksamheter. 

 

Sverigedemokraterna föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med 

engångskostnader som finns upptagna i budget, samt i den tilläggsbudget som nu är 

beslutad, som med fördel kan finansieras genom det ackumulerade kapitalet. På detta sätt 

kan nämnden kraftigt dämpa gällande anpassningskrav, med förhoppning om att helt 

eliminera samtliga anpassningskrav i verksamheten genom de strukturella resurser som 

nämnden frigör och har till förfogande. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sverigedemokraterna föreslår Grundskolenämnden besluta,  

  

Att  uppdra förvaltningen att snarast framställa engångskostnader under 2021 som 

kan finansieras genom nämndens ackumulerade resultat. 

  

 För Sverigedemokraterna,  

  

  

 Anders Alftberg (SD)  Martin Sörbom (SD) 

Ledamot                                                        Ersättare 
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Anmälningsärenden per maj 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden samt lägga dessa till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Läsårstider 2022/2023 

Inkomna skrivelser om anpassningar på Asklandaskolan och Hestra 

Midgårdskolan dnr 2021-00036 

Inkomna skrivelser skolplacering dnr 2021-00019 

Avgivna svar från Grundskolenämnden avseende anpassningar på 

Asklandaskolan 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2021-04-25—2021-05-21 

Avstängningar elever perioden 2021-04-25—2021-05-21 

Elevernas frånvaro per april 2021               

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per maj 2021. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut per maj 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.               

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2021-04-26—2021-05-21. 

Laglighetsprövningar skolplacering 2021-04-26—2021-05-21. 

2. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2021-00019 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2021-04-26—2021-05-21. 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2021-04-26—

2021-05-21. 

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer 

i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2021-04-26—2021-05-25 dnr 

2020-00134 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 

enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2021-04-26—2021-05-21. 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2021-04-26—2021-05-25. 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen 2021-04-26—2021-05-25 

Förvaltningschefens beslut om fjärrundervisning och stängning av undervisning 

klasser skolor dnr 2021-00057 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts april 2021 Dnr 2021-00018                               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per maj 2021Grundskolenämnden. 

                                

Samverkan 

FSG. 
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Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


