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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00012 1.1.3.0

Magnus af Klint
Handläggare

Genomförandet av Budget 2018
Grundskolenämndens beslut
Uppdra till förvaltningschefen att genomföra budget 2018 utifrån
förutsättningen att nämndens framställning om resurstillskott och disponering
av ackumulerat överskott från 2017 kommer att tillstyrkas av
Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Vid Grundskolenämndens sammanträde 2018-01-30 fastställde nämnden
budget för 2018 och uppdrog till förvaltningschefen att genomför den i enlighet
med nämndbeslutet.
Nämnden beslutade samtidigt om två framställningar som avser budget 2018.
Dels en framställan till Kommunstyrelsen om att under 2018 få disponera
överskott för Grundskolenämnden 2017 dels en framställan till
Kommunfullmäktige med en begäran om ett utökat kommunbidrag om 20 mkr.
Ordföranden har uppdragit till förvaltningschefen att genomföra sitt uppdrag
med att genomföra budget 2018 med förutsättningen att dessa båda
framställningar kommer att tillstyrkas. Detta beslut överlämnas till nämnden för
ställningstagande.
Samverkan
Samverkan i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00012
1.1.3.0

Grundskolenämndens kommunbidrag 2018
Förslag till beslut
Grundskolenämnden beslutar att begära ett utökat kommunbidrag av
Kommunfullmäktige med 20 mkr.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har i Budget 2018 fastställt Grundskolenämndens
kommunbidrag till 1 387 800 tkr. Under Grundskolenämndens beredning av
budgeten har ett flertal utmaningar och behov analyserats. Nämndens
bedömning är att det finns ett behov av en ytterligare resursförstärkning i
budget 2018 varför nämnden beslutat att göra en framställan om en
resursförstärkning om 20 mkr.

Samverkan
Ärendet är inte samverkat.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00067 042

Magnus af Klint
Handläggare

Bokslut 2017 för Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Fastställa årsredovisning för 2017 för Grundskolenämnden.
Översända årsrapporten till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Grundskolenämnden upprättar årsredovisning för sitt första verksamhetsår.
Rapporten är upprättad enligt mallar och anvisningar från Kommunstyrelsen.
Det ekonomiska resultatet är ett överskott om 5 mkr. Verksamheten har även i
övrigt bedrivits enligt budget och elevvolymerna avviker endast marginellt mot
förväntat vilket innebär en fortsatt elevökning.
Skolinspektionens granskning som genomfördes 2016 har inneburit särskilda
insatser för att åtgärda påtalade brister. Även lokalsituationen, med den
utmaning som ligger i att möte de inträffade och förväntade elevökningarna i
takt med stadens tillväxt, har blivit en utmaning att lösa i samarbete med
Lokalförsörjningsnämnden.
Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2017 Grundskolenämnden.

Samverkan
Samverkan i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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1 Inledning
Årsrapporten för 2017 är Grundskolenämndens första verksamhetsår med ett samlat ansvar för
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.
Det ekonomiska resultatet visar ett överskott om ca 5 mkr före kompensation för kostnader för ett
socialt investeringsprojekt om ca 1,4 mkr. Ackumulerat resultat efter 2017 bör därmed bli 6,4 mkr.
Utfallet är något bättre än nämndens prognoser under året, ett utfall enligt budget, vilket främst beror
på bättre utfall på statsbidrag från främst tidigare år. Nämndens buffert har i huvudsak disponerats till
att täcka volymavvikelser mot förväntat i budgeten. Avsättning har gjorts för förväntade viten utifrån
Skolinspektionens tillsyn och osäkerheter i statsbidrag.
Verksamheten växer kraftigt utifrån den demografiska utvecklingen vilket innebär utmaningar att
bereda elever skolplats, särskilt i sitt närområde, och inom personalrekryteringen. Budgetavvikelsen är
begränsad inom personalkostnaderna men bakom detta finns grupper med svårigheter att rekrytera och
samtidigt underskott inom delar av kärnverksamheten.
De riktade statsbidragen blir successivt en allt större andel av finansieringen av kärnverksamheten och
inte minst dess grundbemanning. Även nya uppdrag från staten avses finansieras via kommunbidraget
då de tillförs kommunen i generella statsbidrag. Planeringsförutsättningarna blir med nödvändighet
något mer osäkra i budgetprocessen när beslut från bl a Skolverket om statsbidragen inte sällan
kommer senare, varpå nämnden måste göra antaganden för att ge verksamheten rimliga planeringsförutsättningar. Arbetsprocessen med dessa frågor har inletts under arbetet med budget 2018.
Arbetet med lokalplanering i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden har intensifierats under året då
stadens befolkningsprognos och den faktiska elevökningen på flera håll kräver kapacitetstillskott. Detta
behöver göras på ett sätt så att lokaleffektiviteten och de pedagogiska förutsättningarna, men också
rimlig närhet främst för de yngre eleverna, kan tillgodoses. Nämnden ser det som viktigt att kapacitetsbehovet för den kommunala produktionen (såsom skolor) integreras i kommunens gemensamma
planering av ny- och utbyggnad av bostäder, så att behov av lämplig mark och lokaler för skoländamål
säkerställs.
Förutom de utmaningar som den demografiska utvecklingen ställer på staden och nämndens planering
och framförhållning har nämnden valt ut tre fokusområden för att möta stadens vision och strategier
för skolområdet. Dessa är "Relationer och processledning", "Bilden av skolan" samt "Systematiskt
kvalitetsarbete". Dessa har varit vägledande i arbetet med verksamhetsplaner och kommande års
budget.

2 Viktiga händelser under året
2017 är det första året som Borås Stad har haft en sammanhållen nämnd för grundskolan på ca 30 år.
Året har därför präglats av att bygga upp och konsolidera förvaltningens arbete med yttersta mål att
uppfylla syftet med Borås Stads omorganisation till fackförvaltningar. Processen att etablera en
sammanhållen förvaltning har kantats av mycket och hårt arbete där olikheterna mellan de forna stadsdelarna, samt kvalitetsbrister inom förvaltningsprocessen, varit långt mer omfattande än de förväntade.
I praktiken har det varit få processer, system och rutiner som inte behövts förändras.
Borås Stads skolor var under 2016 föremål för Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Resultatet, som i
huvudsak presenterades under första halvåret 2017, var i hög grad nedslående. Av de sammanlagt ca 40
skolenheterna under nämndens ansvar fick 19 besök av Skolinspektionen. Av dessa fick 17 skolor
sammanlagt 58 förelägganden varav 36 med viten. Vitesbeloppen uppgick sammanlagt till ca 11 mkr.
Arbetet med att åtgärda bristerna har totalt sett varit framgångsrikt och har bidragit till en översyn och
strukturuppbyggnad som kommer att gagna nämnden i framtiden.
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I november 2016 informerades nämnden om att lokalsituation är bekymmersam. Denna har eskalerat
under 2017 där man med mycket små marginaler kunnat erbjuda plats i skolorna till alla elever.
Situationen har lett till att nämnden under 2017 tvingats hitta lösningar som vare sig är pedagogiskt eller
ekonomiskt gynnsamma. Detsamma gäller för elever och vårdnadshavare som inte alltid får gå i den
skola som man önskar eller har närmast till. Nämnden har konstaterat att förmågan att erbjuda plats
kommer att vara kritisk under flera år framöver.
I början av året presenterades även KAL-gruppens arbetet med syfte att stärka skolorna i Borås Stad
avseende kompetensförsörjning, arbetsmiljö och lönebildning. Arbetet rönte stor uppmärksamhet och
nådde i samverkan med i huvudsak lärarfacken fram till åtgärder som bedömdes stärka skolorna.
Bedömningen är att löneläget för främst lärare till övervägande del är i paritet med marknadens i
närområdet. Förbättringar av arbetsmiljön är för tidig att kommentera, förutom att tio tjänster som
studiecoacher inrättades på försök, med hittills gott resultat. Vissa punkter inom satsningen har behövt
revideras under året.

3 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall År
2017

2

1

Antal genomförda
medborgardialoger.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Utfall 2015

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall År
2017

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

84

85

85

79

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

221

221

216

213

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

90,8

92,2

94

91,8

Andel elever i åk 5 som upplever att
läraren förväntar sig att de ska nå
målen i alla ämnen, %.

90,7

96,2

97

96,1

Andel elever i åk 8 som upplever att
läraren förväntar sig att de ska nå
målen i alla ämnen, %.

90,5

87,4

94

88,9

Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.
Målvärdet är inte nått. På enhetsnivå har flera skolor förbättrat sina resultat. Särskild bra har arbetet
med att öka andelen av nyanlända elever som blir behöriga till yrkesprogram gått. Totalt innebär årets
utfall en försämring om sex procentenheter mot utfall 2016.
De främsta orsakerna till målavvikelsen är:
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017
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•

•

•

Hög lärarrörlighet inom många skolenheter under 2016 och 2017, vilket har lett till en brist på
kontinuitet i skolornas arbets- och utvecklingsorganisation. Under 2017 tillfördes nämnden
totalt 29 mkr till att bl a stabilisera kompetensförsörjningen utifrån KAL-gruppens förslag.
Läget uppfattas därav ha stabiliserats under 2017. Ett arbete pågår med Förskoleförvaltningen
och Högskolan i Borås för att förbättra rekryteringen.
Grundskoleförvaltningen har under 2017 upptäckt stora variationer i struktur och organisation
mellan skolenheterna. På flera håll har denna varit otillräcklig, vilket visas av Skolinspektionens
återrapportering. Därför har förvaltningen under 2017 arbetat med att skärpa
linjeorganisationen och dess ledning och styrning. På enhetsnivå uttrycks detta i ny struktur och
innehåll i skolornas verksamhetsplaner. Systemet för stöd och uppföljning har förtydligats och
förtätats genom fler verksamhetschefer. Detta arbete fortsätter under kommande år.
Elevhälsans organisation har visats vara icke-ändamålsenlig. Problem med rekrytering har visat
en sårbar organisation, till men för elevernas resultat. Nämnden avser genomföra en
organisationsöversyn.

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.
Målvärdet är inte nått. Även gällande meritvärdet har flera skolor starkt förbättrat sina resultat. Totalt
innebär årets utfall dock en försämring om 18 poäng mot utfall 2016.
En positiv trend är att det bland våra elever har skett en stor höjning i meritvärdet jämfört med
föregående år. Detta beror till stor del på att de nyanlända som kommit de senaste åren har en bättre
skolbakgrund än förra året. Skolornas arbete med de nyanlända förbättrats och att det stöd som CFL
ger i form av studiehandledning ger bättre resultat.
I övrigt är bakgrunden till att målvärdet inte nåtts samma som nämns ovan gällande andel elever i åk 9
som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram.

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.
Andelen elever som känner sig trygga på en skola har över åren varierat mellan 88 - 94%. Målsättningen
94 % uppnåddes inte i år. I kvalitetsrapporten om Värdegrundsarbetet som Grundskolenämnden
upprättat i juni finns en djupare analys där det beskrivs vilka insatser som gjorts och planeras för att
åter öka denna andel. Kortfattat handlar det om att huvudmannen reviderat rutinerna för anmälan av
kränkande behandling och planerar utbildningsinsatser för att stärka arbetet på de enheter som behöver
detta. Inom ramen för arbetet med skolinspektionens kritik kring trygghet och studiero har anpassade
åtgärder bedrivits på de kritiserade skolorna.

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla
ämnen, %.
Målvärdet är i stort sett uppnått. Vikten av höga förväntningar skall kommuniceras av rektorerna inom
ramen för uppdragsdialogen med varje lärare.

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla
ämnen, %.
Målvärdet är inte uppnått. Vikten av höga förväntningar skall kommuniceras av rektorerna inom ramen
för uppdragsdialogen med varje lärare. Historiskt sett har vi haft lägre resultat för åk 8 än för åk 5. I ett
ämneslärarsystem är det svårare att upprätthålla förväntad på att nå målen i alla ämnen då det kan
finnas en tendens att elever för att säkra sin gymnasiebehörighet tillåts prioritera vissa ämnen, ibland till
och med anpassad studiegång där vissa ämnen väljs bort. Att göra så är i vissa fall nödvändigt men det
skickar samtidigt dåliga signaler vad beträffar förväntan.
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3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2017

Kommentar År 2017

Grundskolenämnden ska utreda
vilka skolor som särskilt behöver
extra resurser för att öka elevernas
måluppfyllelse och avsätta 6
miljoner kronor för att stärka dessa
skolor.

Genomfört

Resurser är fördelade till de mest utsatt skolorna
inom ramen för KAL-satsningen.

Grundskolenämnden får i uppdrag
att initiera arbetet med att bygga en
ny centralt belägen grundskola.

Genomfört

Uppdraget har rapporterats i lokalplan 2017 som
GRN behandlade vid sitt sammanträde i juni
2017. Lokalplanen är därefter överlämnad till
Lokalförsörjningsnämnden som underlag för
deras sammalde lokalplan för Borås stad.

Under 2017 ska
grundskolenämnden gå från
planering till praktik i att starta ett
tolerans- och värdegrundsarbete,
liknande det som fanns tidigare
under namnet ”Bra kompis”. Minst
två skolor ska omfattas av försöket.

Genomfört

Två högstadieskolor har genomfört
värdegrundsresa under HT17 till Auschwitz.

Grundskolenämnden får i uppdrag
att se över den rapportering
nämnden ska avge, i syfte att
föreslå effektiviseringar i sätt att
rapportera och frekvens.

Delvis
genomfört

Grundskolenämnden har reviderat formerna för
rapportering som skall avges. Rapporteringen är
därmed mindre omfattande avseende såväl
innehåll som frekvens. Därmed också mer
effektiv. Arbetet är emellertid inte avslutat utan
fortgår under 2018.

Grundskolenämnden får i uppdrag
att ta fram formerna för ett sökbart
bidrag till föreningar som erbjuder
läxhjälp.

Delvis
genomfört

Styrdokument avseende tillämpning av samt
former och övriga villkor för hjälp med läxor och
annat skolarbete enligt bestämmelserna i
”Förordning 2014:144 om statsbidrag för hjälp
med läxor eller annat skolarbete” togs fram
171128; presenterades för idéburna vid
nätverksmöte inom ramen för
Överenskommelsen samma dag. Uppföljning
kommer att ske vid nätverksmöte 180213. I
övrigt har flera föreningar sedan tidigare erbjudit
läxhjälp i egen regi med stöd från FoF. De flesta
av dessa föreningar lokaliseras till Norrby; några
enstaka på Hässleholmen.

Lärare ska inom ramen för det
skollyft som beslutades i budget
2015 även kunna ges möjlighet till
kompetensutveckling inom
specialpedagogik och svenska 2.

Genomfört

De särskilt avsatta medlen för
kompetensutveckling har använts till
matematiklyftet, Borås Stads lässatsning,
ämnesträffar för lärare i praktiskestetiska ämnen
som letts av förstelärare, för förstelärares
uppdrag på respektive skola och för
utbildningsinsatser gällande digitalt lärande.
Under höstterminen 16 genomfördes dessutom
slöjdlyftet, leddes av förstelärare. Projektet
Tidiga insatser för ökad skolnärvaro genomförs
och beräknas vara avslutat under 2018. Lärare
har tack vare lärarlyftet getts möjlighet att
kompetensutvecklas inom SvA och
Specialpedagogik med bibehållen lön på 80%
som staten bekostat.

Under 2017 ska
Grundskolenämnden och
Gymnasie- och

Genomfört

En systemansvarig är anställd som har uppdrag
att arbeta med införandet av ProReNata
elevaktssystem. Utbildningsinsatser planeras
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Uppdrag

Status År 2017

vuxenutbildningsnämnden införa
digital elevakt.
Grundskolenämnden uppdras
inleda spetsutbildning i matematik
på en av de kommunala
högstadieskolorna.

Kommentar År 2017
och elevakten ska vara införd under våren 2018.

Delvis
genomfört

Nämnden bedömer att denna satsning ger en
kostnad på 1100 tkr per år som inte ryms i
kommunbidraget. Särlaskolan har fått uppdraget
att starta en profilerad utbildning i matematik i
samverkan med en gymnasieskola. Arbete
pågår för att få detta till stånd. Den särskilda
möjlighet till Spetsutbildning som funnit under en
försöksperiod där skolor kunde ta emot elever
vid sidan om närhetsprincip, ge gymnasiebetyg
och ha inträdesprov, är stängd. Därför
genomförs istället en slags profilering som står
öppen för alla elever som bereds plats på
skolorna.

Grundskolenämnden uppdras
införa aktivt och obligatoriskt
skolval med gemensam kö.

Genomfört

Skolvalet är genomfört. Beslut om placeringar
fattas i januari/februari 2018.

De nämnder som berörs av barns
och ungas utbildning ska under
grundskolenämndens ledning
samverka för att erbjuda elever
med AST sammanhängande stöd
under utbildningen – en röd tråd –
genom hela skolsystemet.

Genomfört

Gemensam plan för kompetensutveckling på
Gymnasieskolan, Grundskolan och Förskolan
om elever med AST är framtagen.
Återkommande utbildningar kommer att ske från
och med vårterminen 2018.

Varje grundskola i Borås ska
avsätta en summa pengar som
ställs till elevrådets fria förfogande,
som en del i arbetet med att öka
elevers möjlighet till verkligt
inflytande över sin arbetsplats.

Genomfört

Alla skolor avsätter en summa pengar som
elevrådet får disponera för olika ändamål.
Elevrådet involveras i sitt skolas
utvecklingsarbete; de aktiviteter som
organiseras ingår i skolans utvecklingsplan.

Värdegrund/toleransarbetet Bra
kompis ska återinföras i Borås
Stads grundskolor.

Genomfört

Två skolor har rest med sina elever i åk 9 till
Auschwitz inom ramen för detta projekt. Syftet
med resan, att ge elever ökad kunskap och
erfarenhet om förintelsetiden i Tyskland, dess
orsaker och konsekvenser, upplever elever,
medföljande lärare och skolledare har nåtts.

Konceptet ”Gående skolbuss” ska
provas av en skola i varje stadsdel
och därefter utvärderas.

Genomfört

Konceptet "Gående skolbuss" är sedan tidigare
under stadsdelsorganisationen prövat och
utvärderat i flera skolor. Slutsatser är dragna.
Resultaten är också sedan tidigare redovisade
till Kommunstyrelsen. Grundskolenämnden
anser i och med detta att uppdraget är
genomfört, och att inga fler försök behöver
göras.

3.2.2 Nämnd
Uppdrag

Status År 2017

Förvaltningen uppdras att
genomföra ett försök med
tvålärarsystem på en grundskola.

Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017

Ej genomfört

Kommentar År 2017
Med hänvisning till den ekonomiska situationen
har förvaltningen inte haft möjlighet att prioritera
genomförandet av ett försök med tvålärarsystem
på en grundskola.
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Uppdrag

Status År 2017

Kommentar År 2017

Grundskoleförvaltningen uppdras
utreda förutsättningarna för att
införa programmering i
undervisningen från och med
höstterminen 2017 i enlighet med
regeringens beslut.

Genomfört

Verksamhetens utvecklingspedagoger i IKT har
inventerat, processat och tagit fram en plan för
införande av programmering i undervisningen på
skolorna.

Utarbeta former för en ökad dialog
med de fackliga organisationerna
inför de budgetförslag som ska
behandlas i nämnden.

Genomfört

Nämnden tog inför hösten 2017 initiativ till att
möta fackliga representanter för att diskutera
budget 2018 utifrån de behov som
medlemmarna upplever i vardagen. Genomfört
2017-10-10.

Grundskolechefen ges i uppdrag att
ta fram förslag på uppgraderade
skolskjutsregler med
konsekvensanalys som redovisas
för nämnden vid nästa
sammanträde

Genomfört

Förslag till nya skolskjutsregeler framtagna och
nämndbehandlade. Beslutat i
grundskolenämnden 2017-11-28.

Förvaltningen uppdras skapa
förutsättningar för pedagogisk
omsorg i såväl egen som privat
regi.

Genomfört

Förvaltningen har skapat förutsättningar för
pedagogisk omsorg i privat regi, genom att ha
en organisatorisk beredskap att stödja aktörer
som framför en sådan önskan.

Förvaltningen uppdras verka för
förändrade skolskjutsregler som
kan ge skolskjuts till närmaste skola
än den anvisade, under
förutsättning att man uppfyller
regler för avstånd till skolan.

Genomfört

Förvaltningen har uppdaterat befintliga
skolskjutsregler till att innefatta uppdragets
intentioner. Beslutat i grundskolenämnden 201711-28.

Förvaltningen uppdras att utveckla
praoverksamheten i samvekan med
GVUN så att prao på gymnasiets
program blir möjlig.

Genomfört

Grundskoleförvaltningen samverkar med
Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen för
att få tillstånd PRAO-platser på gymnasiets
yrkesprogram. Samarbetet är långsiktigt. Redan
våren 2018 erbjuder gymnasieskolorna Almås
och Viskastrand ett antal PRAO-platser. Under
2018 kommer vi att utveckla arbetet med PRAO
på gymnasiet tillsammans.

Förvaltningen uppdras att utreda
lämpliga koncept för profilering av
de kommunala skolorna.

Delvis
genomfört

Förvaltningen uppdras att
omedelbart inleda planeringen av
en ny grundskola.
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017

Genomfört

För att lägga en grund för arbete med bilden av
skolan har grundskolans rektorer fått
föreläsningar och tid för reflektion och frågor
kring hur de kan arbeta med bilden av deras
skolor. Skolorna arbetar vidare med bilden av
skolan i sina verksamhetsplaner. Profilering kan
vara en del av att stärka bilden av skolan. I så
fall behöver profilen byggas upp inifrån skolan
och utifrån vad målgrupper (vårdnadshavare och
elever) tycker är viktigt. Rektorerna har fått
exempel på varför det kan vara bra att profilera
sin verksamhet, vad som är viktigt att ha med
sig innan man bestämmer vilken typ av profil
man ska satsa på samt hur en profil kan vara
uppbyggd för att få genomslagskraft. Några
skolor har profiler, några har påbörjat ett
profileringsarbete medan andra inte tror på
profilering som en framgångsfaktor för att öka
elevernas måluppfyllelse.
Se svar i kap 3.2.1 på samma uppdrag.
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Uppdrag

Status År 2017

Uppdrag till Förvaltningen efter
Skolinspektionens kritik 2016.

Uppdrag till förvaltningschefen efter
skolinspektionens föreläggande om
vite.

Genomfört

Delvis
genomfört

Uppdrag till
Grundskoleförvaltningen att i dialog
med de fackliga organisationerna
utveckla och fördjupa det
systematiska arbetsmiljöarbetet
samt om så krävs vidta fortbildande
insatser.
Uppdrag till
Grundskoleförvaltningen i att ta
fram ett program med olika typer av
fortbildande insatser som kan
erbjudas lärare.

Genomfört

Delvis
genomfört

Förvaltningen ges i uppdrag att
utreda förutsättningarna för mätning
av progression mellan årskurs 6
och 9 med hjälp av nationella prov i
alla Borås Stads skolor.
Uppdrag till
Grundskoleförvaltningen att i dialog
med grundskolorna och Västra
Götalands Regionen finna former
för daglig fysisk aktivitet för
eleverna.

Genomfört

Delvis
genomfört

Kommentar År 2017
Förvaltningschefen har initierat ett arbete med
en mall för skolornas verksamhetsplaner som
kvalitetssäkrar de processer som var föremål för
Skolinspektionens kritik. Uppdraget är
genomförts i skolornas verksamhetsplaner
under hösten 2017.
Förvaltningschefen avser att återrapportera
uppdraget på marsnämnden 2018.
Fortbildande insats i samverkan för samtliga
FSG och LSG representanter genomförd 201711-20.

Uppdraget är under planering.

Nämnden har tagit fram en fungerande
arbetsmetod under 2017. Denna kommer att
införas i det systematiska kvalitetsarbetet under
2018.
Kontakt är taget med Fritid och
Folkhälsoförvaltningen för samplanering kring
hälsoperspektivet.

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall 2016

Andel ekologiska och/eller
närproducerade livsmedel, %.

Målvärde
2017

Utfall År
2017

45

42,8

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.
Målvärdet är inte uppnått. Kostverksamheten strävar efter att öka andelen ekologiska livsmedel inom
befintlig budgetram. Utifrån budgetförutsättningarna har målvärdet ej lyckats uppnås.

3.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2017

När staden arrangerar konferenser,
bokar hotell och köper mat ska
Svanen-, Krav- och
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017

Genomfört

Kommentar År 2017
All berörd personal har informerats om
uppdraget.
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Uppdrag

Status År 2017

Kommentar År 2017

Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel
efterfrågas och
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall År
2017

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

-

5,8

6,5

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

-

56

61,2

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

-

38

34,2

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
1. Måluppfyllelsen är 87,93 %.
2. Förvaltningen startade upp sin verksamhet 2017-01-01. Tre stadsdelar blev fackförvaltningar. Mycket
arbete under året med att skapa gemensamma rutiner.
3. Ny förvaltning 2017.
4. Förvaltningens målsättning är att minska sjukfrånvaron särskilt hos de yrkesgrupper som har hög
frånvaro. Om frånvaron minskar ökar kontinuiteten och stabiliteten och det underlättar planering och
verksamheten över tid. Basen i det förebyggande arbetet är SAM. I förvaltningen pågår löpande analys,
uppföljning och process kring utveckling av anställningsvillkor. Andra underlag som vägs in är
medarbetarenkät, systematiskt kvalitetsarbete och riskbedömningar enligt SAM.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Grundskoleförvaltningen har nästan nått målvärdet. Måluppfyllelse är 90,71 %
Vad kan ha påverkat målvärdet: Förvaltningen har i första hand anställt vikarier på förordnande.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
1. Förvaltningen har nått måluppfyllelse med 90 %.
2. Ny förvaltning from 2017-01-01
3. Ny förvaltning from 2017-01-01.
4. Att arbeta i en hälsosam organisation är attraktivt. Att arbeta främjande/förebyggande gynnar inte
bara de medarbetare som riskerar hamna i ohälsa utan alla medarbetare. Basen i det förebyggande
arbetet är SAM. I förvaltningen pågår löpande analys och uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017
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4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2015

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

Statsbidrag

109 664

124 784

15 120

Avgifter och övriga
intäkter

138 345

143 951

5 606

Summa intäkter

248 009

268 735

20 726

-1 071 627

-1 062 829

8 798

Lokaler

-134 784

-134 861

-77

Övrigt

-361 561

-384 971

-23 410

-1 413

-2 433

-1 020

-1 569 385

-1 585 094

-15 709

0

0

0

-1 321 376

-1 316 359

5 017

Kommunbidrag

1 321 376

1 321 376

0

Resultat efter
kommunbidrag

0

5 017

5 017

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat

0

0

0

Resultat jfr med
tillgängliga medel

0

5 017

5 017

Personal

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Bokslut 2016

Ackumulerat resultat
Upparbetade kostnader inom av KS beviljade sociala investeringsprojekt, som kompenseras nämnden vid KS fastställande av nämndens
ackumulerade resultat efter 2017, uppgår till 1 369 tkr. Det verkliga resultatet 2017 och ackumulerat resultat efter år 2017 är därför
6 386 tkr.
Jämfört med månadsrapporterna under året så har det i årsredovisning 2017 gjorts eliminering av förvaltningsinterna poster avseende kost och
lokalvård.

Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017
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4.2 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Budget 2017

Bokslut
2017

Avvikelse

0

154

154

Kostnader

-19 752

-20 032

-280

Resultat

-19 752

-19 878

-126

0

0

0

Kostnader

-2 931

-1 850

1 081

Resultat

-2 931

-1 850

1 081

594

2 149

1 555

Kostnader

-63 556

-62 138

1 418

Resultat

-62 962

-59 989

2 973

2 534

2 683

149

Kostnader

-45 948

-46 729

-781

Resultat

-43 414

-44 046

-632

108 865

122 917

14 052

Kostnader

-1 137 901

-1 152 891

-14 990

Resultat

-1 029 036

-1 029 974

-938

41 619

46 234

4 615

Kostnader

-161 938

-161 354

584

Resultat

-120 319

-115 120

5 199

1 092

1 075

-17

-2 054

-1 703

351

-962

-628

334

0

0

0

Kostnader

-42 000

-44 895

-2 895

Resultat

-42 000

-44 895

-2 895

93 305

93 523

218

-93 305

-93 502

-197

0

21

21

Tkr

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Central administration
Intäkter

Politisk verksamhet
Intäkter

Förskoleklass
Intäkter

Särskola
Intäkter

Grundskola
Intäkter

Fritidshem
Intäkter

Korttidstillsyn LSS
Intäkter
Kostnader
Resultat
Skolskjutsar
Intäkter

Kost och lokalvård
Intäkter
Kostnader
Resultat
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017
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Bokslut
2015

Budget 2017

Bokslut
2017

Avvikelse

248 009

268 735

20 726

Kostnader

-1 569 385

-1 585 094

-15 709

Resultat

-1 321 376

-1 316 359

5 017

Tkr

Bokslut
2016

Totalt
Intäkter

4.3 Verksamhetsanalys
Grundskolenämnden redovisar för budgetåret 2017 utfallet för sitt första år som sammanhållande
nämnd för förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskolan.
Budgeten för 2017 fastställdes av nämnden den 31 januari 2017.
Det samlade ekonomiska utfallet är ett överskott om 5,0 mkr.
Nämnden har under året fullföljt det sociala investeringsprojektet "Hela Väster" som inför 2017
övertogs från fd SDN Väster. Nedlagda kostnader i projektet under året uppgår till 1,4 mkr. Nämnden
ersätts i efterhand för dessa kostnader när det ackumulerade överskottet från 2017 fastställs av
Kommunstyrelsen. Det kommer då uppgå till 6,4 mkr.
I bokslutet ingår även slutavräkning från statsbidrag från tidigare år och värdering av upparbetade
bidrag samt ett förväntat utdömande av viten. Sammantaget innebär det att ett egentligt
verksamhetsresultat är mycket nära budget men att det finns både interna under och överskott mellan
och inom de olika verksamhetsområdena. Då personalkostnaden är ca 67 % av kostnadsmassan är det
främst variationer inom denna som fluktuerar. Inte minst beroende på rekryteringssituationen för flera
personalgrupper.
Årsutfallen på antal elever mm i kap 5 Verksamhetsmått, vilka enl anvisningarna skall vara per 15
oktober, avviker marginellt från budget vilket styrks av den löpande uppföljningen.

4.3.1 Central administration
Årsutfallet är mycket nära budget. Bemanningen var inte fullt ut genomförd vid ingången av 2017 och
skapande av nya former för samverkan och kostnadsfördelningar med andra nämnder pågår.

4.3.2 Politisk verksamhet
Nämnden har successivt startat upp nämnarbetet under året och haft förhållandevis få seminarier eller
andra former av gemensamma aktiviteter under året.

4.3.3 Förskoleklass
Budget- och volymavvikelse samt orsaker
Utfallet av antalet elever i förskoleklass från kommunen har varit enligt budget under året. Antalet
köpta platser i fristående skolor har varit cirka 20 fler än budget.
Antalet elever har ökat med cirka 75 i jämförelse med 2016.
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017
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Resultat och kvalitet
I huvudsak har verksamheten i förskoleklass bedrivits enligt budget. Undervisningen har bedrivits med
kraftsamling till elevernas språkutveckling, matematiska och naturvetenskapliga kunskaper, och sociala
förmågor. Generellt har det varit ett ansträngt läge, även om det finns variationer mellan olika
skolenheter, för att möta alla elevers behov och genomföra undervisningen enligt läroplanen, i
synnerhet gäller det för elever i behov av särskilt stöd.
Personalen i förskoleklass har deltagit i nätverksmöten, som huvudmannen ordnat, för att öka
kompetensen, sprida goda exempel och bekräfta det fina arbete som görs.
Kompetensutvecklingen har i huvudsak bedrivits i den egna skolan utifrån den analys och
utvecklingsplan som rektor gjort.
Under läsåret 2017/2018 arbetar alla skolor med att färdigställa en verksamhetsplan utifrån en
gemensam modell som huvudmannen beslutet efter dialog med rektorerna. Verksamhetsplanen ska
beskriva genomförandet av utbildningen och utvecklingen av utbildningen. I verksamhetsplanen finns
flera avsnitt som också avser förskoleklass.
Kompetensförsörjning
Personalen i förskoleklass har i mycket hög grad efterfrågad högskoleutbildning, cirka 98 %.
Utblick 2018
Antalet elever i förskoleklass bedöms fortsätta att öka kommande år. Detta beror främst på nyanlända
som kommer till Borås Stad, men även den inflyttning som sker.
Under 2018 bildas en ny skolenhet, Björkhöjdsskolan, som kommer att bedriva förskoleklass.
En viktig strategisk fråga är lokalbeståndets utveckling för att kunna möta volymökningen framöver.
Det är framförallt i områdena Göta, Trandared, Hulta, Hässleholmen, Brämhult och Norrby, som fler
elever ska beredas skolplatser.
Från hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk och omfattas därmed av skolplikten. Denna lagändring
bedöms i praktiken få relativt små faktiska konsekvenser, redan idag går de allra flesta barn i
förskoleklass.

4.3.4 Särskola
Budget- och volymavvikelse samt orsaker
103 Boråselever har varit inskrivna i grundsärskolan, Vilket är en utökning med tre elever från 2016 och
fyra fler än budgeterat. Vid stadens förskolor har 106 elever varit inskrivna. Fyra elevplatser har köpts
av annan kommun. Nämnden har köpt två platser av annan kommun.
Bokslutet visar ett negativt resultat med 600 tkr motsvarande 1,5% av budgeten trotts att volymen är
4% högre.
Inför läsåret 2017-2018 flyttades verksamheten för högstadiet på Fjärdingskolan grundsär till lokaler i
Bodaskolan. En efterlängtad flytt, som frigjort yta på Fjärdingskolan för de yngre eleverna.
Resultat och kvalitet
Skolinspektionen har granskat nämndens båda grundsärskolor; Erikslund och Fjärding, i den
regelbundna tillsynen. Båda skolorna fick kritik för brister i verksamheten. Arbete genomfördes, vilket
ledde till att Skolinspektionen konstaterade att bristerna var avhjälpta.
Arbetet med skolornas verksamhetsplaner har påbörjats. Utifrån nulägesanalys har skolorna tagit fram
utvecklingsområden inför läsåret 2017-2018. Exempel på områden är tillgänglighet, organisation,
tydliggörande pedagogik och IKT.
Inför budgetåret 2018 har grundsärskolan tillgång till elevhälsoteam i större omfattning än tidigare. En
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017
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positiv förstärkning.
Kompetensförsörjning
Det är svårt att rekrytera behörig personal i grundsärskolan. En försvårande omständighet är att
lärarutbildningen inte placerar studenter på praktik i grundsärskolan. Dessutom är behörighetskraven
höga i form av vidareutbildning till speciallärare. Anställda pedagoger utbildar sig kontinuerligt till
speciallärare under pågående anställning och med förmånliga villkor.
Utblick 2018
Elevantalet bedöms ligga på ungefär samma nivå som 2017. Eventuella volymavvikelser hanteras inom
nämndens buffert. Flytten till Bodaskolan möjliggör strukturella möjligheter att ta emot fler elever.

4.3.5 Grundskola
Budget- och volymavvikelse samt orsaker
Antalet Boråsbarn i grundskola var i genomsnitt 11 346 under 2017. I genomsnitt 11 190 under
vårterminen och 11 530 under höstterminen, en ökning med 340 elever. Årsmåttet dvs
oktobermätningen till SCB var 11 533. Antalet elever i friskola i Borås var i genomsnitt 1 484 under
året.
Budgetavvikelsen för grundskola 2017 blev -938 tkr eller 0,1%.
Föregående års befolkningsprognos, som var förutsättningarna för 2017 års elevvolym och
kommunbidrag, angav 11 609 barn inkl elever i sär- och specialskolor. En förväntad ökning med ca 369
elever från 2016. Detta innebär en ansträngd situation avseende lokalbehov, något som bedöms
förvärras 2018. En konsekvens blir att elever inte kan få plats i den närmaste skolan och behöver
placeras i skolor längre bort.
Resultat och kvalitet
Arets betygsresultat fo�r årskurs 6 och 9 visar på� en förbättring både gällande gymnasiebehörighet
och meritvärden jämfört med föregående år. De senaste årens mottagande av nyanlända har över tid
sänkt stadens resultat, men 2017 har detta vänt. Lärarnas omdömen för årskurs 3 i svenska och
matematik ligger i linje med resultaten i de nationella proven.
Riktade insatser till fyra skolor med låga resultat 2016
Borås Stad har gått från allmänt riktade insatser till mer specifikt riktade insatser till enskilda skolor.
Utifrån 2016:s resultatanalys har fyra skolor med låga resultat fått extra stöd av huvudmannen för att
arbeta med skolutveckling kring matematik och/språkutvecklande arbete. Tre av skolorna har
väsentligen förbättrat sina resultat, vilket visar att insatsen varit framgångsrik.
CFL
Resultaten har särskilt förbättras för de nyanlända eleverna, vilket Borås Stad bedömer delvis bero på
att de två senaste årens nyanlända haft en bättre skolbakgrund än åren dessförinnan. Vi bedömer också
att den allt mer strukturerade studiehandledningen som bedrivits av Centrum för flerspråkigt lärande
(CFL) gett resultat.
Skolinspektionens tillsyn
2017 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av grundskolan. Följande övergripande bristområden
konstaterades:
Utbildningen i våra grundskolor är inte likvärdig för alla elever. Beroende på område eller skolenhet
konstaterar Skolinspektionen stora skillnader i de förutsättningar som vi ger eleverna för att nå
kunskapskraven i samtliga ämnen. Denna brist konstaterades också vid tillsynen lå 12-13.
Skolinspektionen konstaterar att "Borås kommun i egenskap av huvudman har ett omfattande uppdrag
att försöka utjämna och kompensera skillnader i elevernas förutsättningar".

Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017
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Tillsynen visar även att det i ett flertal skolenheter finns allvarliga brister när det gäller elevernas
trygghet och möjlighet till studiero.
Inspektionen påvisar vidare att vi måste säkerställa att alla grundskolelenheter har den tillgång till
elevhälsans olika kompetenser som de behöver. Detta framgår i 13 av de 17 beslut Skolinspektionen
fattat efter tillsyn av våra grundskoleenheter.
Samverkan för bästa skola
Så heter det särskilda avtalet som förvaltningen i december 2017 träffat med Skolverket för några av
Borås skolor. Det handlar om att genomföra utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens arbete
med att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat
och öka likvärdigheten inom och mellan skolorna. De berörda skolorna är Särlaskolan,
Erikslundskolan, Bodaskolan, Ekarängskolan och Målsrydskolan. Utvecklingsinsatserna ska pågå under
tre år.
Systematiskt kvalitetsarbete, en röd tråd från enhets- till huvudmannanivå
Det systematiska kvalitetsarbetet har särskilt stärkts på enhetsnivå i den nya grundskoleförvaltningen.
Arbetet med skolornas verksamhetsplaner har påbörjats. Utifrån nulägesanalys har skolorna tagit fram
utvecklingsområden inför läsåret 2017-2018. Exempel på utvecklingsområden är NPF/AST, extra
anpassningar och särskilt stöd, skolans digitalisering/programmering, språkutvecklande undervisning.
Enheternas kvalitetsarbete ska spegla förvaltningens utvecklingssatsningar och viceversa. Årshjul håller
på att utarbetas från enhets- till huvudmannanivå, med syfte att optimera korrespondensen mellan
behov, resurser och förväntade effekter på de olika nivåerna.
Utblick 2018
Mot bakgrunden ovan har följande områden identifierats som särskilt viktiga att arbeta med under
2018:
Ledning och stimulans - extra anpassningar
På många av våra skolenheter saknas en grundläggande kompetens i hur läraren anpassar
undervisningen till elevernas olika behov. Den rådande höga lärarrörlighet, i kombination med brist på
utbildade lärare samt ibland otillräcklig elevhälsoresurs har lett till en försämring av kvaliteten i
undervisningen på många av våra skolor. Nya kompetensutvecklingsinsatser kring extra anpassningar,
särskilt stöd och NPF behövs.
Elever i behov av särskilt stöd
Andelen elever i behov av särskilt stöd bedöms öka och därmed kraven på personell bemanning och
specialistkompetens. Antalet nyanlända elever ställer också stora krav på stöd av lärare med kompetens
inom SvA. Ytterligare en tydlig tendens är att det i de yngre åldrarna finns relativt många elever med
kraftigt utåtagerande beteende vilket påverkar trygghet och studiero samt personalens arbetsmiljö. Inför
2018 ser därför nämnden som angeläget att
•
•
•
•

främja fortbildning hos lärare inom SvA och specialpedagogisk kunskap,
skapa särskilda undervisningsgrupper som kan ge elever med kraftigt utåtagerande beteende det
stöd och den stimulans som de behöver,
stärka och vidga den AST-kompetens som finns i stadens skolor,
stärka och öka verkningsgraden av påbörjad samverkan med externa aktörer så som IFO, BUP
och FoF, kring barn och unga i riskzon.

Kompetensförsörjning
Strategiska satsningar genom KAL-gruppen med syfte att underlätta rekrytering av lärare och skolledare
har skett under 2017. Att rekrytera behöriga lärare upplevs fortsatt svårt. Kraftfulla åtgärder behöver
därför fortsätta att vidtas for att oka Boras Stads attraktivitet som arbetsgivare, underlätta
arbetssituationen for lärare och skolledare samt oka likvärdigheten nar det galler tillgången till
kompetenta lärare mellan skolorna.
Lokalbrist
Utifrån förvaltningens prognosarbete med den demografiska utvecklingen stadskansliet utarbetat ser
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nämnden en fortsatt elevökning. Lokalbeståndet och dess förutsättningar för verksamheten behöver
därför särskilt beaktas 2018 och framåt.

4.3.6 Fritidshem
Budget- och volymavvikelse samt orsaker
Fritidshemmen visar ett positivt budgetresultat. Det beror främst på ökade barnomsorgsavgifter och
driftsbidrag från staten.
Av grundskolans samtliga 4 839 fritidshems barn så har ca 93% funnits inom den egna verksamheten.
7% i de fristående verksamheterna. 33 barn har haft plats inom Borås stads Nattverksamhet.
Antalet inskrivna barn i Borås egna skolor har under året varit ca 4 500 i genomsnitt med som mest
4 800 barn i augusti och minst barn i juni med 4100 barn. Alla som sökt fritidshem har fått plats.
Resultat och kvalitet
I huvudsak har verksamheten i förskoleklass bedrivits enligt budget.
Under året har kompetens och verksamhetsutvecklande nätverk genomförts för fritidspedagoger.
2017 genomförde Skolinspektionen (SI) en tillsyn av fritidsverksamheten. Två övergripande
bristområden fastställdes:
1. Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet.
Huvudmannen måste säkerställa att elevgrupperna har lämplig sammansättning och storlek, och
att eleverna erbjuds en god miljö enligt Skollagen 14 kap. 9.
Enligt SI så brister Borås stad i att tillse att grupperna har lämplig storlek och sammansättning. I
genomsnitt har stadens verksamheter 25 barn per årsarbetare jämfört med rikets 21. Bristen på
lämpliga lokaler samt bristen på behörig personal är därtill försvårande faktorer inom detta
bristområdet.
2. Utveckling av utbildningen i fritidshemmet.
Enligt SI så har Borås stad brustit i att följa upp och analysera resultaten inom utbildningen
samt att utifrån detta planera utvecklingsåtgärder samt genomföra dessa.
Det systematiska arbetet med trygghet och studiero behöver utvecklas samt utvecklingsåtgärder
utifrån analysarbete och planerade åtgärder ska dokumenteras.
I förvaltningens Kvalitetsrapport för fritidshem 2017 framkommer det att fritidshemmen behöver göra
åtgärder inom områdena statistik, resurser, likvärdigheten och verksamhetens kvalitet.
Under 2017 påbörjades arbetet med en gemensam grund för Verksamhetsplaner bestående av en
arbetsplan, som i stort beskriver hur skolorna och fritidshemmen jobbar samt en utvecklingsplan som
beskriver kommande utvecklingsområden baserad på en fördjupad analys av verksamheternas resultat
och kvaliteter.
Kompetensförsörjning
Fritidshemmen har generellt haft svårigheter att rekrytera fritidspedagoger. I genomsnitt har stadens
fritidshem 26% fritidspedagoger, 34% anställda med annan pedagogisk utbildning (exempelvis
förskollärare), 4% har övrig utbildning att arbeta med barn (exempelvis barnskötare). 36% jobbar utan
adekvat utbildning eller pedagogisk utbildning för att arbeta på fritidshemmen. Spannet för andelen
fritidspedagoger mellan skolorna är från 100% behörighet på 3 skolor till 0% på 10 skolor.
Utblick 2018
Utifrån förvaltningens prognosarbete med den demografiska utvecklingen stadskansliet utarbetat ser
nämnden en fortsatt elevökning. Lokalbeståndet och dess förutsättningar för verksamheten behöver
därför särskilt beaktas 2018 och framåt.
I takt med att nya skolenheter tillkommer och planering för dessa är det angeläget att beakta
Skolinspektionens kritikområden och förvaltningens kvalitetsrapport när det gäller lokalernas
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017
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utformning och förutsättningar samt trygghet och studiero. Även de befintliga fritidsverksamheterna
behöver planera för utvecklingsarbeten inom dessa områden.
De systematiska kvalitetsarbetet behöver prioriteras under 2018.
Behörighetsnivån behöver öka. Validerings- och rekryteringsprocesserna behöver analyseras och
utmynna i en personalstrategisk plan.

4.3.7 Korttidstillsyn LSS
Budget- och volymavvikelse samt orsaker
Grundskolenämnden bedriver Korttidstillsyn på uppdrag av Sociala Omsorgsförvaltningen som avser
fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten bedrivs på fyra geografiska platser.
Denna verksamhet ska vara kostnadsneutral.
Resultat och kvalitet
Ambitionsnivån avseende kvalitet bygger på överenskommelse mellan nämnderna.
Kompetensförsörjning
Svårighet råder gällande rekrytering av behörig personal.
Utblick 2018
Initiativ om tydligare uppföljningar på individnivå mellan nämnderna, vilket bedöms få positiva effekter
utifrån att verksamheten kan möta elevens behov på ett mer effektivt sätt.

4.3.8 Skolskjutsar
Under 2017 har 3 936 elever åkt skolskjuts vilket är 252 fler än under 2016. En ökning med 6,8%.
Kostnaden uppgick till 44,9 mkr vilket är en ökning med 1,4 mkr sedan 2016. En ökning med 3,2 %.
Ett nytt avtal om trafiken har medfört att kostnadsökningen inte följt med volymen.

4.3.9 Kost och lokalvård
Budget- och volymavvikelse samt orsaker
Kost- och lokalvårdsverksamheten bedriver sin verksamhet på uppdrag av grundskolenämndens
kärnverksamheter samt åt förskolorna. Det ekonomiska utfallet regleras inför bokslutet.
Resultat och kvalitet
kostverksamheten har under 2017 KRAV-certifierat samtliga grundskolekök och förskolekök. KRAVcertifieringen är en kvalitetscertifiering utifrån ett antal miljöaspekter och ekologiska aspekter. Andelen
ekologiska livsmedel under 2017 uppgår till 50,2% inom förskolan och 42,8% inom grundskolan.
Samtliga kök inom grundskolan följer en näringsvärdesberäknad gemensam matsedel.
Kompetensförsörjning
kostverksamheten har vid rekrytering av kockar under 2017 märkt av den generella kockbristen i
samhället.
Utblick 2018
Kost och lokalvårdsverksamheten kommer under 2018 att fortsätta arbetet med att leverera kost och
lokalvård till rätt kvalitet och pris till kärnverksamheterna.
Miljöförvaltningens kommande inspektioner av städning på skolor, samt deras tolkning av
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2017
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Folkhälsomyndighetens allmänna råd för städning i skolor och förskolor, kan komma att innebära en
prövning av ambitionsnivån, dvs utökad kostnad för lokalvård, vilket i dagsläget inte inryms inom det
ekonomiska utrymmet utifrån föreliggande lokalvårdsanpassning under 2018.

5 Verksamhetsmått
5.1 Skola
5.1.1 Grundskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

10 745

11 289

11 506

11 533

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

1 355

1 414

1 418

1 523

Kostnad för kommunal
grundskola, kr/elev

82 963

88 100

88 124

12,5

12,3

10

10

Antal elever från kommunen i
grundskola

Antal elever per lärare, totalt i
kommunen (heltidstjänst)

12,8

Antal elever per pedagogisk
personal
Antal Borås-elever med
skolskjuts

3 505

3 684

3 557

3 936

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

1 290

1 352

1 367

1 348

54

62

49

67

Kostnad förskoleklass
hemkommun, kr/elev

42 200

43 039

45 319

43 547

Antal elever per lärare
(heltidstjänst)

19

5.1.2 Förskoleklass
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i
förskoleklass
varav elever i förskoleklass i
fristående skola

18,2

Kommentar Årsmåttet är det som redovisats till SCB i oktober 2017.

5.1.3 Obligatorisk särskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

90

100

99

103

Antal elever från kommunen i
särskola
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

372 002

403 550

437 130

427 631

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

4 408

4 602

4 671

4 839

260

282

272

312

86

81

25 755

24 168

21,5

22,3

Kostnad särskola, kr/elev

5.1.4 Fritidshem
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i
fritidshem
varav barn i fristående
verksamhet
Barn 6-9 år inskrivna i
fritidshem och pedagogisk
omsorg, andel (%)

78

Kostnad fritidshem,
kr/inskrivet barn
Antal inskrivna elever per
årsarbetare

22,5

6 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Utgift tom
2016

Utgift 2017

Återstår

Gånghesterskolan, inventarier

3 000

0

128

2 872

Bodaskolan

2 500

2 253

247

Summa

5 500

2 381

3 119

Tkr

0

Analys
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SKRIVELSE

Lena Johansson
Handläggare
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Datum

Instans

2018-02-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00017 3.5.0.3

Utse verksamhetschef för logopediska insatser i Borås
Stad
Grundskolenämndens beslut
Vårdgivaren, Grundskolenämnden, utser Chef för elevhälsan att vara
verksamhetschef för logopediska insatser i Borås Stad.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
I Borås finns logoped anställd i särskild undervisningsgrupp
Kommunikationsklass. Logopeden arbetar med enskilda elever. Insatserna
består av att förebygga, utreda och behandla HSL kap2 1§.
I praktiken innebär det
-

Anpassning av lärandemiljön. Stöd till pedagoger

-

Uppföljande utredningar vad gäller språklig förmåga

-

Språklig träning. Läs och skriv verktyg och lässtrategier.

Kap 4 2§
Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som
svarar för verksamheten (verksamhetschef). Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter
för verksamhetschefer.
Vårdgivaren, Grundskolenämnden, utser Chef för elevhälsan att vara
verksamhetschef för logopediska insatser i Borås Stad.
Samverkan
Samverkan i FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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SKRIVELSE

Johan Utter
Handläggare
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Datum

Instans

2018-02-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00006
3.5.0.3

Rapport pilotprojektet: Värdegrundsarbete Auschwitzresor
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av pilotprojektet ”Värdegrundsresor till Auschwitz”
samt översända rapporten till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I budget 2016 avsattes 1 000 000 kr (500 000 kr år 2016 och 500 000 kr år
2017) för att utveckla värdegrundsarbetet riktat till äldre elever. En del av
arbetet har handlat om att genomföra resorna till Auschwitz. Under 2017 har
Grundskolenämnden gått från planering till praktik i att starta ett tolerans- och
värdegrundsarbete, liknande det som fanns tidigare under namnet ”Bra
kompis”. Engelbrektskolan och Dalsjöskolan har omfattats av pilotprojektet.
Inom ramen för projektet genfördes fyra resor till Auschwitz.
Resorna till Krakow och studiebesök på Auschwitz-Birkenau har fungerat bra.
Det har krävts god framförhållning för att planera och få ihop en reseplanering.
Det är flera saker som påverkar planeringstiden. Skolorna har inslag i den
ordinarie verksamheten vilka inte går att flytta i tid. Detta gör att det bara går att
vara flexibel inom givna ramar varvid planering och framförhållning krävs.
Detta gäller speciellt då det är första gången en skola genomför resan/resorna.
Nationella prov, billiga flygbiljetter i kombination med inträden till
studiebesöken (Auschwitz-Birkenau, Schindlers museum, etc.), boende som
rymmer samtliga resenärer och tillgång till svensktalande guider är några av de
delar som man behöver ta hänsyn till för att resorna ska fungera. Ansvariga på
skolorna uppfattar att det skulle vara svårt att få med personal om resorna gjort
med buss, då det är både mer tidskrävande och en betydligt svårare att hantera
och definitivt mer ansträngande ur lärarperspektiv.
Den budget som avsatts för resorna har inte täckt alla kostnader och det finns
även ”dolda kostnader” som är svåra att beräkna såsom vikariekostnader för att
ta hand om de elever som inte kan/vill åka med. Även vikariekostnad för de
timmar som lärare och personal är frånvarande från sina ordinarie
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arbetsuppgifter som då faller på vikarier eller deras kollegor. På de skolor som
genomfört dessa första resor har det funnits nyckelpersoner som lagt ner
mycket arbete och tid ”oavlönat” utifrån eget intresse. Utan nyckelpersonernas
insats hade projektet blivit både dyrare och svårare att genomföra. Om skolorna
ska kunna genomföra värdegrundsresor till Auschwitz måste detta arbete
finansieras genom extra ekonomiska anslag. Anslagen måste, enligt
projektgruppen, täcka de extra kostnader som värdegrundsresorna medför. I
anslagen bör det även rymmas att nyckelpersoner på respektive skola som ska
genomföra värdegrundsresorna får täckning för viss nedsättning av
ordinarietjänst till förmån för arbetet med värdegrundsarbetet. Även om
resorna fyller ett viktigt syfte i skolornas värdegrundsarbete är de kostsamma.
Grundskolorna och Grundskoleförvaltningen kan förväntas rymma
värdegrundsresorna inom ordinarie budgetram. Om det fattas ett politiskt
beslut att projektet ska fortsätta och dessutom utvidgas och omfatta samtliga
högstadieskolor i Borås Stad bör beslutet även inkludera full finansiering, vilket
motsvarar en kostnad på minst 6 500 000 kr.
Resor av detta slag bör inte vara mer än 45-65 elever per resa. Resorna kräver
relativt hög personaltäthet dels för att kunna möta eleverna, deras eventuella
reaktioner, och dels ur säkerhetshänseende under både resa och hostelnätter.
Det är bra om personal från elevhälsan medföljer på resan utifrån flera
aspekter, allergier, hantera elevers reaktioner och som en trygghet för både
elever och vårdnadshavare.
Programmet under de genomförda Auschwitzresorna var intensivt och innehöll
många studiebesök under för kort tid. Fokus bör ligga på besöken vid
Auschwitz och Birkenau och dessa besök kan med fördel förlängas. En
förlängning av studiebesöken kan ske antingen genom bättre flygtider via
direktflyg eller genom ändringar i planeringen t ex att stadsvandringen utgår.
Beslutsunderlag
1. Rapport ”Värdegrundsresor till Auschwitz”.
Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen. Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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VÄRDEGRUNDSARBETE - AUSCHWITZRESOR
Ett pilotprojekt i vilket samtliga elever i åk 9 vid Dalsjöskolan och
Engelbrektskolan ska besöka Auschwitz

UPPDRAG
I budget 2016 avsätts 500 000Kr x 2 för att utveckla värdegrundsarbetet riktat till äldre elever. En
del av arbetet är att genomföra resorna till Auschwitz. Under 2017 ska Grundskolenämnden gå
från planering till praktik i att starta ett tolerans- och värdegrundsarbete, liknande
det som fanns tidigare under namnet ”Bra kompis”. Minst två skolor ska omfattas av försöket.

PLANERING
Inledningsvis skapades en projektgrupp under ledning av Emma Dahl som projektansvarig,
planeringsledare skola från respektive stadsdel som företrädare för respektive förvaltnings skolor
samt Åke Ramsten som sakkunnig vilken även deltagit vid tidigare ”Bra kompisresor” i Borås
Stads regi.
Projektgruppen presenterar alternativ till Auschwitzresor 2016-10-19 och föreslår att avvakta med
projektet och invänta att utbildningsförvaltningen får ett besked gällande ett äskande i budget
2017 i vilket 1300 elever och 200 personal ska genomföra en resa till Auschwitz och Krakow. I
samtal med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kontroller får Johan Utter (ny
projektledare) klart att Gymnasieskolorna inte tänker genomföra Auschwitzresor som de äskat
om, inga pengar avsattes i budgeten.
Riktlinjer till projektgruppen är att de två grundskolor som visat intresse att genomföra
Auschwitzresor tillsammans med värdegrundsarbete Dalsjöskolan och Engelbrektskolan ska
börja planera för att genomföra resorna under läsåret 16/17.
I det inledande planeringsarbetet kallar Johan Utter (projektledare) företrädare från Dalsjöskolan
och Engelbrektskolan för att diskutera hur uppdraget ska förverkligas. Skolorna har ett pågående
värdegrundsarbete i vilket resan till Auschwitz ska bli en del av detta arbete. Det poängteras att
en resa till Auschwitz är bara en liten, men betydelsefull del i det totala värdegrundsarbetet.
Projektgruppen: Emma Dahl verksamhetsutvecklare, Julio Atterström Garcia Verksamhetschef
tidigare Rektor Dalsjöskolan, Henrik Ärlig Förstelärare Dalsjöskolan, Bosse Leskinen Rektor
Engelbrektskolan, Lindsey Laxholm biträdande rektor Engelbrekt, Annika Davidsson
Verksamhetsutvecklare, Anna-Karin Sundström tf. rektor Dalsjöskolan, Joakim Lövgren
Verksamhetsutvecklare. Ungdomsrådet kontaktas och erbjuds att deltaga vid gruppens möten.
Ordförande Zahur Ahmed tar upp detta på ett stormöte, men ingen väljer att delta i planeringen.
Då Borås Stads skolorganisation i årsskiftet genomgått en omorganisation från stadsdelar till
fackförvaltningar behöver projektgruppen omstruktureras, till detta kommer även att
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projektledare Emma Dahl är på väg att lämna sin tjänst som verksamhetsutvecklare i Borås Stad.
Ny projektgrupp blir enligt följande:
Projektledare Johan Utter Utredare Kvalitet och utveckling.
Företrädare Engelbrektskolan: Bosse Leskinen rektor och Lindsey Laxholm biträdande rektor.
Företrädare Dalsjöskolan: Anna-Karin Sundström tf. rektor och Henrik Ärlig förstelärare.
Övriga kontaktas vid behov samt att förvaltningschef Pär Arvidsson Fäldt och
verksamhetscheferna Julio Garcia Atterström och Anna Stenström får löpande information hur
planering och process fortlöper.
Projektgruppen undersöker olika alternativ och kommer fram till att flygresor är att föredra ur
tids-perspektiv och samtidigt ökar det antalet pedagoger/personal som kan tänka sig att delta vid
en ”studieresa”. Då Borås Stad vid tidpunkten har ett upphandlingsavtal med Big Travel får i
uppgift att ta fram ett heltäckande program med mat och transporter för samtliga fyra
resesällskap.
Big Travel ombeds de att undersöka kostnader utifrån de önskemål som gruppen tagit fram.
Gruppens önskemål handlar om att hitta flygresor som blir så billigt som möjligt och anpassa
datum för resorna utifrån detta. Billigt boende vid vilket samtliga resedeltagare går att inrymma.
För att lösa dessa båda önskemål delas resetillfällena upp på följande tillfällen och antalet
deltagare:
Resa 1 Är mellan 2-4 oktober 2017, 57 deltagare.
Resa 2: Är mellan 18-20 oktober 2017, 55 deltagare.
Resa 3: Är mellan 7-9 november 2017, 60 deltagare.
Resa 4: Är mellan 14-16 november 2017, 70 deltagare.
Boendet föreslås av Big Travel att bli på Hostell Rynek vilket är enkelt men ligger bra belägget i
Krakows gamla stad. Hostellet har flera rum med våningssängar med plats för upp till 12
personer per rum. Hostellet har möjlighet att servera frukost, lunch och middag till resesällskapet.
Resor: till och från Landvetter, till och från flygplatsen till Hostell Rynek, resa till och från Hostell
till Auschwitz.
Mat: Samtliga måltider under resan.
Utflykter: Besök vid Auschwitz och Birkenau, Schindlers Fabrik, Stadsvandring i Krakow gamla
judiska kvarter.
Svensktalande guider som möter upp vid flygplatsen och guidar eleverna vid studiebesöken.

BUDGET
Budgetkalkyl som gjordes i samband med planeringsarbetet såg ut enligt följande:
Resekostnad: 4785 kr/person

4785x242=1 157 970 kr

I resekostnaden ingår:
-

Flyg t/r Göteborg-Krakow via Stockholm
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-

Flygskatt
Inkvartering Hostel Rynek, 2 nätter
Frukost (2)
Lunch (2)
Middag (2)
Samtliga transfer i Polen
Lokala guider och Entreér enligt program.

Övriga kostnader som tillkommer:
Buss skola- Landvetter vid avresa och Landvetter-skola vid samtliga fyra resor till en kostnad av
33 213Kr.
Mat under hemresan på Arlanda (Max-restaurang) ca 70 kr x 242=16 940 kr
Personalkostnad 6timmar per personal med 100 kr/h i ersättning för restid utanför arbetstid. 10
personal ger ca 6000/resa. Totalt: 24 000 kr.
Ersättning för lägerverksamhet 388kr/dygn. 3x388x10=11640 kr/resa. Totalt: 46 560 kr.
Traktamente 403 kr varav 85% avgår då samtliga måltider ingår 60.45 kr x 40 x 3= 7 254 kr
Summering av resekostnader:
Resekostnad (Se Big Travel spec)
Buss till och från Landvetter
Lunch hemresa
Ökade personalkostnader Restid
Ersättning lägerverksamhet
Traktamente 15% av 403Kr 60.45 kr
Totalkostnad

1 157 970
33 213
16 940
24 000
46 560
7 254
1 285 973

Uppskattning av kostnaderna utifrån att det blir 242 resenärer blir det en kostnad på ca 5 314
kr/resenär
Ungefärlig kostnad per skolenhet.
Engelbrekt har 117 resenärer. 117 x 5314 = 621 738 kr
Dalsjöskolan 125 resenärer 125 x 5314 = 664 250 kr
Vikariekostnad för att täcka upp undervisning på skolan under pedagogernas frånvaro
tillkommer.
Underlaget presenteras för verksamhetscheferna och förvaltningschef Pär Arvidsson Fäldt
meddelar en ungefärlig kostnad för genomförandet till presidiet. Projektgruppen får direktiv att
värdegrundsresorna till Auschwitz ska genomföras.
För att förutsättningarna ska vara tydliga för den personal som följer med tas det fram ett
gemensamt dokument. Dokumentet fastställer vilka villkor och förutsättningar som gäller för
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medföljande personal under resan, vilken ekonomisk ersättning som kommer utgå etc.
Dokumentet samverkas med Lärarförbundet och LR 2017-09-12. (Bilaga 1)
Efter samtal med förvaltningschefen Pär Arvidsson Fäldt får projektgruppen direktiv att påbörja
projektet även om kostnaderna enligt beräkningarna inte kommer täckas av anslaget i budgeten.

GENOMFÖRANDE
När planeringen ska omsättas till verklighet är det viktigt att skolornas värdegrundsarbete
inlemmas i planeringen av Auschwitzresorna. Skolorna har en nyckelperson per skola som
hanterar både rent praktiska delar av resan och jobbar tillsammans med skolans personal i det
förberedande värdegrundsarbetet. På Engelbrektskolan är det biträdande rektor Lindsey Laxholm
och på Dalsjöskolan är det Försteläraren Henrik Ärlig. Inför resan samarbetar Henrik och
Lindsey när det gäller information till pedagoger, vårdnadshavare och elever. De hanterar även
löpande/praktiska frågor från pedagoger, vårdnadshavare och elever gällande resorna. Johan
Utter är kontakten mellan skolorna och resebyrån Big Travel och förmedlar frågor och önskemål
mellan Big Travel och skolorna.

Resa 1
Engelbrektskolan 2-4 oktober
2 oktober 2017 / måndag

Avgång buss från Engelbrektskolan klockan 05.00 ankomst Landvetter 05.45.
12:20 Ankomst med Norwegian
Svensktalande guider (2) möter med skylt ”Engelbrektskolan”
Guide: Anna Grzechynka / +48696 489 446
Guide: Justyna Swierczek / +48604 377 510
Transfer till hostellet i Krakow.
Lunch serveras i Restaurang Rynek 7 (2-rätter och bordsvatten)
Efter lunchen stadspromenad.
Gemensam promenad genom Krakows gamla stad där guiderna berättar om allt det intressanta
som denna fantastiska stad fått uppleva. Turen tar oss ner mot Wawel där vi besöker
gravkammaren (entré som ingår) där några av Vasaättens huvudpersoner ligger begravda.
Sedan ner mot den f.d. judiska staden Kazimerz, numera en stadsdel i det moderna stor-Krakow.
Här spelades stora delar av filmen Schindlers list in. Stadsdelen var länge mycket eftersatt då bl.a.
oklara ägarförhållande fanns efter den judiska utrensningen som nazisterna genomförde. Idag
putsas och fejas det på många platser och stadsdelen är mycket omtyckt bland dagens studenter.
Middag på Restaurang No 7 tillhörande Hostell Rynek. -rätter inklusive bordsvatten.
3 oktober 2017 / tisdag
09:00 Våra svensktalande guider från den första dagen möter gruppen vid hotellet.
Transfer med golfbilar till Schindlers fabrik för ett besök.
Varje grupp får maximalt vara 25 personer
En av de tre grupperna kommer att få gå med engelsktalande lokal guide.
Entré till Schindler. 09.30, 09.40 och 09.50
Transfer med 2 bussar och 2 svensktalande guider till Auschwitz.
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Restid från Krakow till Auschwitz c:a 90 minuter.
13.00 Lunch på Restaurang Art Deco i Oświęcim.
Efter lunch besök i Auschwitz:
30 personer entré klockan 14:30
30 personer entré klockan 14:30
Transfer till hostellet.
Middag på Restaurang No 7 tillhörande Hostell Rynek. 2-rätter inklusive bordsvatten.
4 oktober 2017 / onsdag
10:00 Transfer med bussar (2) till flygplatsen.
Ber er notera att bussarna kommer att stå
Mat Max Arlanda
Avfärd från Landvetter 18.40 ankommer Engelbrektskolan ca 19.25
Resa 2
Dalsjöskolan 18-20 oktober
18 oktober 2017 / onsdag
Avgång buss från Dalsjöskolan klockan 05.00 ankomst Landvetter 05.45
12:20 Ankomst med Norwegian
Svensktalande guider (2) möter med skylt ”Engelbrektskolan”
Guide: Anna Grzechynka / +48696 489 446
Guide: Justyna Swierczek / +48604 377 510
Transfer till hostellet i Krakow.
Lunch serveras i Restaurang Rynek 7 (2-rätter och bordsvatten)
Efter lunchen stadspromenad.
Gemensam promenad genom Krakows gamla stad där guiderna berättar om allt det intressanta
som denna fantastiska stad fått uppleva. Turen tar oss ner mot Wawel där vi besöker
gravkammaren (entré som ingår) där några av Vasaättens huvudpersoner ligger begravda.
Sedan ner mot den f.d. judiska staden Kazimerz, numera en stadsdel i det moderna stor-Krakow.
Här spelades stora delar av filmen Schindlers list in. Stadsdelen var länge mycket eftersatt då bl.a.
oklara ägarförhållande fanns efter den judiska utrensningen som nazisterna genomförde. Idag
putsas och fejas det på många platser och stadsdelen är mycket omtyckt bland dagens studenter.
Middag på Restaurang No 7 tillhörande Hostell Rynek. -rätter inklusive bordsvatten.
19 oktober 2017 / torsdag
08.40 Våra svensktalande guider från den första dagen möter gruppen vid hotellet.
Transfer med golfbilar till Schindlers fabrik för ett besök.
Varje grupp får maximalt vara 25 personer
En av de tre grupperna kommer att få gå med engelsktalande lokal guide.
Transfer med 2 bussar och 2 svensktalande guider till Auschwitz.
Restid från Krakow till Auschwitz c:a 90 minuter.
12.30 Lunch på Restaurang Art Deco i Oświęcim.
Efter lunch besök i Auschwitz:
30 personer entré klockan 13:15
30 personer entré klockan 13:15
Transfer till hostellet.
Middag på Restaurang No 7 tillhörande Hoste Rynek. 2-rätter inklusive bordsvatten.
20 oktober 2017 / fredag
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10:00 Transfer med bussar (2) till flygplatsen.
Ber er notera att bussarna kommer att stå på samma plats som där gruppen blev avsläppt vid
ankomsten. Guide ingår ej.
Mat Max Arlanda
Avfärd från Landvetter 18.40 ankommer Dalsjöskolan ca 19.25

Resa 3
Engelbrektskolan 7-9 november
07 november 2017 / tisdag
12:20 Ankomst med Norwegian
Svensktalande guider (2) möter med skylt ”Engelbrektskolan”
Guide: Anna Grzechynka / +48696 489 446
Guide: Justyna Swierczek / +48604 377 510
Transfer till hostellet i Krakow.
Lunch serveras i Restaurang Rynek 7 (2-rätter och bordsvatten)
Efter lunchen stadspromenad.
Gemensam promenad genom Krakows gamla stad där guiderna berättar om allt det intressanta
som denna fantastiska stad fått uppleva. Turen tar oss ner mot Wawel där vi besöker
gravkammaren (entré som ingår) där några av Vasaättens huvudpersoner ligger begravda.
Sedan ner mot den f.d. judiska staden Kazimerz, numera en stadsdel i det moderna stor-Krakow.
Här spelades stora delar av filmen Schindlers list in. Stadsdelen var länge mycket eftersatt då bl.a.
oklara ägarförhållande fanns efter den judiska utrensningen som nazisterna genomförde. Idag
putsas och fejas det på många platser och stadsdelen är mycket omtyckt bland dagens studenter.
Middag på Restaurang No 7 tillhörande Hostell Rynek. -rätter inklusive bordsvatten.
08 november 2017 / onsdag
09:00 Våra svensktalande guider från den första dagen möter gruppen vid hotellet.
Transfer med 2 bussar och 2 svensktalande guider till Auschwitz.
Restid från Krakow till Auschwitz c:a 90 minuter.
Auschwitz:
30 personer entré klockan 10.45
30 personer entré klockan 10.45
13:00 Lunch på Restaurang Art Deco i Oświęcim.
Efter lunch transfer till Schindlers Factory.
Man har inte öppnat bokningen för november ännu men vi återkommer med tider.
Transfer till hostellet.
Middag på Restaurang No 7 tillhörande Hostell Rynek. 2-rätter inklusive bordsvatten.
09 november 2017 / torsdag
10:00 Transfer med bussar (2) till flygplatsen.
Ber er notera att bussarna kommer att stå på samma plats som där gruppen blev avsläppt vid
ankomsten. Guide ingår ej.
Mat Max Arlanda
Avfärd Landvetter 18.40 ankommer Engelbrektskolan 19.25
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Resa 4
Dalsjöskolan 14-16 november
14 november 2017 / tisdag
12:20 Ankomst med Norwegian
Svensktalande guider (2) möter med skylt ”Engelbrektskolan”
Guide: Anna Grzechynka / +48696 489 446
Guide: Justyna Swierczek / +48604 377 510
Transfer till hostellet i Krakow.
Lunch serveras i Restaurang Rynek 7 (2-rätter och bordsvatten)
Efter lunchen stadspromenad.
Gemensam promenad genom Krakows gamla stad där guiderna berättar om allt det intressanta
som denna fantastiska stad fått uppleva. Turen tar oss ner mot Wawel där vi besöker
gravkammaren (entré som ingår) där några av Vasaättens huvudpersoner ligger begravda.
Sedan ner mot den f.d. judiska staden Kazimerz, numera en stadsdel i det moderna stor-Krakow.
Här spelades stora delar av filmen Schindlers list in. Stadsdelen var länge mycket eftersatt då bl.a.
oklara ägarförhållande fanns efter den judiska utrensningen som nazisterna genomförde. Idag
putsas och fejas det på många platser och stadsdelen är mycket omtyckt bland dagens studenter.
Middag på Restaurang No 7 tillhörande Hostell Rynek. -rätter inklusive bordsvatten.
15 november 2017 / onsdag
07:00 Våra svensktalande guider från den första dagen möter gruppen vid hotellet.
Transfer med 2 bussar och 2 svensktalande guider till Auschwitz.
Restid från Krakow till Auschwitz c:a 90 minuter.
Inträde Auschwitz: 08.45 (10 personer), 09.15 och 09.45 á 30 personer.
11.00 Lunch på Restaurang Art Deco i Oświęcim.
Efter lunch besök i Auschwitz
Efter besöket transfer till Schindlers Factory.
Man har inte öppnat bokningen för november ännu men vi återkommer med tider.
Transfer till hostellet.
Middag på Restaurang No 7 tillhörande Hostell Rynek. 2-rätter inklusive
bordsvatten.
16 november 2017 / torsdag
10:00 Transfer med bussar (2) till flygplatsen.
Ber er notera att bussarna kommer att stå på samma plats som där gruppen blev
avsläppt vid ankomsten. Guide ingår ej.
Mat Max Arlanda
Avfärd från Landvetter 18.40 ankommer Dalsjöskolan ca 19.25

UTVÄRDERING
Boendet
Boende på Hostell Rynek upplevde eleverna som okey, bra centralt läge men något nedgånget
och enkelt. Både elever och lärare påpekar att boendet på Hostell varit roligt och bra för
sammanhållningen då många fick sova i samma sovsal/rum. Viktigt att man innan resa kommit
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överens om gemensamma och tydliga regler för vad som gäller under resan och vid boendet.
Städning och sängkläder kunde varit bättre, men när det påpekades fixade personal på Hostellet
det direkt. Personalen upplevde att boendet fungerade bra och det var lätt att ha koll på eleverna.
Lärarna upplevde det tryggt och bra både genom att entrén var kameraövervakad och även
bemannad dygnet runt.

Resan
Big Travel fungerade bra och behjälplig med alla frågor och önskemål från Big Travel. Biljetterna
skickades ut sent från Big Travel och en del var det fel stavning av namnen på. Biljetterna bör
komma minst en vecka innan avresan.
Bussar från skolan till Landvetter flygplats och vice versa fungerade bra, helt utan missöden.
Samtliga bussar hade säkerhetsbälte. Även i Polen fungerade alla kommunikationer som
förbeställts utan problem och det var bra med guider som var på plats när grupperna ankom till
flygplatsen i Krakow.
Hemresan fungerade bra men mellanlandning tog onödig tid. Under hemresorna var det bra med
mat vid mellanlandningen. Maxhamburgare på Arlanda flygplats som förbeställts var både
smidigt, populärt och enkelt att hantera.
Direktkontakt mellan den som är ansvarig på skolan (nyckelpersoner) och resebolaget underlättar
tempot och förenklar kontakterna.
Maten
Maten fungerade bra i stort det som serverades var traditionell polsk mat och generellt var
eleverna nöjda även om några elever inte tyckte om maten. Allmänt fungerade måltiderna och
serveringen av dessa väl. Vid dagen för hemresan gick lång tid mellan måltiderna. Bra om att
personalen har lite pengar till mellanmål till eleverna. En del småkostnader till mellanmål/frukt
bör skolan täcka. Hostellet var inte förberedda med specialkost till frukosten första morgonen.
Svårt med Allergimaten om inte eleverna var medvetna om sina allergier. Maxhamburgare på
hemresan smidigt, populärt och fungerade bra.
Bra och snabb service och generellt är både personal och elever nöjda med maten under resan.

Studiebesöken
Mer tid på Birkenau studiebesöken var endast tre timmars besök och bör vara 6 timmar. Viktigt
att inte jäkta på de guidade turerna. Väldigt snabbt tempo på Auschwitz och Birkenau. Hellre
Auschwitz- Birkenau än Schindlers museum om man måste välja. Det vore intressant att besöka
en Synagogan istället för Krakows domkyrka.
Viktigt att fokusera på förintelsen och judiska historian och att guiderna kopplar den polska
historian förintelsen, undvika att fokusera för mycket på tidig polsk historia. Stadsvandringens
guidning kan kopplas mer till förintelsen och bör inte vara för lång. Försöka att verka för att
guiderna och studiebesöken tar upp saker som vi bestämmer. Lite för omfattande och intensivt
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program utifrån den något snäva tidsramen. Viktigt med svensktalande guider och att de är vana
med elever/unga så att de möter dessa i guidningen.

Personal
Måste vara en drivande person på respektive skola som är den som sköter kontakten och är
ansvarig i kontakterna med förvaltning, föräldrar, resebolag, elever, etc
Lagom personalstyrka, viktig att räkna med vikariekostnad, Viktigt att man följer avtalen och att
ersättningar klargör i förväg. Flyg är en förutsättning för att få personal att vilja följa med.
Viktigt med personal som har erfarenhet av denna ”typen” av resor med elever för att allt ska
fungera.
SO-lärare som kan lite om förintelsen är viktigt. Bra med elevhälsopersonal som kan möta eleverna i
starka situationer, skolsköterska som har extra koll på elever som tar mediciner. Bra med cirka 10 personal
på cirka 45-60 elever. Viktigt att alla som är med vill åka på resan, och att regelverket var tydligt både för
personal och lärare.
Trevligare stämning mellan eleverna. Tydlig utveckling av elevernas värdegrund och ger bättre
medmänniskor. Resan blev inte riktigt så känslomässig som förväntats, hemskheter som är svåra att ta in,
bra förberedelser som gjorde eleverna beredda. Det går att göra andra värdegrundsarbeten men
Auschwitz har ett stort symbolvärde och eleverna kan koppla förintelsen. Bra att åka i åk9 utifrån att
eleverna har mognat. Måste åka på hösten annars är det massa nationella prov.

SUMMERING
Som helhet ger både elever och personal resan ett högt betyg. Elever och personal anser att det
har varit väldigt bra resor som har varit mycket givande och lärorika. Eleverna har inte bara fått
kunskap kring förintelsen, utan de har också fått många andra viktiga livserfarenheter i och med
resorna. Vi anser också att sammanhållningen och relationerna mellan eleverna i klasserna har
blivit bättre efter resorna. Det är viktigt att än en gång poängtera att resan endast är en del (men
en viktig och betydelsefull sådan) av skolornas värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet pågår
kontinuerligt under elevernas hela skoltid.
Kostnaden per resedeltagare blev drygt 5 300 kr. I denna summa ingår inte vikariekostnader för
att täcka upp för personalen på skolorna som är med på resan. Även det arbete och den tid som
lagts ner av projektgruppen, dvs av skolornas nyckelpersoner, projektledaren och övriga deltagare
som kallats efter behov och önskemål både ryms inte inom dessa beräkningar.
Om resorna ska fortsätta är det något som kan användas som marknadsföring när man rekryterar
personal.

10 (9)

SLUTSATS
Resorna till Krakow och studiebesök på Auschwitz-Birkenau har fungerat bra. Det har krävts god
framförhållning för att planera och få ihop en reseplanering som varit genomförbar då det är
mycket som ska stämma. Det är flera saker som påverkar planeringstiden. Skolorna har inslag i
den ordinarie verksamheten vilka inte går att flytta i tid. Det gör att det bara går att vara flexibel
inom givna ramar varvid planering och framförhållning krävs. Detta gäller speciellt då det är
första gången en skola genomför resan/resorna. Nationella prov, billiga flygbiljetter i
kombination med inträden till studiebesöken (Auschwitz-Birkenau, Schindlers museum, etc.),
boende som rymmer samtliga resenärer och tillgång till svensktalande guider är några av de delar
som man behöver ta hänsyn till för att resorna ska fungera. Ansvariga på skolorna uppfattar att
det skulle vara svårt att få med personal om resorna gjort med buss då det är både mer
tidskrävande och en betydligt svårare att hantera och definitivt mer ansträngande ur
lärarperspektiv.
Den budget som avsatts för resorna har inte täckt alla kostnader och det finns även ”dolda
kostnader” som är svåra att beräkna såsom vikariekostnader för att ta hand om de elever som inte
kan/vill åka med. Även vikariekostnad för de timmar som lärare och personal är frånvarande från
sina ordinarie arbetsuppgifter som då faller på vikarier eller deras kollegor. På de skolor som
genomfört dessa första resor har det funnits nyckelpersoner som lagt ner mycket arbete och tid
”oavlönat” utifrån eget intresse. Utan nyckelpersonernas insats hade projektet blivit både dyrare
och svårare att genomföra. Om skolorna ska kunna genomföra värdegrundsresor till Auschwitz
måste detta arbete finansieras genom extra ekonomiska anslag. Anslagen måste, enligt
projektgruppen, täcka de extra kostnader som värdegrundsresorna medför. I anslagen bör det
även rymmas att nyckelpersoner på respektive skola som ska genomför värdegrundsresorna får
täckning för viss nedsättning av ordinarietjänst till förmån för arbetet med värdegrundsarbetet.
Även om resorna fyller ett viktigt syfte i skolornas värdegrundsarbete är de kostsamma.
Grundskolorna och Grundskoleförvaltningen kan förväntas rymma värdegrundsresorna inom
ordinarie budgetram. Om det fattas ett politiskt beslut att projektet ska fortsätta och dessutom
utvidgas och omfatta samtliga högstadieskolor i Borås Stad bör beslutet även inkludera full
finansieringen, vilket motsvarar en kostnad på minst 6 500 000 kr.
Resor av detta slag bör inte vara mer än 45-65 elever per resa. Resorna kräver relativt hög
personaltäthet dels för att kunna möta eleverna, deras eventuella reaktioner, och dels ur
säkerhetshänseende under både resa och hostelnätter. Det är bra om personal från elevhälsan
medföljer på resan utifrån flera aspekter, allergier, hantera elevers reaktioner och som en trygghet
för både elever och vårdnadshavare.
Programmet under de genomförda Auschwitzresorna var intensivt och innehöll många
studiebesök under för kort tid. Fokus bör ligga på besöken vid Auschwitz och Birkenau och
dessa besök kan med fördel förlängas. En förlängning av studiebesöken kan ske antingen genom
bättre flygtider via direktflyg eller genom ändringar i planeringen t ex att stadsvandringen utgår.
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Studieresa till Krakow ht 2017
Villkor för medföljande personal från Engelbrekt- och Dalsjöskolan
Inför resan tar varje skola fram:
•
•

Ett schema där det tydligt framgår arbetstider, ansvarsfördelning samt ersättning
(enligt nedan) för all medföljande personal.
En plan för oförutsedda händelser, där det framgår hur personalen ska agera samt
hur det ska bemannas vid oförutsedd händelse eller incidenter av allvarligt slag.

Generella villkor:
•
•
•
•
•

Färdtid= tid som man färdas till och från resmålet och som ligger utanför arbetstid
(ger mellan 96- 100kr/h beroende på månadslön). Personal som går på bil M får
färdtidsersättning, övrig personal arbetar.
Utlandstraktamente (Polen) ligger på 403kr/dygn. Då vi får mat hela tiden räknas
85% av traktamentet bort, dvs vi får 15% av 403 kr/dygn.
Resan betraktas som "lägerverksamhet" som ger 388/dygn (ej under restid, för då
får vi som ovan sagt 96-100 kr/h som ligger utanför arbetstid).
Tid som ligger utanför arbetstid räknas timma för timma (ej övertid). Vi har kommit
överens om att alla som följer med tillgodoräknas 2 dagars kompledigt.
Vi tillämpar sovande jour, en personal/grupp. Om man behöver avbryta sin sömn för
att gå i tjänst under sovande jour utgår kompensation timma för timma.

Detta dokument har blivit framtaget i samverkan med Bosse Leskinen (rektor
Engelbrektskolan), Tommie Wärme (Lärarförbundet) och Kristina Wahle (LR).
Julio G Atterström, VC område 4
Anna Stenström, VC område 3
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Handläggare

Anmälningsärenden per februari 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisningen av anmälningsärenden och lägga dessa till
handlingarna.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
a)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm, Utdömande av
vite Fristadskolan, dnr 2017-00004, Dnr 2017/GRN0004 610

b)

Ärendet avslutas. Beslut från SI: anmälan avseende skolsituation
för en före detta elev vid Viskaforsskolan dnr 41-2017:1928, dnr
2017-00128 606

c)

Ärendet avslutas. Beslut från BEO dnr 45 2017 9752
Svaneholmskolan, Dnr 2017-00228 606

d)

Beslut från BEO kränkande behandling vid Gånghesterskolan
dnr 45 2017 8869, dnr 2017-00216 606

e)

Avfallsplan för Borås Stad 2017-2019, dnr 2018-00004
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Delegationsbeslut per februari 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1.

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2018-01-30—201802-26 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden februari 2018
Dnr 2018-00007

3.

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden januari 2018

4.

Beslut om avstängning perioden 2018-01-31—2018-02-26
Dnr 2018-00018

5.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2018-01-31—
2018-02-26, dnr 2018-00024

6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid februari 2018
Dnr 2018-00025

7.

Personal

Övriga delegationsbeslut
8.

Avslagsbeslut skolskjuts januari 2018 Dnr 2018-00026

9.

Förteckning över beslut som gått vårdnadshavare emot eller
beslut som fattats utan att vårdnadshavare valt skola i samband
med skolvalet till förskoleklass 2018, dnr 2018-00007
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boras.se
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10.

Förteckning över beslut som gått vårdnadshavare emot eller
beslut som fattats utan att vårdnadshavare valt skola i samband
med skolvalet till åk 7 2018, dnr 2018-00007

11.

Inkomna laglighetsprövningar skolplacering 2018/2019
Dnr 2018-00007

Samverkan
Information i FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

