Sida

KALLELSE
Datum

2018-03-27
Instans

Grundskolenämnden

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Grundskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 27 mars 2018 kl.
17:00
Det officiella sammanträdet är öppet för allmänheten och börjar kl. 18.00
(utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
Per Carlsson
Grundskolenämndens Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Adriana Koper Waris, 033 358062 eller via e-post:
adriana.waris@boras.se

1(3)

Borås Stad

Datum

Sida

2018-03-27

2(3)

Ärende
1.

Allmänhetens frågestund

2.

Upprop och val av justerande personer

3.

Fastställande av föredragningslista

4.

Information från förvaltningschefen

5.

Återrapportering om åtgärder vid förelägganden utifrån
Skolinspektionens tillsynsbeslut

6.

Rapport: Analys och uppföljning av Skolinspektionens
förelägganden om vite, UTGÅR
Dnr 2017-00185 600

7.

Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på
skolor

8.

Verksamhetsplan 2018 för Grundskoleförvaltningen, UTGÅR

9.

Månadsrapport per februari 2018
Dnr 2018-00034 3.5.4.0

10.

Framställan till Lokalförsörjningsnämnden: Anpassa behovet av
utökade undervisningslokaler för förskoleklass i Myråsskolan och
Bergdalskolan
Dnr 2018-00043 3.5.4.0

11.

Framställan till Lokalförsörjningsnämnden: Undersöka
möjligheterna att omvandla Olovsholm till skollokaler
Dnr 2018-00044 3.5.4.0

12.

Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2017
Dnr 2018-00035 3.5.4.0

13.

Remiss: Uppföljning av Program ett Integrerat samhälle
Dnr 2018-00022 1.2.3.0

14.

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle
Dnr 2018-00021 1.2.3.0

Borås Stad

Datum

Sida

2018-03-27

3(3)

Ärende
15.

Uppdrag: Utreda organisation för kommunikationsklass
Dnr 2018-00016 3.5.0.3

16.

Uppdrag att utreda organisation och kvalitetsarbete för elevhälsan
i Grundskoleförvaltningen
Dnr 2018-00028 3.5.0.3

17.

Redovisning av inkomna synpunkter 2017 för
Grundskoleförvaltningen
Dnr 2018-00029 3.5.4.0

18.

Granskning för detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342, Borås
Stad
Dnr 2018-00036 3.5.4.25

19.

Tillägg till Delegationsförteckning för Grundskolenämnden
Dnr 2017-00212 002

20.

Anmälningsärenden 2018
Dnr 2018-00002 3.5.4.0

21.

Delegationsbeslut 2018
Dnr 2018-00003 3.5.4.0

Sida

SKRIVELSE

Magnus af Klint
Handläggare

1(1)

Datum

Instans

2018-03-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00034 3.5.4.0

Budgetuppföljning 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna månadsrapport per februari samt översända densamma till
Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari-februari
i med 5 220 tkr före disponering av ackumulerat resultat från 2017. Prognosen
för helåret är ett utfall enligt budget. Nämndens buffert förväntas att disponeras
under 2018.
Förvaltningsrätten har meddelat dom om vite i två ärenden utifrån
Skolinspektionens granskningar. För Erikslundskolan 400 tkr och Fristadskolan
200 tkr. Dessa täcks av uppbokningar i 2017 års bokslut.
Beslutsunderlag
1. Månadsrapport per februari 2018.

Samverkan
Information 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

Månadsrapport februari
Grundskolenämnden
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1 Uppföljning av nämndens uppdrag
- slutsatser och särskilt viktiga punkter
Grundskolenämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari-februari i med 5 220 tkr före
disponering av ackumulerat resultat från 2017. Prognosen för helåret är ett utfall enligt budget.
Nämndens buffert förväntas att disponeras under 2018.
Förvaltningsrätten har meddelat dom om vite i två ärenden utifrån Skolinspektionens granskningar. För
Erikslundskolan 400 tkr och Fristadskolan 200 tkr. Dessa täcks av uppbokningar i 2017 års bokslut.
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2 Förvaltningsövergripande
2.1 Förvaltningsövergripande
2.1.1 Utfall och prognos
Resultatöversikt
Belopp i tkr
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
perioden

Avvikelse
utfall-budget

Utfall
perioden fg
år

Prognos
helår

Bokslut
föregående
år

Aktuell
budget helår

-216 645

-222 698

6 053

-1 412 800

-1 412 800

-1 316 359

221 865

221 865

0

1 407 800

1 407 800

1 321 376

5 220

-833

6 053

-5 000

-5 000

5 017

833

5 000

5 000

0

4 184

0

0

5 017

-1 155 700

-1 155 700

-1 046 365

Ianspråktagande
av ack resultat
Ack resultat
Lönekostnad

Aktuell
budget
perioden

-178 007

-180 276

2 269

-167 359

GRN har erhållit tillstånd att disponera ackumulerat överskott från 2017 under 2018.

Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Utfall perioden

Budget perioden

Årsbudget

Prognos

Intäkter
Statsbidrag

19 801

21 046

126 895

126 895

Ersättning
Migrationsverket

3 285

1 987

10 124

10 124

Externt sålda platser

1 129

1 199

7 196

7 196

Avgifter o övr int

23 335

23 738

141 853

141 853

Summa intäkter

47 550

47 970

286 068

286 068

Kostnader
Personal

-179 373

-182 888

-1 171 475

-1 171 475

Lokaler

-23 683

-23 950

-143 701

-143 701

Material

-10 296

-10 999

-71 539

-71 539

Köpta platser

-26 944

-27 734

-168 904

-168 904

Övr tjänster

-23 754

-24 844

-141 734

-14 734

-145

-253

-1 515

-1 515

Summa kostnader

-264 195

-270 668

-1 698 868

-1 698 868

Nettokostnad

-216 645

-222 698

-1 412 800

-1 412 800

Kommunbidrag

221 865

221 865

1 407 800

1 407 800

5 220

-833

-5 000

-5 000

833

5 000

5 000

4 184

0

0

Kapitalkostnader

Resultat efter
kommunbidrag
Ianspråktagande ack
resultat
Resultat efter disp av
ack resultat
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2.1.1.1 Utfall till och med perioden
Statsbidrag för etableringsersättning via ALF har inte nivåhöjts som förväntat. Ersättning från
Migrationsverket har budgeterats med försiktighet eftersom det är osäkert när asylsökande i kommunen
blir kommunplacerade. Övriga intäkter består främst av försäljning av kost och lokalvård till andra
förvaltningar samt fritidshemsavgifter.
I personalkostnaderna ingår lönekostnader samt övriga personalkostnader såsom kurser, konferenser,
företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Av budgetavvikelsen på 3 515 tkr för personalkostnader avser
2 000 tkr lönekostnader. Avvikelsen för lönekostnaderna beror på vakanser inom elevhälsan samt en
hög sjukfrånvaro under februari mm.
Material och tjänster har en positiv budgetavvikelse vilket är normalt under årets första månader.

2.1.1.2 Prognos
Helårsprognosen är enligt budget.
Beslut om väsentliga statsbidrag förväntas beslutas av Skolverket under våren.
Osäkerheten i ALF-medlen förutsätts inte innebära någon budgetavvikelse.
Medel för volymökning enligt befolkningsprognosen är avsatta inför höstterminen men volymer är
alltid en osäkerhet vid årets inledning. En avstämning planeras i samband med Tertialrapport 1 efter
april.
Lokalsituationen är ansträngd och olika åtgärder övervägs som kan leda till icke budgeterade
kostnadsökningar.
Ambitionsnivån inom skolornas kultur och fritidsverksamheter har varit föremål för en stadenövergripande dialog och intentionen är att nivån sammantaget inte skall minska mot nivån under 2017.
Hur merkostnaden skall finansieras behöver utredas till nästa rapport.

2.1.2 Kommunbidrag
Beslut

Kommunbidrag i tkr

KF Årsbudget

1 407 800

TOTALT

1 407 800
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2.2 Resultat per verksamhet
Ekonomiskt utfall och prognos
Nettokostnad per
område, tkr

Utfall
perioden

Aktuell
budget
perioden

Avvikelse
budget
- utfall

Prognos helår

Förväntad
avvikelse mot
budget

Bokslut
föregående år

Politisk
verksamhet
Intäkter

0

0

0

0

0

Kostnader

-321

-497

176

-3 072

0

Nettokostnader

-321

-497

176

-3 072

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-3 603

-3 533

-70

-22 950

0

Nettokostnadf

-3 603

-3 533

-70

-22 950

0

470

390

80

2 267

0

Kostnad

-10 634

-11 237

603

-70 368

0

Nettokostnad

-10 164

-10 847

683

-68 101

0

520

501

19

3 006

0

Kostnade

-7 559

-7 442

-117

-46 241

0

Netokostnad

-7 039

-6 941

-98

-43 235

0

21 644

22 256

-612

131 859

0

Kostnader

-190 238

-196 141

5 903

-1 220 028

0

Nettokostnad

-168 594

-173 885

5 291

-1 088 169

0

7 407

7 408

-1

44 446

0

Kostnad

-27 586

-27 662

76

-175 643

0

Nettokostnad

-20 179

-20 254

75

-131 197

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-8 488

-8 479

-9

-41 998

0

Nettoskostnad

-8 488

-8 479

-9

-41 998

0

Administration
Intäkt

Förskoleklass
Intäkt

Särskola
Intäkt

Grundskola
Intäkter

Fritidshem
Intäkt

Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostanad
nettokostnad

17 125

17 031

94

102 184

0

-15 502

-15 297

-205

-102 184

0

1 623

1 734

-111

0

0

384

384

0

2 306

0

-264

-380

116

-2 306

0

120

4

116

0

0

0

0

0

-14 078

0

-216 645

-222 698

6 053

-1 412 800

0

Korttidstillsyn LSS
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Buffert
Nettokostnad
Totalt
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2.2.1 Nämndens buffert
Utfall och prognos
Nämnden har avsatt 1 % av kommunbidraget i buffert för att kunna täcka oförutsedda händelser. Den
troligaste användningen är avvikelser i volymberäkningen som ligger till grund för budgeten.
Hittills har inga medel disponerats.
En första avstämning är planerad till tertialrapport 1 efter april.
Disponering av buffert
Typ av avsättning

Avsatt tkr

Disponerat tkr

Återstår tkr

Volymosäkerhet

14 078

0

14 078

Summa

14 078

0

14 078
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3 Månadsmått
3.1 Skola
3.1.1 Grundskola
Verksamhetsmått

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

Utfall 2017

Budget 2018

11 565

11 666

11 518

11 838

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

1 531

1 537

1 522

1 551

Summa köpta platser

1 596

1 604

1 586

1 680

136

134

153

160

10 169

10 388

41

45

Antal elever från kommunen
i grundskola

MV elever, ej PUT (Asyloch/eller tillståndssökande)
Antal elever i åk 1-9 i Borås
skolor, ej specialskolor

10 181

Sålda platser

10 183

41

41

Prognos helår

3.1.2 Förskoleklass
Verksamhetsmått

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

Utfall 2017

Budget 2018

Antal elever från kommunen
i förskoleklass

1 356

1 355

1 345

1 402

varav elever i förskoleklass i
fristående skola

68

68

67

67

Summa köpta platser

73

73

71

72

12

11

14

1 3002

1 297

1 348

3

4

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

13
1 304

Sålda platser

8

8

Prognos helår

3.1.3 Obligatorisk särskola
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen
i särskola
varav köpta platser
Antal elever i kommunens
särskolor

Utfall Jan 2018
104

Utfall Feb 2018
104

11
107
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Utfall 2017

Budget 2018

103

105

Prognos helår

1

0

106

108
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3.1.4 Fritidshem
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen
i fritidshem

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

Utfall 2017

Budget 2018

4 875

4 824

4 935

5 067

varav barn i fristående
verksamhet

291

291

321

318

Summa köpta platser

339

338

334

4 557

4 504

4 654

4 748

18

18

11

12

Antal elever i fritidshem i
Borås skolor
Sålda platser
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Datum

Instans

2018-03-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00043 3.5.4.0

Framställan till Lokalförsörjningsnämnden: Anpassa
behovet av utökade undervisningslokaler för
förskoleklass i Myråsskolan och Bergdalskolan
Grundskolenämndens beslut
Tillstyrka framställan: Anpassa behovet av utökade undervisningslokaler för
förskoleklass i Myråsskolan och Bergdalskolan samt översända upprättad
skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden.
Ärendet i sin helhet
Grundskoleförvaltningen begär att Lokalförsörjningsförvaltningen anpassar behovet av utökade lokaler i Bergdalskolan och Myråsskolan från och med läsårsstart augusti 2018.
Bergdalskolan
Undervisningslokaler i nära anslutning till Bergdalskolan för 25 elever i form av
ett klassrum, grupprum och fritidshemslokal, tillhörande kapprum och toalett.
Utemiljön bör beredas så att eleverna får möjlighet till lek, fysisk aktivitet och
rekreation.
Myråsskolan
Undervisningslokaler i nära anslutning till Myråsskolan för 25 elever i form av
ett klassrum, grupprum och fritidshemslokal, tillhörande kapprum och toalett.
Utemiljön bör beredas så att eleverna får möjlighet till lek, fysisk aktivitet och
rekreation.

Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.

Per Carlsson (S)
Ordförande

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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SKRIVELSE

Magnus af Klint
Handläggare
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Datum

Instans

2018-03-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00044 3.5.4.0

Framställan till Lokalförsörjningsnämnden: Undersöka
möjligheterna att omvandla Olovsholm till skollokaler
Grundskolenämndens beslut
Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att utreda förutsättningarna för att
utnyttja kontorsfastigheten på Olovsholmsgatan som skola.
Ärendet i sin helhet
Behovet av skollokaler är stort, inte minst i mer centrala lägen. Fastigheten på
Olovsholmsgatan används i dag som kontor för Förskole-, Grund- samt
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningarna. Grundskolenämnden ger
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
använda lokalerna som skola med inriktning på år 7 - 9. Utredningen behöver
bl. a beskriva kapaciteten och lokalutnyttjandet men även utemiljön och
förutsättningarna för idrott.
En följdkonsekvens blir även att ge förslag till att lösa lokalbehovet för de
förvaltningsorganisationer som i dag utnyttjar fastigheten.

Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Datum

Instans

2018-03-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00035 3.5.4.0

Emil Persson Torgerson
Handläggare
033 353708

Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2017
Grundskolenämndens beslut
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning
Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens uppföljning och analys av
Grundskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten omfattar
en jämförelse av Borås stads kommunala skolors nationella resultat gällande
utvalda betygsresultat för slutbetyg 2016/2017 årskurs 9 och 6 samt resultat
från nationella prov 2016/2017 årskurs 3.
Utifrån resultatet för alla elever i årskurs 9 dras slutsatsen att det självklart är
negativt att det 2017 har skett en försämring. Samtidigt kan man se att liknande
negativa förändring jämfört med 2016 också skett för alla kommuner och riket.
Den tydligaste faktorn som kunnat identifieras påverka resultaten för 2017, är
den ökade andelen nyinvandrade elever vilka kan antas haft svårare att nå upp
till en likartad utbildningsnivå som de elever vilka gått 9 år i svensk skola. Detta
syns även då resultaten för Borås Stads kommunala skolor i årskurs 9 stiger då
man i urvalet tar bort elever som är nyinvandrade och med okänd bakgrund.
Resultaten för elevgruppen utan nyinvandrade och med okänd bakgrund har
försämrats 2017. Gällande samtliga redovisade betygskategorier skiljer sig
resultatet på ett negativt sätt jämfört med alla kommuner och riket. Så var inte
fallet 2016. Med andra ord har det skett ett mindre försämrat resultat mellan
2016 och 2017 för elever som är nyinvandrade eller har en okänd bakgrund, i
jämförelse med alla kommuner och riket. Samtidigt kan man se en kraftig
variation i resultaten på respektive skola när man jämför med elever som inte är
nyinvandrade eller med en okänd bakgrund.
Resultaten i Engelska och Svenska för årskurs 6 står sig, både sett till
förändringen mellan åren och i jämförelse med alla kommuner och riket.
Resultatet i matematik 2015, 2016 och 2017 är visserligen något lägre än för alla
kommuner och riket. Samtidigt den negativa förändringen mellan de olika åren i
samma spann som för alla kommuner och riket. För ämnet Svenska som
andraspråk ser man att resultatet för 2017 både är lägre och med en större
negativ förändring mellan 2016 och 2017 års resultat jämfört med alla
kommuner och riket.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Resultaten i matematik samt Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 är
lägre i jämförelse med alla kommuner och riket. Liknande gäller för
förändringen mellan 2016 och 2017 års resultat och speciellt för ämnet Svenska
och svenska som andraspråk.
Som förklaring till utfallet för dessa resultat har ett flertal orsaker identifierats,
vilka redovisas i kapitel 4 analyser. Exempel på dessa är:


hög lärarrörlighet inom många skolenheter under 2016 och 2017, vilket
har lett till en brist på kompetens och kontinuitet i undervisning,
samarbete mellan pedagoger och utvecklingsarbete



en lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen under 2016 i
jämförelse med både alla kommuner och riket, vilket påverkar kvaliteten
i undervisningen



variationer i struktur, organisation och kvalitet mellan skolenheter



Borås Stad har under många år haft en splittrad skolorganisation i
kommundelar och stadsdelar, vilket påverkat kompetens, stabilitet och
rutiner på ett negativt sätt på alla nivåer i organisationen



vakanser och brister i kompetens inom elevhälsans organisation



brister i språkutveckling i alla ämnen

För att förbättra framtida års resultat har ett stort antal åtgärder tagits fram,
påbörjats och i flertalet fall redan slutförts under 2017. Dessa redovisas under i
kapitel 5 Åtgärder.
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Sammanfattning
Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens uppföljning och analys av
Grundskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten omfattar
en jämförelse av Borås stads kommunala skolors resultat med nationella resultat
gällande utvalda betyg 2016/2017 för årskurs 9 och 6 samt resultat från
nationella prov 2016/2017 årskurs 3.
Utifrån resultatet för alla elever i årskurs 9 är slutsatsen att det 2017 skett en
försämring jämfört med året innan. Samtidigt kan man se att liknande negativa
förändringar jämfört med 2016 också finns för övriga kommuner och för riket.
Den tydligaste faktorn som påverkar resultaten för 2017 är den ökade andelen
nyinvandrade elever, vilka kan antas haft svårare att nå upp till en likartad
resultatnivå som de elever som gått nio år i svensk skola. Detta syns även då
resultaten för Borås Stads kommunala skolor i årskurs 9 är högre i elevgruppen
utan nyinvandrade.
Resultaten för elevgruppen utan nyinvandrade och med okänd bakgrund har
dock försämrats 2017. Gällande samtliga redovisade betygskategorier skiljer sig
resultatet på ett negativt sätt jämfört med alla kommuner och riket. Så var inte
fallet 2016. Detta innebär också att den negativa förändringen mellan 2016 och
2017 för elever som är nyinvandrade inte varit så stor i jämförelse med alla
kommuner och riket. Samtidigt kan man se en kraftig variation i resultaten på
respektive skola när man jämför med elever som inte är nyinvandrade eller med
en okänd bakgrund.
Resultaten i Engelska och Svenska för årskurs 6 står sig, både sett till
förändringen mellan åren och i jämförelse med alla kommuner och riket.
Visserligen skedde det en negativ förändring mellan 2015 och 2016, men
samtidigt är förändringen mellan 2016 och 2017 positiv jämfört med alla
kommuner och riket.
Resultaten i matematik samt Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 är
lägre i jämförelse med alla kommuner och riket. Liknande gäller för
förändringen mellan 2016 och 2017 års resultat och speciellt för ämnet Svenska
och svenska som andraspråk.
Som förklaring till utfallet för dessa resultat har ett flertal orsaker identifierats,
vilka redovisas i kapitel 4. Några av dessa är:
•

hög lärarrörlighet inom många skolenheter under 2016 och 2017, vilket
har lett till en brist på kompetens och kontinuitet i undervisning,
samarbete mellan pedagoger och utvecklingsarbete

•

en lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen under 2016 i
jämförelse med både alla kommuner och riket, vilket påverkar kvaliteten
i undervisningen

•

variationer i struktur, organisation och kvalitet mellan skolenheter
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•

Borås Stad har under många år haft en splittrad skolorganisation i
kommundelar och stadsdelar, vilket påverkat kompetens, stabilitet och
rutiner på ett negativt sätt på alla nivåer i organisationen

•

vakanser och brister i kompetens inom elevhälsans organisation

•

brister i språkutveckling i alla ämnen

För att förbättra framtida års resultat har ett stort antal åtgärder tagits fram,
påbörjats och i flertalet fall redan slutförts under 2017. Dessa redovisas i kapitel
5.
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1 Inledning
Syftet med denna kvalitetsrapport för jämförelse av 2017 års nationella resultat
är en del i huvudmannens uppföljning och analys av Grundskolans arbete med
det systematiska kvalitetsarbetet.
Kvalitetsrapporten för jämförelse av föregående års nationella resultat upprättas
varje år.
Rapporten består av:
Utvalda betygsresultat för slutbetyg 2016/2017 årskurs 9 och 6 samt resultat
från nationella prov årskurs 3.
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2 Källa, definitioner och skala
Källa
Källa för redovisade resultat är Skolverkets sammanställning (Siris)1. Utifrån
detta resultat samt även Sveriges kommuner och landstings (SKL) presentation
Öppna jämförelser2, sammanställer Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA)3 varje kommuns resultat och redovisar ett nationellt jämförbart resultat
för respektive huvudman som presenteras i Kommun- och landstingsdatabasen
(Kolada)4.

Definitioner
Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de
är folkbokförda.
Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte
bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare.
Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, tex om de
ännu inte blivit folkbokförda i Sverige.
Källa: Skolverket (Siris).
Alla kommuner (ovägt medel): Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för
Sveriges kommuner– hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det beräknas
genom att summera alla kommuners värde och dividera med 290.
Riket: är det mått som motsvarar hur något är för en genomsnittlig invånare
(brukare/patient/elev) i Sverige, och kan ofta redovisas även om värdena för
enskilda kommuner inte får redovisas av sekretesskäl.
Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt
liknar den kommun som är i fokus.
Vilka som väljs ut som liknande kommuner eller landsting baseras till största del
på referenskostnaden (70 procent), men också på invånarantal (30 procent).
Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad
respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om
kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och
effektivitet. De kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad
kostnad för en verksamhet samt invånarantal bildar alltså en jämförelsegrupp.
Liknande kommuner är därför framför allt relevant för kostnadsjämförelser.
Källa: Kolada.

http://siris.skolverket.se
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html
3 RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting som
medlemmar.
4 https://www.kolada.se
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Skala
25%

50%

25%

Skalan indikerar vilka kommuner vars resultat i jämfört med alla kommuners
resultat placerar sig på skalan: 25 procent med lägst resultat, 50 procent med
medel resultat och 25 procent med bäst resultat.

Jämförelse av nationella resultat 2017

Borås Stad

Datum

Sida

2018-03-20

8(47)

3 Beskrivning av nuläge
Årskurs 9
3.1.1

Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (alla elever), (%)

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (alla elever), (%)
2015 Förändring 2016 Förändring 2017
Borås (kommunala skolor)
75,5
-1,3
74,2
-4,7
69,5
Alla kommuner, ovägt medel

74,6

1,0

75,6

-5,2

70,4

Riket

75,5

0,9

76,4

-4,6

71,8

Trendkurva

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Norrköping (63,2), Sundsvall (64,9), Eskilstuna (65,1), Gävle (67,3), Borås (69,5),
Halmstad (72,8), Jönköping (75,1) och Lund (87,3).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Sundsvall (66,6), Gävle (67,0), Norrköping (67,5), Eskilstuna (69,8), Borås (74,2),
Halmstad (80,2), Jönköping (81,) och Lund (88,3).
Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017

Från Vänster: Särlaskolan (48,0), Bodaskolan (56,2), Daltopskolan (61,0), Viskaforsskolan
(65,5), Fristadskolan (70,4), Erikslundskolan (71,4), Dalsjöskolan (75,9), Engelbrektskolan (82,4)
och Sandgärdskolan (92,8).
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2016

Från Vänster: Särlaskolan (54,1), Bodaskolan (57,4), Daltopskolan (64,7), Erikslundskolan
(67,6), Viskaforsskolan (71,2), Fristadskolan (82,9), Engelbrektskolan (83,6), Dalsjöskolan
(84,8), och Sandgärdskolan (93,1).

Slutsats
Resultatet visar att 2017 års utfall för Borås Stads kommunala skolor har
försämrats jämfört med både 2015 och 2016. Samtidigt kan man se en
motsvarande försämring i resultatet både för alla kommuner och riket mellan
2016 och 2017 års resultat. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man
att Borås Stad för 2017 placerar sig nästan i mitten på skalan, strax under det
genomsnittliga resultatet för riket. Motsvarande placering 2016 var något lägre
jämfört med resterande kommuner. Man kan också se att resultatet 2017 och
2016 är något bättre i jämförelse med flera av de likartade kommunerna. Jämför
resultatet mellan 2017 och 2016 för enskilda kommunala skolor i Borås Stad ser
man att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett år. Samtidigt
är det både 2017 och 2016 en relativt jämnt fördelning över skalan. Jämför man
skolornas placeringar mellan dessa år, ser man att några av skolorna har bytt
plats, samtidigt har samtliga skolor fått ett sämre resultat 2017.
Man kan därför dra slutsatsen att det självklart är negativt att det har skett en
försämring i 2017 års resultat. Samtidigt kan det utifrån dessa iakttagelser finnas
anledning att anta att orsakerna för det försämrade resultatet kan sökas i
faktorer som inte är speciella för enskilda skolors prestationer utan kan finnas i
yttre faktorer som påverkar flertalet skolor i hela riket.
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Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever)
Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever)
2015 Förändring 2016 Förändring 2017

Borås (kommunala skolor)
Alla kommuner, ovägt medel
Riket
Trendkurva

220,5
215,7
220,5

0,4
3,6
4,3

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Sundsvall (202,5), Norrköping (204,3), Eskilstuna (205,8), Gävle (206,1) Borås
(212,8), Halmstad (213,2), Jönköping (221,5) och Lund (251,7).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Sundsvall (203,5), Norrköping (208,0), Gävle (210,0), Eskilstuna (210,9), Borås
(220,9), Halmstad (224,4), Jönköping (231,7) och Lund (252,5).
Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017

Från Vänster: Bodaskolan (188,9), Särlaskolan (197,1), Daltopskolan (199,7), Viskaforsskolan
(208,2), Fristadskolan (212,6), Erikslundskolan (215,4), Dalsjöskolan (227,0), Engelbrektskolan
(232,2) och Sandgärdskolan (235,8).
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2016

Från Vänster: Särlaskolan (186,7), Bodaskolan (195,2), Daltopskolan (208,1), Erikslundskolan
(212,7), Viskaforsskolan (225,7), Fristadskolan (231,4), Dalsjöskolan (235,5), Engelbrektskolan
(239,9) och Sandgärdskolan (241,0).

Slutsats
Resultatet för meritvärdet 2017 har försämrats jämfört med både 2015 och
2016. Samtidigt kan man se en liknande försämring i resultatet mellan 2016 och
2017 för både alla kommuner och riket. På färgskalan jämfört med alla
kommuner ser man att Borås Stad både för 2017 och 2016 placerade sig något
över mitten på skalan, strax under det genomsnittliga resultatet för riket.
Samtidigt kan vi se att Borås Stad både 2017 och 2016 klarade sig något bättre
och i samma position för båda åren i jämförelse med flera av de liknande
kommunerna. Jämför man resultatet mellan 2017 och 2016 för enskilda
kommunala skolor i Borås Stad ser man att det varierar kraftigt mellan de olika
skolorna oavsett år. Samtidigt är det både 2017 och 2016 en relativt jämnt
fördelning över skalan för samtliga kommunala skolor. Jämför man skolorna
placering mellan 2017 och 2016 ser man att några av skolorna har bytt plats,
men samtidigt har en majoritet av skolor fått ett sämre resultat för 2017. Dock
har de skolor med lägst resultat flyttat sig något uppåt på den totala skalan.
Man kan därför dra slutsatsen även för Meritvärdet att det självklart är negativt
att det har skett en försämring i 2017 års resultat. Samtidigt kan det utifrån
dessa iakttagelser finnas anledning att anta att orsakerna för det försämrade
resultatet kan sökas i faktorer som inte är speciella för enskilda skolors
prestationer utan kan finnas i yttre faktorer som påverkar flertalet skolor i hela
riket på ett likartat sett.
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Elever som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), (%)
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), (%)
2015 Förändring 2016 Förändring 2017

Borås (kommunala skolor)

83,8

1,0

84,8

-6,3

78,5

Alla kommuner, ovägt medel

83,4

2,1

85,5

-6,1

79,4

Riket

84,1

1,9

86,0

-5,5

80,5

Trendkurva

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Norrköping (73,8), Eskilstuna (74,1), Sundsvall (75,0), Borås (78,5), Gävle (78,7),
Halmstad (82,2), Jönköping (83,4) och Lund (92,4).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Sundsvall (76,6), Eskilstuna (78,4), Norrköping (79,0), Gävle (82,8) Borås (84,8),
Halmstad (85,8), Jönköping (89,2) och Lund (94,8).
Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017

Från Vänster: Särlaskolan (56,0), Bodaskolan (62,3), Fristadskolan (77,4), Daltopskolan (78,0),
Viskaforsskolan (81,0), Erikslundskolan (81,4), Dalsjöskolan (82,7), Engelbrektskolan (89,9) och
Sandgärdskolan (95,0).
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2016

Från Vänster: Särlaskolan (68,9), Bodaskolan (70,4), Erikslundskolan (75,0), Daltopskolan
(82,1), Viskaforsskolan (86,4), Engelbrektskolan (89,3), Dalsjöskolan (91,4), Fristadskolan
(92,4), och Sandgärdskolan (95,0).

Slutsats
Resultatet för behörigheten till yrkesprogram 2017 har försämrats jämfört med
både 2015 och 2016. Samtidigt kan man se en liknande försämring mellan 2016
och 2017 års resultat både för alla kommuner och riket. På färgskalan jämfört
med alla kommuner ser man att Borås Stad både för 2017 och 2016 placerade
sig något under mitten på skalan, strax under det genomsnittliga resultatet för
riket. Samtidigt kan vi se att resultatet både 2017 och 2016 var något bättre i
jämförelse med flera av de likartade kommunerna. 2017 tappade Borås Stad
dock en placering. Jämför man särskilt resultatet mellan 2017 och 2016 för
enskilda kommunala skolor i Borås Stad ser man att resultatet varierar kraftigt
mellan de olika skolorna oavsett år. Samtidigt är det både för 2016 och 2017 en
relativt jämnt fördelning över skalan för samtliga kommunala skolor. Några av
skolorna har bytt plats på skalan mellan åren, men samtidigt har en majoritet av
skolor fått ett sämre resultat 2017 och de skolorna med lägst resultat har flyttat
sig något neråt på skalan.
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Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl.
nyinvandrade och okänd bakgrund), (%)

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl. nyinvandrade
och okänd bakgrund), (%)
2015 Förändring 2016 Förändring 2017
Borås (kommunala skolor)
77,8
-0,3
77,5
-3,7
73,8
Alla kommuner, ovägt medel
78,7
0,5
79,2
-1,1
78,1
Riket
79,3
0,7
80
-1,1
78,9
Trendkurva

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Norrköping (69,2), Sundsvall (70,2), Borås (73,8), Eskilstuna (73,1), Gävle (74,0),
Halmstad (78,2), Jönköping (79,9) och Lund (90,1).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Sundsvall (69,6), Gävle (73,4), Norrköping (74,5), Eskilstuna (77,1), Borås (77,5),
Jönköping (83,6), Halmstad (83,8), och Lund (88,7).

Slutsats
Resultatet för 2017 är lägre jämfört med alla kommuner och riket men även
jämfört med 2015 och 2016 års resultat. På färgskalan jämfört med alla
kommuner ser man att Borås Stad både för 2017 och 2016 placerare sig något
under mitten på skalan, strax under det genomsnittliga resultatet för riket. Vi
kan även se att Borås Stad 2016 klarade sig något bättre i jämförelse med flera
av de liknande kommunerna, strax under genomsnittet i riket. 2017 tappades
dock två placeringar i jämförelse med de liknande kommunerna.
Utifrån detta resultat kan man därför dra slutsatsen att elever som inte är
nyinvandrade eller har en okänd bakgrund klarar sig sämre i Borås Stads
kommunala skolor jämfört med liknande kommuner. Visserligen har även
resultatet för både alla kommuner och riket försämrats för 2017, men tittar man
på försämringen för Borås Stad och speciellt jämför med de liknande
kommunerna, ser man tydligt att Borås stads negativa resultat skiljer sig från de
andra. Med anledning av detta finns det stor anledning att djupare analysera
orsakerna till detta resultat
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Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och okänd
bakgrund)

Elever i åk. 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och
okänd bakgrund)
2015

Förändring

2016

Förändring

2017

Borås (kommunala skolor)

223,4

2,3

225,7

-6,5

219,2

Alla kommuner, ovägt medel

221,9

3

224,9

0,1

225

Riket

226,5

3,9

230,4

0

230,4

Trendkurva

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Sundsvall (212,8), Norrköping (215,1), Gävle (217,0), Borås (219,2), Halmstad
(222,5), Eskilstuna (223,3), Jönköping (230,7) och Lund (256,9).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Sundsvall (209,1), Gävle (219,0), Norrköping (220,6), Eskilstuna (224,1), Borås
(225,7), Halmstad (229,3), Jönköping (235,5) och Lund (253,4).

Slutsats
Resultatet 2017 är lägre jämfört med alla kommuner och riket. Förändringen
mellan 2016 och 2017 års resultat samt trendkurvan som helhet visar på en
tydligt negativ förändring. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man
att Borås Stad både för 2016 placerade sig i mitten på skalan, strax under det
genomsnittliga resultatet för riket. För 2017 ligger förvisso resultatet inom den
gula skalan, men en nedflyttning har dock skett. 2016 var resultatet något bättre
i jämförelse med flera av de liknande kommunerna, strax under genomsnittet i
riket. 2017 ligger Borås Stad förvisso bättre till än flera av de liknande
kommunerna, men samtidigt tappades dock en placering i jämförelse med de
andra.
Utifrån detta resultat kan man därför likt för tidigare betygskategori, dra
slutsatsen att elever som inte är nyinvandrade eller har en okänd bakgrund
klarar sig sämre i Borås Stads kommunala skolor jämfört med liknande
kommuner. Särskilt tydligt bli detta när man tittar på Borås stads försämring av
2017 års resultat jämfört med 2016 för alla kommuner och riket. Med anledning
av detta finns det stor anledning att djupare analysera orsakerna till detta
resultat
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Elever som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och
okänd bakgrund), (%)

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och
okänd bakgrund), (%)
2015 Förändring 2016 Förändring 2017
Borås (kommunala skolor)
85,7
2,5
88,2
-5,3
82,9
Alla kommuner, ovägt medel
87,7
1,2
88,9
-2
86,9
Riket
88,2
1,4
89,6
-1,8
87,8
Trendkurva

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Norrköping (79,7), Sundsvall (80,8), Borås (82,9), Eskilstuna (83,6), Gävle (86,2),
Halmstad (87,4), Jönköping (88,3) och Lund (95,3).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Sundsvall (80,0), Eskilstuna (85,7), Norrköping (86,1), Borås (88,2), Gävle (88,9),
Halmstad (89,2), Jönköping (91,7) och Lund (95,1).

Slutsats
Resultatet 2017 är lägre jämfört med alla kommuner och riket. Förändringen
mellan 2016 och 2017 års resultat samt trendkurvan som helhet visar tydligt på
en negativ förändring. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att
Borås Stad både för 2016 placerade sig strax under mitten på skalan, strax
under det genomsnittliga resultatet för riket. 2017 ligger däremot resultatet
inom den röda skalan samt att en kraftig nedflyttning har skett. Vi kan även se
att resultatet 2016 var något bättre i jämförelse med flera av de liknande
kommunerna, strax under genomsnittet i riket. 2017 ligger Borås Stad förvisso
bättre till än två av de liknande kommunerna, men samtidigt i den röda skalan
och en placering sämre i jämförelse med de andra.
Utifrån detta resultat kan man därför likt för tidigare betygskategorier, dra
slutsatsen att elever som inte är nyinvandrade eller har en okänd bakgrund
klarar sig sämre i Borås Stads kommunala skolor jämfört med liknande
kommuner. Särskilt tydligt bli detta när man tittar på Borås stads försämring av
2017 års resultat jämfört med 2016 för alla kommuner och riket. Visserligen har
flera av de liknande kommunerna också försämrat sitt resultat men Borås Stads
försämring sticker dock ut i jämförelse med de andra. Med anledning av detta
finns det stor anledning att djupare analysera orsakerna till detta resultat
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Jämförelse

Betygskategori Urvalsområde
Borås
(kommunala
Elever i åk. 9
skolor)
som uppnått
kunskapskraven Alla
i alla ämnen,
kommuner,
(%)
ovägt medel
Riket
Elever i åk. 9
Borås
som uppnått
(kommunala
kunskapskraven skolor)
i alla ämnen
Alla
(exkl.
kommuner,
nyinvandrade
ovägt medel
och okänd
bakgrund), (%) Riket
Borås
(kommunala
Elever i åk. 9,
skolor)
meritvärde
genomsnitt (17 Alla
ämnen), (alla
kommuner,
elever)
ovägt medel
Riket
Borås
Elever i åk. 9,
(kommunala
meritvärde,
skolor)
(exkl.
Alla
nyinvandrade
kommuner,
och okänd
ovägt medel
bakgrund)
Riket
Elever i åk. 9
som är behöriga
till
yrkesprogram,
(alla elever),
(%)
Elever i åk. 9
som är behöriga
till
yrkesprogram,
(exkl.
nyinvandrade
och okänd
bakgrund.) (%)

Borås
(kommunala
skolor)
Alla
kommuner,
ovägt medel
Riket
Borås
(kommunala
skolor)
Alla
kommuner,
ovägt medel
Riket

Jämförelse av nationella resultat 2017

2015 Förändring 2016 Förändring 2017
75,5

-1,3

74,2

-4,7

69,5

74,6

1

75,6

-5,2

70,4

75,5

0,9

76,4

-4,6

71,8

77,8

-0,3

77,5

-3,7

73,8

78,7

0,5

79,2

-1,1

78,1

79,3

0,7

80

-1,1

78,9

220,5

0,4

220,9

-8,1

212,8

215,7

3,6

219,3

-7,8

211,5

220,5

4,3

224,8

-7,1

217,7

223,4

2,3

225,7

-6,5

219,2

221,9

3

224,9

0,1

225

226,5

3,9

230,4

0

230,4

83,8

1

84,8

-6,3

78,5

83,4

2,1

85,5

-6,1

79,4

84,1

1,9

86

-5,5

80,5

85,7

2,5

88,2

-5,3

82,9

87,7

1,2

88,9

-2

86,9

88,2

1,4

89,6

-1,8

87,8

Borås Stad

Datum
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Andel (%) som uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen

Alla elever
Borås,
kommunal Elever exkl. nyinva. & o.
bakg.

Genomsnittligt meritvärde
(17)

Andel (%) behöriga
yrkesprogram

201
2016 Förändring 2017 2016 Förändring 2017 6
Förändring 2017
74,2
-4,7
69,5 220,9
-8,1
212,8 84,8
-6,3
78,5
77,5

-3,7

73,8

225,7

-6,5

219,2 88,2

-5,3

82,9

Bodaskolan

Alla. elever
Elever exkl. nyinva. & o.
bakg.

57,4

-1,2

56,2

195,2

-6,3

188,9 70,4

-8,1

62,3

62,6

-1,8

60,8

201,7

-3

198,7 76,9

-8,9

68

Dalsjöskolan

Alla elever
Elever exkl. nyinva. & o.
bakg.

84,8

-8,9

75,9

235,5

-8,5

91,4

-8,7

82,7

84,6

-5,7

78,9

236

-6,9

229,1 91,3

-5,4

85,9

Daltorpskolan

Alla elever
Elever exkl. nyinva. & o.
bakg.

64,7

-3,7

61

208,1

-8,4

199,7 82,1

-4,1

78

68,5

-7,7

60,8

215

-16,3

198,7

-7,6

78,4

Alla elever
EngelbrektElever exkl. nyinva. & o.
skolan
bakg.
Alla elever
ErikslundElever exkl. nyinva. & o.
skolan
bakg.
Alla elever
FristadElever exkl. nyinva. & o.
skolan
bakg.
Alla elever
SandgärdElever exkl. nyinva. & o.
skolan
bakg.
Alla elever
SärlaElever exkl. nyinva. & o.
skolan
bakg.

83,6

-1,2

82,4

239,9

-7,7

232,2 89,3

0,6

89,9

84,9

0,9

85,8

241,8

-4,1

237,7 90,8

3

93,8

67,6

3,8

71,4

212,7

2,7

215,4

6,4

81,4

77,6

1,4

79

224,1

-0,2

223,9 84,5

4,2

88,7

82,9

-12,5

70,4

231,4

-18,8

212,6 92,4

-15

77,4

82,9

-7,4

75,5

231,4

-8,8

222,6 92,4

-9,4

83

93,1

-0,3

92,8

241

-5,2

235,8

100

0

100

93,9

-1,1

92,8

241,3

-5,5

235,8

100

0

100

54,1

-6,1

48

186,7

10,4

197,1 68,9

-12,9

56

59,7

1,7

61,4

199

24,5

223,5 75,8

-9,1

66,7

Alla elever

71,2

-5,7

65,5

225,7

-17,5

208,2 86,4

-5,4

81

Elever exkl. nyinva. & o.
bakg.

72,4

-5,7

66,7

225,7

-17,5

208,2 87,9

-5,4

82,5

Viskaforsskolan

227

86

75

Slutsats
Jämför man resultaten 2017 för elevgrupperna ”alla elever” med ”exkl.
nyinvandrade och okänd bakgrund” ser man att resultaten för samtliga
betygskategorier är högre om elever som är nyinvandrade eller har okänd
bakgrund räknas bort från urvalet. Samtidigt kan man då se att förändringen i
relation till alla kommuner och riket är mer negativ än när alla elever ingår i
urvalet.
Man kan därmed dra slutsatsen att elever som är nyinvandrade eller har okänd
bakgrund generellt sett 2017 visserligen presterar ett sämre resultat, men
samtidigt gör ett mindre sämre resultat 2017 jämfört med 2016, än elever som
inte är nyinvandrade eller har okänd bakgrund. Med andra ord kan man
resultaten för elever i årskurs 9 som inte är nyinvandrade eller har okänd
bakgrund, på ett negativt sett sticker ut i jämförelse med alla kommuner och
riket.
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Resultaten oavsett betygskategori, år, förändring eller jämförande elevgrupp
visar på en stor variation mellan de olika skolorna.
Med anledning av detta finns det stor anledning att djupare analysera orsakerna
till detta resultat och särskilt på de skolor där förändringarna över år och
skillnaderna mellan de olika elevgrupperna är stora.
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Årskurs 6
3.2.1

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, (%)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, (%)
2015

Förändring

2016

Förändring

2017

Borås (kommunala skolor)

89,6

-1

88,6

-1,3

87,3

Alla kommuner, ovägt medel

90,1

-1

89,1

-0,8

88,3

Riket
Trendkurva

90,9

-1

89,9

-1,1

88,8

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Halmstad (83,5), Gävle (84,6), Sundsvall (85,9), Norrköping (86,0), Eskilstuna
(87,2), Borås (87,3), Jönköping (92,1) och Lund (93,4).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Norrköping (83,8), Eskilstuna (87,0), Gävle (87,1), Borås (88,6), Sundsvall (89,0),
Halmstad (90,9), Jönköping (93,9) och Lund (94,1).
Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017

Definition: Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4
elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Skolverket (Siris).
Från Vänster: Byttorpskolan (59,3), Fjärdingskolan (65,9), Ekarängskolan (69,4), Bodaskolan
(70,0), Daltorpskolan (76,9), Engelbrektskolan (79,5), Dalsjöskolan (84,7), Kristinebergskolan
(87,3), Hestra Midgårdsskolan (95,0), Asklandaskolan (95,0), Myråsskolan (95,0), Målsrydskolan
(95,0), Sandaredskolan (95,0), Sandhultskolan (95,0), Sjöboskolan (95,0), Sjömarkenskolan
(95,0), Sparsörskolorna (95,0), Särlaskolan (95,0), Trandaredskolan (95,0), Viskaforsskolan
(95,0), Bergdalskolan (95,0), Erikslundskolan (95,0), Äsperedskolan (100), Svaneholmskolan
(100), Gånghesterskolan (100), Gula skolan (100) och Aplaredskolan (100),
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Slutsats
Resultatet 2017 är något lägre jämfört med alla kommuner och riket men även
jämfört med 2015 och 2016 års resultat. På färgskalan jämfört med alla
kommuner ser man att Borås Stad både för 2017 och 2016 placerade sig något
under mitten på skalan, strax under det genomsnittliga resultatet för riket. Både
2017 och 2016 var resultatet bättre i jämförelse med flera av de liknande
kommunerna. För 2017 ökar Borås Stad dessutom två placeringar i jämförelse
med de liknande kommunerna. Resultatet 2017 för enskilda kommunala skolor
i Borås Stad varierar kraftigt mellan de olika skolorna.
Man kan därför dra slutsatsen att det självklart är negativt att Borås Stad har ett
lägre resultat är både alla kommuner och riket och att det har skett en
försämring i 2017 års resultat. Samtidigt kan det utifrån dessa iakttagelser finnas
anledning att anta att orsakerna för det försämrade resultatet kan sökas i
faktorer som inte är speciella för enskilda skolors prestationer utan kan finnas i
yttre faktorer som påverkar flertalet skolor i hela riket på ett likartat sett.
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i Engelska, (%)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i Engelska, (%)
2015

Förändring

2016

Förändring

2017

Borås (kommunala skolor)

92,4

-2,8

89,6

-0,1

89,5

Alla kommuner, ovägt medel

90,3

-1,5

88,8

-0,7

88,1

Riket
Trendkurva

91,5

-1,4

90,1

-0,5

89,6

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016

Jämförelse av nationella resultat 2017

Borås Stad

Datum

Sida

2018-03-20

30(47)

Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Eskilstuna (85,0), Norrköping (86,2), Gävle (86,9), Halmstad (88,2), Sundsvall
(88,6), Borås (89,5), Jönköping (91,9) och Lund (95,2).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Norrköping (86,1), Eskilstuna (86,4), Gävle (87,3), Sundsvall (88,6), Halmstad
(89,5), Borås (89,6), Jönköping (93,8) och Lund (95,1).
Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017

Definition: Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4
elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Skolverket (Siris).
Från Vänster: Särlaskolan (61,1), Fjärdingskolan (65,9), Byttorpskolan (66,7), Kristinebergskolan
(87,3), Dalsjöskolan (89,8), Ekarängskolan (89,8), Engelbrektskolan (91,0), Trandaredskolan
(95,0), Viskaforsskolan (95,0), Asklandaskolan (95,0), Bergdalskolan (95,0), Bodaskolan (70,0),
Daltorpskolan (95,0), Hestra Midgårdsskolan (95,0), Myråsskolan (95,0), Målsrydskolan (95,0),
Sandaredskolan (95,0), Sjöboskolan (95,0), Sjömarkenskolan (95,0), Sparsörskolorna (95,0),
Äsperedskolan (100) Svaneholmskolan (100), Sandhultskolan (100) Kinnarummaskolan (100),
Gånghesterskolan (100), Gula skolan (100), och Aplaredskolan (100)
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Slutsats
Resultatet 2017 är högre jämfört med alla kommuner och i samma nivå jämfört
med riket. Jämför man dessutom förändringen mellan 2016 och 2017 års
resultat, ser man att Borås Stad gjort en mindre försämring jämfört med både
alla kommuner och riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att
Borås Stad både för 2017 och 2016 placerade sig något över mitten på skalan,
strax under det genomsnittliga resultatet för riket. Dessutom har det för 2017
sket en höjning på skalan jämfört med 2016. Vi kan även se att Borås Stad både
2017 och 2016 klarade sig betydligt bättre i jämförelse med flera av de liknande
kommunerna och placerade sig både 2017 och 2016 på en tredje bästa plats.
Resultatet 2017 för enskilda kommunala skolor i Borås Stad varierar kraftigt
mellan de olika skolorna.
Man kan därför dra slutsatsen att Borås Stad presterar bra i jämförelse med alla
kommuner och riket, trotts att det 2017 skett en mindre försämring i resultatet
jämfört med 2016.
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i Svenska, (%)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i Svenska, (%)
2015

Förändring

2016

Förändring

2017

Borås (kommunala skolor)

94

-1,3

92,7

0,4

93,1

Alla kommuner, ovägt medel

94

-0,7

93,3

-0,3

93

Riket
Trendkurva

95

-0,7

94,3

-0,6

93,7

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Halmstad (90,6), Eskilstuna (92,0), Sundsvall (92,3), Borås (93,1), Norrköping
(93,7), Gävle (94,3), Jönköping (95,2) och Lund (96,1).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Halmstad (91,8), Norrköping (92,1), Borås (92,7), Sundsvall (93,6), Gävle (94,1),
Eskilstuna (94,4), Lund (95,9) och Jönköping (96,6).
Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017

Definition: Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4
elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Skolverket (Siris).
Från Vänster: Fjärdingskolan (70,4), Daltorpskolan (70,8), Engelbrektskolan (88,4),
Kristinebergskolan (89,8), Dalsjöskolan (95,0), Ekarängskolan (95,0), Asklandaskolan (95,0),
Erikslundskolan (95), Bergdalskolan (95,0), Hestra Midgårdsskolan (95,0), Bodaskolan (95,0),
Myråsskolan (95,0), Målsrydskolan (95,0), Sandaredskolan (95,0), Sandhultskolan (95,0),
Aplaredskolan (95,0), Sjömarkenskolan (95,0), Sparsörskolorna (95,0), Byttorpskolan (95,0),
Viskaforsskolan (95,0), Äsperedskolan (95,0), Trandaredskolan (100), Svaneholmskolan (100),
Sjöboskolan (100), Gånghesterskolan (100) och Gula skolan (100).
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Slutsats
Resultatet 2017 är på samma nivå som alla kommuner och något lägre jämfört
med riket. Jämför man dessutom förändringen mellan 2016 och 2017 års
resultat, ser man att Borås Stad gjort en högre ökning jämfört med både alla
kommuner och riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att
Borås Stad både för 2017 och 2016 placerade sig i mitten på skalan, strax under
det genomsnittliga resultatet för riket. Både 2017 och 2016 var resultatet bättre i
jämförelse med flera av de liknande kommunerna och placerade sig på samma
placering. Resultatet 2017 för enskilda kommunala skolor i Borås varierar
kraftigt. Dock är det en mindre variation i denna betygskategori jämfört med de
andra för årkurs 6.
Man kan därför dra slutsatsen att det självklart är negativt att Borås Stad har ett
lägre resultat än riket, men samtidigt är det positivt att det skett en förbättring i
2017 års resultat. Man kan därmed konstatera att Borås Stad presterar bra i
jämförelse med alla kommuner och riket gällande denna betygskategori.
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i Svenska som andraspråk, (%)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i Svenska som andraspråk, (%)
2015 Förändring 2016 Förändring 2017
Borås (kommunala skolor)
54,6
4,5
59,1
-3,9
55,2
Alla kommuner, ovägt medel
63,9
-6,6
57,3
1,7
59
Riket
64,6
-7,1
57,5
0,2
57,7
Trendkurva

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Sundsvall (38,0), Gävle (41,7), Halmstad (54,1), Borås (55,2), Eskilstuna (58,5),
Lund (62,7), Jönköping (62,8) och Norrköping (63,2).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Sundsvall (42,6), Halmstad (44,5), Gävle (52,4), Eskilstuna (55,4), Norrköping
(58,5), Borås (59,1), Lund (60,4) och Jönköping (66,9).

Slutsats
Resultatet 2017 är lägre både jämfört med alla kommuner och riket och 2016
års resultat. Förändringen sedan 2016 är kraftigt negativ. Samtidigt har alla
kommuners och rikets resultat förbättrats. På färgskalan jämfört med alla
kommuner ser man att Borås Stad för 2016 gått från en placering något över
mitten på skalan, strax över genomsnittliga resultatet för riket. 2017 är
placeringen mitten på skalan, strax under det genomsnittliga resultatet för riket.
Vi kan även se att Borås Stad både 2017 och 2016 klarade sig något bättre i
jämförelse med flera av de liknande kommunerna. För 2017 tappades dock två
placeringar.
Man kan därför dra slutsatsen att 2017 års resultat är negativt då Borås Stad har
ett lägre resultat än både alla kommuner och riket och att det har skett en
kraftig försämring i 2017 års resultat. Med anledning av detta finns det stor
anledning att djupare analysera orsakerna till detta resultat.
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Jämförelse

Betygskategori
Elever i åk 6 med lägst
betyget E i matematik,
(%)

Urvalsområde
2015 Förändring 2016 Förändring 2017
Borås (kommunala skolor)
89,6
-1
88,6
-1,3
87,3
Alla kommuner, ovägt medel 90,1
-1
89,1
-0,8
88,3
Riket
90,9
-1
89,9
-1,1
88,8
Borås (kommunala skolor)
92,4
-2,8
89,6
-0,1
89,5
Elever i åk 6 med lägst
Alla kommuner, ovägt medel 90,3
-1,5
88,8
-0,7
88,1
betyget E i Engelska, (%)
Riket
91,5
-1,4
90,1
-0,5
89,6
Borås (kommunala skolor)
94
-1,3
92,7
0,4
93,1
Elever i åk 6 med lägst
Alla kommuner, ovägt medel
94
-0,7
93,3
-0,3
93
betyget E i Svenska, (%)
Riket
95
-0,7
94,3
-0,6
93,7
54,6
4,5
59,1
-3,9
55,2
Elever i åk 6 med lägst Borås (kommunala skolor)
betyget E i Svenska som Alla kommuner, ovägt medel 63,9
-6,6
57,3
1,7
59
andraspråk, (%)
Riket
64,6
-7,1
57,5
0,2
57,7

Slutsats
I jämförelsen av resultaten 2017 mellan de olika betygskriterierna för årskurs 6
ser man att resultatet i Svenska som andraspråk på ett negativt sett sticker ut i
jämförelse med de andra betygskriterierna.
Man kan därmed dra slutsatsen att det finns stor anledning att djupare analysera
orsakerna till detta resultat.
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Årskurs 3
3.3.1

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i matematik

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i matematik, (%)
2015 Förändring 2016 Förändring 2017
Borås (kommunala skolor)
61
2
63
-2
61
Alla kommuner, ovägt medel
67
-2
65
0
65
Riket
68
-1
67
Trendkurva

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Eskilstuna (59), Borås (61), Gävle (65), Halmstad (65), Norrköping (66),
Jönköping (72), Lund (74) och Sundsvall (75).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Norrköping (61), Eskilstuna (62), Halmstad (63), Borås (63), Gävle (71),
Jönköping (72), Lund (73) och Sundsvall (78).

Slutsats
Resultatet 2017 är lägre både jämfört med alla kommuner och riket samt 2016
års resultat. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att Borås Stad
gått från en placering 2016 något under mitten på skalan, strax under
genomsnittliga resultatet för riket. 2017 är placeringen lägre ner på mitten
skalan, längre ifrån det genomsnittliga resultatet för riket. Vi kan även se att
Borås Stad 2016 klarade sig något bättre i jämförelse med flera av de liknande
kommunerna. 2017 tappades dock två placeringar till näst sämst.
Man kan därför dra slutsatsen att 2017 års resultat är negativt då Borås Stad har
ett lägre resultat än både alla kommuner och riket och att det har skett en
försämring sedan 2016. Med anledning av detta finns det stor anledning att
djupare analysera orsakerna till detta resultat.
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Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, (%)
2015 Förändring 2016 Förändring 2017
Borås (kommunala skolor)
66
9
75
-7
68
Alla kommuner, ovägt medel
72
3
75
-2
73
Riket
77
-1
76
Trendkurva

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016
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Jämförelse med liknande kommuner 2017

Från Vänster: Eskilstuna (64), Borås (68), Halmstad (74), Norrköping (74), Gävle (75),
Jönköping (83), Lund (83) och Sundsvall (84).
Jämförelse med liknande kommuner 2016

Från Vänster: Eskilstuna (67), Norrköping (74), Borås (75), Halmstad (78), Gävle (79),
Jönköping (81), Sundsvall (81) och Lund (86).

Slutsats
Resultatet 2017 är betydligt lägre både jämfört med alla kommuner och riket
samt 2016 års resultat. Förändringen i resultatet har försämrats betydligt mer än
alla kommuners och rikets resultat. På färgskalan jämfört med alla kommuner
ser man att placeringen gått från 2016 något under mitten på skalan, strax under
genomsnittliga resultatet för riket. 2017 års placering är lägre ner på mitten
skalan, mycket nära den röda skalan och längre ifrån det genomsnittliga
resultatet för riket. Borås Stad 2016 klarade sig endast bättre än två andra
kommuner i jämförelse med de liknande kommunerna. 2017 tappas en
placering till näst sämst.
Man kan därför dra slutsatsen att 2017 års resultat är negativt då Borås Stad har
ett lägre resultat än både alla kommuner och riket och att det har skett en
kraftig försämring i 2017 års resultat. Med anledning av detta finns det stor
anledning att djupare analysera orsakerna till detta resultat.
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Jämförelse

Betygskategori
Elever i åk 3 som
deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov
för ämnesprovet i
matematik, (%)
Elever i åk 3 som
deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov
för ämnesprovet i
svenska och svenska
som andraspråk, (%)

Urvalsområde

2015 Förändring 2016 Förändring 2017

Borås (kommunala skolor)

61

2

63

-2

61

Alla kommuner, ovägt medel

67

-2

65

0

65

-

-

68

-1

67

Borås (kommunala skolor)

66

9

75

-7

68

Alla kommuner, ovägt medel

72

3

75

-2

73

-

-

77

-1

76

Riket

Riket

Slutsats
I jämförelsen av resultaten 2017 års för de olika ämnena gällande årskurs 3 ser
man att Borås Stads resultat i svenska och svenska som andraspråk på ett
negativt sett sticker ut.
Man kan därmed dra slutsatsen att det särskilt finns anledning att djupare
analysera orsakerna till detta resultat.
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4 Analys och tolkning
Betygen för årskurs 9 för gruppen alla elever är antingen något sämre eller på
samma nivå jämfört med alla kommuner eller riket. Detta gäller både resultaten
2017 och förändringen från 2016. En stor ökning av nyanlända elever har
påverkat samtliga kommuners resultat. Detta kan man se när man tar bort
elever som är nyinvandrade och med okänd bakgrund och resultaten då är
högre 2015, 2016 och 2017 jämfört med om man tar med alla elever.
Resultaten för elevgruppen utan nyinvandrade och med okänd bakgrund har
försämrats 2017. Gällande samtliga redovisade betygskategorier skiljer sig
resultatet på ett negativt sätt jämfört med alla kommuner och riket. Så var inte
fallet 2016.
Resultaten oavsett betygskategori, år, förändring eller jämförande elevgrupp
visar på en stor variation mellan de olika skolorna.
Med andra ord har det skett ett mindre försämrat resultat mellan 2016 och 2017
för elever som är nyinvandrade eller har en okänd bakgrund, i jämförelse med
alla kommuner och riket. Samtidigt kan man konstatera att detta kraftigt
varierar på respektive skola när man jämför med elever som inte är
nyinvandrade eller med en okänd bakgrund.
Resultaten i Engelska och Svenska för årskurs 6 står sig, både sett till
förändringen mellan åren och i jämförelse med alla kommuner och riket.
Visserligen skedde det en negativ förändring mellan 2015 och 2016, men
samtidigt är förändringen mellan 2016 och 2017 positiv jämfört med alla
kommuner och riket.
Resultatet i matematik 2015, 2016 och 2017 är visserligen något lägre än för alla
kommuner och riket. Samtidigt den negativa förändringen mellan de olika åren i
samma spann som för alla kommuner och riket.
I Svenska som andraspråk presterade Borås Stads kommunala skolor ett resultat
för 2015 och 2017 som är lägre än alla kommuner. 2016 var dock Borås Stads
kommunala skolor bättre och det var en tydligt positiv förändring mellan 2015
och 2016 års resultat. Däremot var det en negativ förändring mellan 2016 och
2017 års resultat, som gör att 2017 års resultat hamnar i en liknande nivå som
2015.
I matematik för årskurs 3 har Borås Stads skolor ett lägre resultat 2015, 2016
och 2017 i jämförelse med alla kommuner och riket. Så är det även 2016 och
2017 i jämförelse med riket. En positiv förändring för Borås Stads resultat
skedde mellan 2015 och 2016, som dock minskade lika mycket mellan 2016 och
2017 för att åter igen ligga på samma nivå som 2015.
I Svenska och Svenska som andraspråk i årskurs 3 är det liknande tendenser
som för ämnet matematik. Där är det en positiv förändring mellan 2015 och
2016, samt en negativ förändring mellan 2016 och 2017 i jämförelse med alla
kommuner och riket.
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De främsta orsakerna till resultaten är följande:
•

hög lärarrörlighet inom många skolenheter under 2016 och 2017, vilket
har lett till en brist på kompetens och kontinuitet i undervisning,
samarbete mellan pedagoger och utvecklingsarbete

•

en lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen under 2016 i
jämförelse med både alla kommuner och riket, vilket påverkar kvaliteten
i undervisningen

•

relativt stor rörlighet i skolledningen på många skolor under flera år
vilket lett till en brist på kompetens, kontinuitet och stabilitet

•

förvaltningen har under 2017 upptäckt variationer i struktur,
organisation och kvalitet mellan skolenheter.

•

Borås Stad har under många år haft en splittrad skolorganisation i
kommundelar och stadsdelar, vilket påverkat kompetens, stabilitet och
rutiner på ett negativt sätt på alla nivåer i organisationen

•

vakanser och brister i kompetens inom elevhälsans organisation

•

brister i språkutveckling i alla ämnen

•

brister i matematikundervisningen

•

brister i organisationens förmåga att möta och undervisa de relativt
många nyanlända elever, och elever i behov av stöd och
funktionsnedsättningar, som finns i elevgruppen
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5 Åtgärder
Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete på alla
nivåer i organisationen och gällande flera olika delar. På en del skolor behöver
det systematiska kvalitetsarbetet förbättras. Även huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete behöver utvecklas. Inom förvaltningen sker ett gemensamt
arbete inom detta område.
Förvaltningschefen har organiserat skolverksamheten i fyra
verksamhetsområden med verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och
utvecklingspedagog IKT för att aktivt kunna stötta undervisningen och
utvecklingsarbetet i skolorna.
Förvaltningen har utifrån analyser kommit fram till tre fokusområden;
•

Bilden av skolan: för att skapa attraktivitet och visa allt gott arbete som
sker

•

Relationer och processledning: gruppens potential – mötestekniker

•

Systematiskt Kvalitetsarbete (SKA): nuläge – åtgärder – uppföljning

Förvaltningen har också bestämt tre prioriterade utvecklingsområden som gäller
under 2018. Dessa är bilden av skolan, kompetensförsörjning och
rektorers/enhetschefers förutsättningar och förmåga.
Varje skola skall under året ta fram en verksamhetsplan, som består av två
delar, arbetsplan och utvecklingsplan. Arbetsplanen ska beskriva hur
verksamheten bedrivs och utvecklingsplanen ska beskriva hur verksamheten ska
utvecklas. Detta görs utifrån lokala förutsättningar, men det finns en fastställd
struktur och fastställda rubriker som alla skolor ska följa. Syftet med detta
arbete är att skapa likvärdighet och höja kvaliteten. Rubrikerna i arbetsplanen är
följande:
• Skolans vision, verksamhetside och unikitet
• Skolans organisation
• Skolans processer
• Övriga rutiner och handlingsplaner
Underrubriker till skolans processer är undervisning och lärande, extra
anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet,
studiero och åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling,
förutsättningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling av
verksamheten.
Utöver de generella åtgärderna kring skolenhetsvis verksamhetsplan följer en
redovisning av ett antal olika åtgärder som nu vidtagits under 2017.
•

Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan.

•

Förvaltningen arbetar för en mer likvärdig resursfördelning.

•

Satsning på löneökningar och utveckling av en mer genomtänkt
lönestruktur. För att öka attraktiviteten och komma till rätta med en
upplevd orättvis lönestruktur satsades det i löneöversynen 2017 1000 kr
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extra på de lärare som inte tagit del av lärarlönelyft eller blivit
förstelärare.
•

Ökade löner på skolor i utsatta områden

•

Åtta identifierade skolor i utsatta områden behöver kunna locka till sig
duktiga lärare därför kopplades ett lönetillägg på 1000 kr per månad för
lärare som arbetar på dessa skolor. Genomfört i lönerevisionen 2017.

•

En tätare uppföljning av bemanningen i de olika skolformerna införs
från läsåret 17/18 för att säkerställa likvärdighet mellan skolorna. Data
från personalsystemet Heroma med faktisk arbetad tid skall användas.

•

Satsning på 25 procent studie på betald arbetstid. Tolv lärare på utvalda
skolor. Inleds läsåret 17/18.

•

Fortsatt satsning på AST 2-skolor. Tre skolområden skall fortsatt ha
extra resurser och kompetens att ta emot elever med
funktionsnedsättningar inom AST.

•

Framtid tillsammans. Ett projekt för att stärka vuxennärvaron på tio
utvalda skolor i utsatta områden. I samverkan med
Arbetslivsförvaltningen och IF Elfsborg ska tio vuxna arbeta för att
identifiera och fånga upp elever som befinner sig i eller är på väg mot
utanförskap för att ge dem en meningsfull tillvaro i och efter skolan.
Genomförs under läsåret 17/18.

•

Bra kompis. På två skolor åkte samtliga åk 9 elever under höstterminen
17 till koncentrationsläger för studiebesök och värdegrundsutbildning.
Detta arbete fortsätter under 2018.

•

Satsning på studiecoacher. På fem högstadieskolor anställs totalt tio
studiecoacher för att bedriva ett socialpedagogiskt arbete för att
förstärka skolornas arbete med att få alla elever att nå målen.

•

Satsning på att tillsvidareanställa förstelärare på samtliga skolor samt
fördela dessa utifrån resursfördelningsmodell. Samtliga förstelärare har
sagts upp från sina visstidsanställningar. Nya tjänster har inrättats på
samtliga skolor. Varje skola samt CFL har en förstelärare i grundresurs,
44 st. 55 tjänster har fördelats i förhållande till elevantal. 24 tjänster har
fördelats till skolor med låga resultat. Genomfört inför
höstterminsstarten 2017.

•

Kompetensutveckling av elevhälsan och rektorer för att arbeta med
särskilt stöd. De skolor som fått kritik för sitt arbete med extra
anpassningar och särskilt stöd har under vårterminen och början av
höstterminen fått stöd av ett ambulerande från den centrala elevhälsan
för att komma till rätta med bristerna. Arbetet organiseras så att akut
stöd ges samt kompetensen hos skolans elevhälsoteam ökas.

•

Omfördelning av elevhälsans personal utifrån resursfördelningsmodell.

•

Elevhälsans personella resurser har inför höstterminsstarten fördelats
enligt resursfördelningsmodell uppdelat i en basresurs 90 procent i
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förhållande till elevantal och 5 procent som omfördelats utifrån antal
nyanlända samt 5 procent i förhållande till antal lågutbildade
vårdnadshavare. Grundsärskolans tilldelning har bedömts utifrån de
faktiska behov rektorerna redovisat.
•

Omorganisation av mottagandet av nyanlända där elever kommer i
vanlig skola inom två veckor. Utifrån kritik som Skolinspektionen gav
efter granskning av mottagandet av nyanlända har CFL avvecklat sin
egen förberedelseklassverksamhet. Från höstterminsstarten 2017 tas
eleverna emot i skolorna i enlighet med skollagen.

•

Huvudmannens Systematiska KvalitetsArbete (SKA), ska mer än
tidigare bygga på skolenheternas SKA. Genom att följa upp varje skolas
arbete med sin verksamhetsplan och SKA ska huvudmannens
kvalitetsarbete bygga mindre på inrapportering av självskattningar och
mer på skolenheternas identifierade områden. Huvudmannen kommer
att hämta det mesta av data som behövs ur verksamhetssystemen.
Genomfördes under 2017.

•

Införandet av ett obligatoriskt och aktivt skolval kan komma att minska
skolsegregationen. En central placeringsenhet har inrättats.

•

Avveckla de generella utvecklingsinsatser som alla skolor fått inom
matematik och läsutveckling för att skapa mer utrymmer åt lokalt
utvecklingsarbete. Genomfördes under våren 17.

•

Stödja de skolor som fått vitesföreläggande genom att under våren 2017
omfördela elevhälsans och huvudmannens utvecklingsresurser till dessa.

•

Granska verksamheten vid Kommunikationsklassen för att säkerställa
förutsättningar för måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs i
enlighet med skollagen. Låg måluppfyllelse och oklarheter i ansvar och
mottagande har föranlett en utredning. En delrapport har tagits fram
men arbetet fortsätter under läsåret 2017/2018. Huvudmannen har
tillsatt en särskild ledningsresurs på 50 procent för att stödja en god
utveckling.

•

Utreda återinförandet av särskilda undervisningsgrupper för elever med
svår social problematik. En utredning med förslag att starta en särskild
undervisningsgrupp för yngre elever från ht 18 har behandlats av
Grundskolenämnden i augusti. Grundskolenämnden beslutade att
genomföra förslaget, som träder i kraft från våren 2018.

Emil Persson Torgerson
Utredare, Kvalitet och Utveckling

Jämförelse av nationella resultat 2017

Hayne Hedin
Tf chef, Kvalitet och Utveckling
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00022 1.2.3.0

Adriana Waris
Handläggare

Remiss: Uppföljning av ett Integrerat samhälle
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner svar på uppföljning av program för ett
integrerat samhälle samt översänder svaret till Arbetslivsnämnden.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen.
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle,
som fastställdes i Kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018.
Programmet pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad
förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden
utifrån sina respektive ansvarsområden.
Fokus under 2017 har varit på två av programmets sju programområden: arbete
och boende.
Ärendet i sin helhet
Fokus under 2017 har varit på två av programmets sju programområden: arbete
och boende. Nedan följer svar på frågor.
Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till
egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka
med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera
på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk
bakgrund. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge
fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska
vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i
arbetslivet är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag.

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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Fråga 1
På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna
praktikplatser?
Svar fråga 1:
Grundskoleförvaltningen har under 2017 tagit ett stort ansvar och erbjudit
många långtidsarbetslösa samt nyanlända personer i förvaltningens
verksamheter en sysselsättning genom så kallade extra tjänster (som är en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd och omfattar språkpraktik, prova på praktik och
praktik som leder till anställning). Samarbetet har pågått i flera år mellan
skolverksamheten och kostenheten/lokalvården, Arbetslivsförvaltningen och
Arbetsförmedlingen. Detta samarbete fortsätter. Aktuell statistik finns hos
Arbetslivsförvaltningen (källa: Arbetsmarknadssystem, Hans Johansson,
verksamhetschef, Arbetslivsförvaltningen).
Kost/Lokalvård har under 2017 haft ett närmare samarbete med
Arbetslivsförvaltningen (Jobb Borås). Verksamheterna har öppnat upp och
tagit emot språkpraktikanter i större utsträckning. Kostenheten samarbetar med
Validering Väst inom ramen för ett projekt som heter ”Future kitchen” Det är
en integrationsmodell som riktar sig till personal inom kosten.
Fråga 2
-

Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?

Fördela dem mellan dessa tre grupper.

Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete

Svar fråga 2:
Aktuell statistik finns i AMS-system på Arbetslivsförvaltningen. Denna statistik
används för en resultatsammanställning för samtliga förvaltningar och bolag.
Inom Kost och lokalvård aktuella siffror 2017
•

Språkpraktik 24 personer 2017

•

Prova på praktik 0 personer

•

Praktik till arbete 10 personer till vikariat 2017

Fortsättning
Fråga 1
På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med
annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare
födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Svar fråga 1:
Sedan några år tillbaka finns samarbete med Arbetslivsförvaltningen,
Arbetsförmedlingen skolverksamheten och kostenheten/lokalvården med syfte
att underlätta för arbetslösa personer att få praktik med målsättning att dessa
ska få en fast anställning. Detta samarbete fortskrider.
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Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har de senaste åren aktivt rekryterat ett
stort antal modersmålslärare med akademiska examen (totalt finns det 90
modersmålslärare 2017). De flesta med pedagogisk examen från hemland men
även en del som haft svensk utbildning. Förvaltningen har samarbetat med
Personal- och förhandling, Arbetsförmedling, Arbetslivsförvaltningen,
Högskolan i Borås kring validering och utbildning av dessa lärare.
Borås Stads bemanningsenhet för förskolan och skolan, som förvaltningen
anlitar för timanställda fungerar som ingång till arbetslivet för personer som
idag saknar lärarkompetens men vill arbeta inom skolan, då det finns möjlighet
att kombinera arbete på skolor som vikarier med högskoleutbildning.
Kost och lokalvård har sedan några år tillbaka samarbetat med
Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen för att utbilda, erbjuda
praktikplatser och rekrytera anställda.
Kost och lokalvård har ett stort behov utav kockar då det är ett bristyrke, i viss
mån lokalvårdare. För att underlätta och tydliggöra integration, samt anställa
personer med etnisk bakgrund har verksamheten arbetat fram en modell, i
samarbete med Validering Väst och UHR. I denna modell bedöms personers
kunskapsnivå. Bedömningen sker på personens teoretiska, praktiska kunskaper
samt det sociala förmågorna. Det sker i enkla former utifrån anställningsbarhet.
Genom denna bedömning har verksamheten ett utgångsläge att förhålla sig till,
och därifrån hitta de vägar som möjliggör kunskapspåfyllning av de kunskaper
som personen saknar inom området. Idag har inte verksamheten startat upp
och arbetat aktivt i denna form. Önskan är att under 2018 hitta arbetssättet
inom verksamheten, där vi möjliggöra utbildning i arbetet på ett systematiskt
och strategiskt vis. Vi har nu arbetat fram verktygen/formerna för att göra det.
Vi validerar inom verksamheten, med egna yrkesbedömare, vilket medför att vi
har en karriärmöjlighet inom verksamheten, som vi tror bland annat gynnar
integration.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Uppföljning av Program för ett Integrerat samhälle 2017.

Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden.

Per Carlsson (S)
Ordförande
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Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Instans

2018-02-06 Arbetslivsförvaltningen
Dnr ALN 2018-00010 3.4.4.0
Hans Johansson
Handläggare
033 35 84 69

Samtliga nämnder och bolag

Uppföljning Program för ett Integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen.
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle,
som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018.
Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen
och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden
utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av
programmets sju programområden: arbete och boende. Därför skickar vi ut ett
antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och
Kommunala bolags integrationsinsatser under 2017.
Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2018- 03-31.
Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp
motsvarar ca 29 procent av kommunens invånare. (31731 personer 2016-1231), vilket är en ökning från föregående års siffror med 1 % och 1418 personer.
Målområden
Vid senaste uppföljningen 2016 konstaterades att målområde arbete och
boende är två viktiga utvecklingsområden. Frågor inom dessa områden, samt
område utbildning (med fokus på vuxenutbildning), ställs i detta PM.
Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå.
Arbetsförmedlingen redovisar i sin prognos för 2017-2018 var behoven finns
av arbetskraft. Jobbtillväxten väntas öka inom de flesta yrkesområdena och
bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn.
Arbetslösa med kort utbildning väntas öka framöver. För att gruppen ska få ett
stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en högre strukturarbetslöshet
behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Andelen
nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser
snabbare komma in på arbetsmarknaden.

Arbetslivsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

arbetsliv@boras.se

033-35 70 00 vxl
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2018-02-05
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Under 2018 väntas denna grupp utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa.
Vuxenutbildning är här den enskilt viktigaste insatsen för denna grupp att
komma i arbete.
En möjlighet i detta arbete är att samverka med Arbetslivsförvaltningens enhet
Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har möjlighet att
genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer1.
Vid de två senaste uppföljningarna av Program för ett integrerat samhälle
framgår det att vissa nämnder och bolag inte ser mottagandet av praktikanter
från målgruppen som ett verktyg för bra integration. Snarare beskriver en del
svar en begränsad syn på vad praktik kan vara, nämligen en förberedelse inför
en tänkt anställning. Det är viktigt att bredda synen på praktik. För målgruppen
är praktik det första mötet med arbetsmarknaden och oerhört viktigt för vilket
val man kommer att göra. Det finns flera former av praktik som kan beskrivas
enligt nedan.
1. Språkpraktik
Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagssvenska och där med
åstad komma en bättre språkutveckling än vad som annars skulle ske.
2. Prova på praktik/Vägledningspraktik
Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för
personer som är arbetssökande utan erfarenheter av aktuellt arbetsområde.
3. Praktik till arbete
Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina
kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen
till anställning.
Länk till Jobb Borås och Feriearbeten
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/14388398362
26/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
Utbildning.
I rapporten ”Var finns jobben” konstaterar Arbetsförmedlingen att
arbetsgivarna i större utsträckning kräver att sökande har minst gymnasial
utbildning även om det med den starka jobbtillväxten blir lite lättare för dem
med lägre utbildning att komma in på arbetsmarknaden.

1

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenu
tbildning/vuxenutbildning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html
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Länk till Vuxenutbildningen
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforval
tningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.ht
ml
Av statistik 2016-12-31 framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot
totalt 600 vuxna (från 21 år) flyktingar under 2016. Av dessa har 113 personer
(19%) 10-12 års utbildning, och 176 personer (29 %) har utbildning längre än
12 år. Det innebär att 289 personer (48 %) har en högre utbildningsnivå2. Det
innebär jämfört med förra året en högre totalsumma för personer med högre
utbildning men en minskad andel av totala antalet.
Boende och Bostadsbristen
Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till
2025. Prognosresultatet innebär att det behöver byggas 558000 bostäder mellan
2012- 2025. När nu prognosperioden har gått några år kan det konstateras att
byggproduktionen har understigit byggbehoven. Samtidigt har befolkningen
ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen för
återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya
prognosen 426000 bostäder eller 71000 bostäder per år. Utöver det behövs
utbyggnad av annan infra-struktur för att bostäderna ska fylla sin funktion3.
Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan
2011-12-31 och 2016-12-31 har stadens befolkning ökat med 6586 personer.
Målgruppen utrikesfödda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands ökade med 4213 under samma period.
Till detta kommer de som, enligt Lagen (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning, anvisats till Borås Stad.
Nybyggnation
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram står att läsa följande:
2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader
Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter sträva efter rimliga
boendekostnader. Nyproduktion kan inte tillgodose hela efterfrågan av
lägenheter med låg hyra.
Riktlinje:
Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader
byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning4.

www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
4 Borås Stads bostadsbyggnadsprogram reviderad i okt. 2016
2
3

Borås Stad

Datum

Sida

2018-02-05

4(7)

I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912
bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619
bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019. Hur många av dessa som
kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är
osäkert enligt Stadskansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i
prognosen inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med
planen5.
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor,
bostadsrätter, hyresrätter och övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte
anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom kostnaderna är för höga6.

5
6

Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande
Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande”
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen
försörjning, genom an-ställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så
snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund.
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig
service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
-

På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser?

Fråga 2
-

Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?

Fördela dem mellan dessa tre grupper.

Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete

Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
-

På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med
annan etnisk bak-grund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och
boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?

Gäller Arbetslivsnämnden
Fråga 1
-

Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer
med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands
och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?

Fråga 2
-

Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under
2017 för personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är
födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är
födda utomlands?

Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag.
Fråga 1
-

På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja
kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet?
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Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska
verka för att ett vari-erat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat
boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske
med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska
stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar
stadsutveckling.
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala
bostadsbolag.
Fråga 1
-

På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering
och segregation på bostadsmarknaden?

Fråga 2
-

På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av
bostäder?

Fråga 3
-

På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer
för bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.
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Utbildning
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
(SFI). SFI ska er-bjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja
inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar
ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning
Gäller Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fråga 1
-

På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna
till SFI?

Fråga 2
-

På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i
kombination med yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med
teoretisk utbildning?

Fråga 3
-

På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa
utbudet av yrkes och lärlingsutbildningar?

Svaren skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 mars 2018.

Sida

SKRIVELSE

1(3)

Datum

Instans

2018-03-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00021 1.2.3.0

Adriana Waris
Handläggare

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden tillstyrker remissen Program för ett integrerat samhälle
och översänder svaret till Arbetslivsnämnden.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen hur
Borås Stad ska agera i arbetet med att motverka främlingsfientlighet och
förbättra integrationen. Program för ett integrerat samhälle kommer att vara
underlag för arbetet med att ta fram konkreta insatser i förvaltningar och bolag
för att konkretisera integrationsarbetet. Programmet följs upp årligen.
Grundskolenämnden anser att programmet lyfter fram de viktigaste faktorerna
när det gäller integrationsarbetet. Nämnden har inget att erinra mot förslaget.
Ärendet i sin helhet
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen hur
Borås Stad ska agera i arbetet med att motverka främlingsfientlighet och
förbättra integrationen. Programmet kommer att vara underlag för arbetet med
att ta fram konkreta insatser för att konkretisera integrationsarbetet och följa
upp i förvaltningar och kommunala bolag.
Grundskolenämnden anser att programmet lyfter fram de viktigaste faktorerna
när det gäller integrationsarbetet. Nämnden har inget att erinra mot förslaget.
Grundskolenämnden ser det positivt att det i programmet i avsnitt Arbete finns
ett tillägg om ungdomars tillgång till arbetslivet, till exempel genom feriejobb.
Förvaltningen erbjuder ungdomar ett feriejobb varje år. Andra insatser som
förvaltningen gör är VFU-praktik i samarbete med Högskolan i Borås. Det är
cirka 200 lärarstudenter per termin som deltar i VFU. I denna grupp finns
också studenter med mångkulturell bakgrund.
Förvaltningens målsättning är att inbjuda fler personer till att utbilda sig till
lärare. Detta görs bland annat genom Bemanningsenheten, där personer med en
annan bakgrund än svenska har möjlighet att kombinera arbete på skolor som
vikarier med högskoleutbildning.
Nämnden ser det positivt att programmet i avsnitt Utbildning framhäver
stadens vilja att verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en
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jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra skolor
och förskolor för att minska segregation.
Ett nytt avsnitt föreslås under rubriken ”Borås Stads anställda” som handlar om
personalens kompetensutveckling inom ramen för kunskap om olika kulturer,
interkulturell kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Nämnden
ställer sig bakom förslaget att höja den interkulturella kompetensen för anställda
och menar att detta kommer att öka möjligheten att ge fler invånare likvärdig
service.
Nämnden ställer sig bakom andra förändringar som föreslås i programmet.
Avsnitt Boende kompletteras med stadens avsikt om att förebygga
boendesegregation och betonar fastighetsbolagens viktiga roll i arbete att
motverka den.
Avsnitt Trygghet uppdateras med stadens strävan för att motverka
hedersrelaterat vård och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och
familjer samt motverka alla former av våldsbejakande extremism. Avsnitt
kompletteras också med särskilda insatser i så kallade utsatta områden för att
bryta segregation och öka trygghet.
Avsnitt Kultur kompletteras med barnens rätt till lika möjligheter för kultur och
fritidsverksamhet och stadens stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa.
Nytt är ett tillägg att staden ska verka för att alla medborgare ska få rätten till
sitt kulturarv samt möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och
från andra länder.
Avsnitt Folkhälsa får en ny formulering som beskriver stadens strävan för att
alla barn och unga ska ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.
Avsnitt Delaktighet uttrycker vikten av att nyanlända erbjuds en god kvalitet av
samhällsorientering samt att våra mötesplatser erbjuder samhällsinformation till
nyanlända. Det tydliggörs också kommunens uppgift att säkerställa att alla
invånare, på lika villkor och på likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha
inflytande i kommunen samt att alla får ett bra bemötande och god kommunal
service. Beslutsunderlag
1. Remiss: Program för ett integrerat samhälle.
Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Program för ett
integrerat samhälle
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors
lika värde, som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige
vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av kommunens invånare.
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad
med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration.
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i
föreningslivet.
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser
som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet och
vissa uppföljningar framgår där.

Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning,
genom anställning eller eget företagande.
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se flerspråkighet och
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning
och värdefull arbetslivserfarenhet.
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb.
Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar kontaktnät i
samhället.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende

Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat.
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder
för våra nyanlända Boråsare.
Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska
kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning

Barn och ungdomar

Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning.
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de
behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas även i skolans arbete med
interkulturella frågor.
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås
Stad samverka inom Sjuhärad.

Borås Stads anställda

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens,
normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.

Delaktighet

En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser på olika
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning
för att inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.

Trygghet

Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom
om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt
och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den
nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med
föreningslivet.
Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer
och familjer, samt arbetar för att motverkar alla former av våldsbejakande extremism. Staden och
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning.
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden.
Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få
hjälp på modersmål.

Folkhälsa

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har trauman
som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra
aktörer för att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa.
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.

Kultur

Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt möjligheten att
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för
jämlika förutsättningar att utöva dessa.

Arbetsmetoder

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag.
Borås Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget
integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad
samverka med dessa samt med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns
internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i
sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen
för att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt
sprida information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna
förvaltningen/egna bolaget.
I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt
ta del av nationell och internationell kunskap.

Uppföljning

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet,
samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program.
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Avslå remissen till förmån för följande alternativa utformning av remissvar:

Program för ett integrerat samhälle
Borås stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors
lika värde och som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås stad har i sitt integrationsarbete ett positiv förhållningssätt till assimilering.
Med detta menas att förutom att respektera andra kulturer, se den svenska kulturen som den
grundläggande normen. Staden skall aktivt motarbeta diskriminering och rasism i alla dess former.
Målgruppen är nya medborgare födda utomlands samt barn till dessa
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse.
Borås Stad är en stad med ett svenskt kulturarv men det finns även andra kulturer och språk.
Vi välkomnar alla inflyttade med respekt för deras situation och med en god introduktion i det svenska
samhället, och vill säkerställa en god mottagning och integration.
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i
föreningslivet. Här vilar ett särskilt ansvar på individen, men även på staden att skapa förutsättningar
för sådana möten.
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser som
görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet med
vissa uppföljningar.

Arbete
Arbete och ett meningsfullt föreningsliv är nycklar till en god integration. Borås Stad prioriterar
åtgärder som leder till egen försörjning genom anställning eller eget företagande.
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se nya Boråsares flerspråkighet
som en merit och skapa möjligheter för den nya Boråsaren att på lika villkor stå stark på
arbetsmarknaden. Detta sker med en god introduktion i samhällets alla delar och med ett eget ansvar.

Borås Stad verkar för att våra ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb och
en god utbildning. Särskilt viktigt är detta för ungdomar som saknar bakgrund och kontaktnät i
samhället så att denna grupp får en positiv upplevelse av arbetslivet.

Boende
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden.
Bostadsmarknaden skall vara öppen för alla oavsett bakgrund.
Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostadsområden med olika
upplåtelseformer. Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt
motverka segregationen och diskriminering och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag.
Mötesplatser är viktiga för att alla Boråsare oavsett etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska
kunna mötas Borås Stad på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning.
Elever skall erbjudas modersmålsundervisning i enlighet med lag. Elever med annat modersmål ska
erbjudas frivillig undervisning i detta mot en avgift. och i övrigt få det stöd de
behöver i utbildningen.

Vuxna
Borås Stad har ansvaret för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska, samhälls-, kultur-, och
rättskunskap för invandrare. SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att
stödja inträdet på arbetsmarknaden. Stadens syfte skall vara att ge de verktyg som krävs för en lyckad
integration, samtidigt som tydliga motkrav till individen måste presenteras. SFI ska även erbjudas
tillsammans med grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och
lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka i Sjuhärad.

Borås stads anställda
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som rör integration som är viktiga för
arbetet i den egna specifika verksamheten. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar möjligheten att
ge fler invånare likvärdig service.

Delaktighet
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser i olika
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning för att
inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att alla
Boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer med olika
bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Trygghet
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är infödd eller nyanländ.
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och blir rättvist
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorientering får man god kännedom om sina
rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt och lätt för
medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren
ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet.
Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och
familjer, samt arbetar för att motverka alla former av våldsbejakande extremism. Staden och
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. Staden genomför
tillsammans med polis och andra myndigheter särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det
långsiktiga målet är att bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra
bostadsområden. Invånare med annat modersmål ön svenska, som har särskilda behov, ska i
möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål under tre år på det allmännas bekostnad.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Borås stad ska beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa och de insatser som initialt behöver sättas
in för att en god hälsa skall råda inom gruppen. Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas.
Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra aktörer för att stödja möjligheter
till rehabilitering och god hälsa.
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.

Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. Vi
ska verka för att alla medborgare ska få rätten till svensk kultur samt möjligheten att ta del av
kulturarv från Sverige.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika
förutsättningar att utöva dessa.

Arbetsmetoder
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Borås
Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget integrationsarbete
utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna organisationerna är en viktig
resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad samverka med dessa samt med andra
kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet
i integrationsarbetet.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen för
att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida

information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna
förvaltningen/egna bolaget. I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten
och integrationsråd samt ta del av nationell och internationell kunskap.

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, samt
senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program.
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Uppdrag: Utreda organisation för kommunikationsklass
Grundskolenämndens beslut
Godkänna förslag till organisation av kommunikationsklass samt genomföra
organisationsförändringen enligt upprättat förslag.
Sammanfattning
Chef för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen fick uppdraget att utreda hur
organisationen av den särskilda undervisningsgruppen Kommunikationsklass
ska se ut från läsåret 2018-2019. I arbetsgruppen för uppdraget har
representanter för elevhälsan, fackliga företrädare, biträdande rektor och två
representanter för personalen ingått. Förslaget för organisation av
Kommunikationsklass innebär att verksamheten, som är en särskild
undervisningsgrupp, förläggs till grundskolor och att verksamheten riktar sig till
elever åk 1-åk 9.
Förutom förslag på organisationsförändring för Kommunikationsklass
synliggör arbetsgruppen andra elevgrupper som Borås Stad behöver se över
organisation och undervisning för. Ett exempel är elever med
dövhet/hörselnedsättning som får sin undervisning på Kannebäckskolan i
Göteborg eller Vänerskolan i Vänersborg.
Beslutsunderlag
1. Utredning organisation av kommunikationsklass.
2. Risk- och konsekvensanalys vid organisationsförändring av
kommunikationsklass.
Samverkan
Samverkan i LSG och information i FSG.
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Organisationsöversyn
Särskild undervisningsgrupp Kommunikationsklass
Lena Johansson
2017-11-09

Verksamheten Kommunikationsklass startade 1994 som en samverkan mellan regionen
och Borås Kommun. Syftet med denna översyn är att kvalitetssäkra organisationen för
denna särskilda undervisningsgrupp utifrån nuvarande nationella lagstiftning och organisation för grundskolan i Borås Stad. I rapporten förslås att SU-gruppen riktar sig till elever i
årskurs 1-9 och att gruppen/grupperna placeras på grundskolorna i Borås Stad
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Utredning
Organisation för Kommunikationsklass 2017
Uppdrag
Chef för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen, Lena Johansson, får i uppdrag att utreda hur organisationen av den särskilda undervisningsgruppen Kommunikationsklass ska se ut från läsåret
2018-2019.
Arbetsgrupp
Britt-Marie Bentley verksamhetsutvecklare elevhälsan, Maria Andersson och Britt Samuelsson lärare Kommunikationsklass, Henrik Almér biträdande rektor Kommunikationsklass, Linda Rogberg rektor Sjöboskolan, Henrik Axelsson Lärarförbundet, Kristna Wahle LR och Jessica Front
kommunal, Lena Johansson chef för elevhälsan.
Antal möten 7
Bakgrund
Kommunikationsklass startades 1994 i samverkan med Regionen. Vid omorganisation 2011 placerades de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna i SDF Norr - Kommungemensam förskola/skola. Efter skolinspektionen granskning och kritik 2013 avvecklades två av
SU-grupperna och ledarskapet och organisationen för Kommunikationsklasserna förändrades.
2014 placerades Kommunikationsklasserna till SDF Öster med Bodaskolan rektor som chef.
Rektor för Bodaskolan slutade 2015 och Bodaskolan delades då i två rektorsområden. Kommunikationsklasserna placerades under rektor för F-6. På grund av platsbrist på Bodaskolan flyttades
Kommunikationsklasserna 2015 till Brigaden Åkermans väg 6 med för verksamheten anpassade
lokaler.

Nuläge
Kommunikationsklass tillhör organisatoriskt Bodaskolan men är placerade på regementsområdet,
Åkermans väg 6. För läsåret 2017-2018 har grundskoleförvaltningen beslutat om en förstärkning i
form av 50%- tjänst biträdande rektor på plats i Kommunikationsklass.
- Ledningen består av rektor Catrin Hylander + biträdande rektor Henrik Almér för verksamhet och personal
- Antal platser
36
- Antal anställda/faktisk bemanning 19/15,8
- Antal elever/lärare/assistent 37/8,25/6,55
Hemskolans rektor är rektor för eleven. Antal hemskolor: 21
Gymnasiebehörighet för elever i Kommunikationsklassen
Avgångsår 2017
5 elever
1 elev fick 15 betyg, nationellt program
1 elev fick 10 betyg, introduktionsprogram, Björkängsgymnasiet
1 elev fick 9 betyg, omvänd integrering, Bergslenagymnasiet
1 elev fick 5 betyg, omvänd integrering, Bergslenagymnasiet
1 elev går sitt 10.e år, har i nuläget 15 betyg
Avgångsår 2016
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3 elever
En elev – betyg i 15 ämnen, nationellt program, internatskola
En elev – betyg i 13 ämnen – introduktionsprogram, Tullengymnasiet
En elev – betyg i 13 ämnen – omvänd integrering, AST-grupp, Bergslenagymnasiet
Avgångsår 2015
1 elev
1 elev, 14 betyg, nationellt program, riksgymnasiet i Örebro
Ekonomi, budget, resekostnader, regional verksamhet
Budget för personal, material och tjänster ligger efter att man tagit hänsyn till intäkter från andra
kommuner på ca 9 miljoner.
Motsvarar en kostnad/plats på 281 250 kr.
Kostnader för skolskjutsar, mattransporter och lokaler ligger utanför detta. Behöver utredas eftersom det föreligger olika siffror för dessa kostnader
Elever från grannkommuner kan i mån av plats tas emot mot ersättning. I dagsläget är det en intäkt på 918 000 från kommunerna och 240 000 i s.k. SIS-medel. Idag finns 4 elever från andra
kommuner.
Motsvarar ett platspris på 289 500kr/elev
Lokaler
5 år kontrakt på Brigaden– löper t.o.m. 2020-06-30
Ansvarsfördelning hemskola/kommunikationsklass
Från HT 17 har SU-gruppen Kommunikationsklasserna egen elevhälsa som finansieras av Bodaskolan F-6.
Från HT 17 gäller följande ansvarsfördelning:
Kommunikationsklassens elevhälsoteam ansvarar för:
 Handledning och konsultation till personalen
 Det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet
 Analys av elevernas kunskapsutveckling tillsammans med biträdande rektor Henrik Almér
och ansvarig lärare.
 Screeningar och skolverkets obligatoriska bedömningsmaterial tillsammans med
pedagogerna på Kommunikationsklass.
 Deltar på möten EUL (elevers utveckling och lärande) vid behov.
 Kartläggningar av elevens situation
Kommunikationsklassens lärare ansvarar för
 Dokumentation, uppföljning och utvärdering av elevens kunskapsutveckling
 Screeningar och Skolverkets obligatoriska bedömningsmaterial tillsammans med specialpedagog.
 EUL tillsammans med biträdande rektor Kommunikationsklass.
Biträdande rektor och lärare Kommunikationsklass deltar vid utvärdering av åtgärdsprogrammet
tillsammans med hemskolans rektor och elevhälsoteam (ansvar) vid hemskolemötena, som äger
rum varje termin.
Elevens hemskolas elevhälsoteam ansvarar för:
 Upprättande av åtgärdsprogram.
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Utvärdering av åtgärdsprogram, tillsammans med personal från Kommunikationsklass.
Sker vid hemskolemöten.
Deltagande i Hemskolemöten tillsammans med rektor och personal från hemskolan och
bitr. rektor och personal från Kommunikationsklass.
Utredning inför ev. mottagande till grundsärskolan: Psykologbedömning, social bedömning och medicinsk bedömning. Specialpedagogen sammanställer kartläggningen som lärarna i Kommunikationsklass genomfört.
Eventuell utredning under tiden eleven går i kommunikationsklass med frågeställning
kring ex. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Gymnasieval – Stöd av SYV inför val till gymnasiet.
Utredning inför gymnasiet, t.ex. psykologutredning för att visa att eleven ej tillhör grundsärskolans målgrupp (vid mottagande till Örebro bl.a.).

Styrdokument för SU-grupp, skollag
Skollagens 3:e kapitel 9§ ” Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.
Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet
ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för
uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att
delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11§ eller i form av anpassad
studiegång enligt 12§ får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.” 10§ ”För en
elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på
det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav
som minst ska uppnås.” 11§ ” Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9§ innebära att särskilt stöd ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den
som eleven normalt tillhör.”
Ur Skolverkets rapport 405, 2014 om särskilda undervisningsgrupper
Om det finns särskilda skäl kan det särskilda stödet ges i en särskild undervisningsgrupp. Särskilda skäl ska vara kopplade till möjligheten att skapa bättre förutsättningar att tillgodose elevens
behov av särskilt stöd i den särskilda undervisningsgruppen, jämfört med i den ordinarie undervisningsgruppen. Det kan handla om att den särskilda undervisningsgruppen ger bättre möjligheter till individuellt stöd, personligt bemötande eller att den kan erbjuda en lugnare miljö. En
elevs placering i särskild undervisningsgrupp ska begränsas i förhållande till elevens individuella
behov av särskilt stöd, både när det gäller tid över dagen och den tidsperiod placeringen omfattar.
Det är rektor som tar beslut om en elevs placering i särskild undervisningsgrupp, i de fall utredningen visar att elevens behov är sådant. Rektor kan inte delegera denna beslutanderätt. Skolan
ska samråda med elev och vårdnadshavare, men det är rektor som tar beslut. Rektors beslut om
åtgärdsprogram och om stöd i särskild undervisningsgrupp kan dock överklagas. Placering i särskild undervisningsgrupp ska alltså inte innebära att eleven byter skolenhet och rektor. En elev
som får undervisning i grupp utanför den klass eleven normalt tillhör vid ett eller ett par tillfällen
i veckan, ses inte som placerad i särskild undervisningsgrupp.
Skolverket vill uppmärksamma kommuner och skolor på följande:
 Att elevens bästa utgör utgångspunkt vid beslut om stödåtgärder, så som Barnkonventionen och skollagen anger


Att anpassningar inom ramen för elevens ordinarie undervisningsgrupp prövas i tillräcklig
utsträckning innan placering i särskild undervisningsgrupp ses som en lösning för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd. Anpassningar kan handla om lärares kompetens,
miljön i klassrummet såsom avskärmande och ljuddämpande åtgärder och tillgång till alternativa verktyg, lärartäthet och klasstorlek
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Att elevens rektor ser till att särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp föregås av en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Beslut om placering ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram, i vilket det också ska framgå vilka stödåtgärder som ska vidtas och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas.



Att det alltid är rektorn på den skola eleven går då stödbehovet uppmärksammas, som
har ansvar för beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, liksom för uppföljning
och utvärdering av stödåtgärden. Det är också elevens rektor som har ansvar för att elevens behov av särskilt stöd tillgodoses skyndsamt, vilket inte är förenligt med att elever
ställs i kö till särskilda undervisningsgrupper



Att de kommunala huvudmännen ser till att kommunens resursfördelningssystem korresponderar med skolans författningar. Detta för att undvika att ekonomiska avvägningar
görs på bekostnad av elevens bästa.



Att huvudmän och rektorer systematiskt och kontinuerligt följer upp och utvecklar lösningar för att hantera elevers behov av särskilt stöd. Detta ingår i författningarnas krav på
kommuners och skolors systematiska kvalitetsarbete, och är speciellt viktigt för att undvika att särskilda undervisningsgrupper ”institutionaliseras” och fortlever hur än elevunderlaget ser ut och utan att ha ett tydligt syfte och mål för sin verksamhet.

SI-kritik: (Beslut efter tillsyn i Bodaskolan 1-6 daterat 2017-02-23)
Kritikområde extra anpassningar och särskilt stöd.
- Stödåtgärder som finns varken följs upp eller utvärderas med någon regelbundenhet.
- Oklart vem som ska besluta om särskilt stöd.
Åtgärder som gjorts
- Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan Kommunikationsklassens elevhälsa och
hemskolans elevhälsa. Utifrån denna ansvarsfördelning är det helt tydligt att hemskolans
rektor ansvarar för åtgärdsprogram, uppföljning och upprättande av nytt åtgärdsprogram.
Uppföljning och utvärdering av särskilt stöd på individnivå följs upp en gång per termin i
samband med hemskolemöten tillsammans med hemskolans rektor och EHT.
Kritikområde Trygghet, Studiero
-Skolinspektionen noterar att det förekommer kränkningar mellan elever
Åtgärder:
-Det har utarbetats en gemensam värdegrund
-En aktuell plan mot kränkande behandling finns sedan ht -17. Där framgår tydligt hur det främjande, förebyggande arbetet bedrivs. Från ht-17 finns även ett välfungerande trygghetsteam
Kritikområde förutsättningar för lärande och trygghet
-Inspektionen lyfter fram stora svårigheter i samverkan inom elevhälsan och verksamheten.
Åtgärder:
Från ht 17 är särskild undervisningsgruppen indelad i tre arbetslag. I arbetslaget ingår den personal som har ansvar för en elevgrupps utbildning, fostran och omsorg. En av arbetslagsledarens
arbetsuppgifter är att tänka på samordning och samverkan med övriga arbetslag. Från ht 17 finns
ett elevhälsoteam för kommunikationsklass. En av teamets viktigaste uppgifter är att ansvara för
det främjande och förbyggande elevhälsoarbetet. I detta ingår att handleda personalen.
Kritikområde Styrning och utveckling av undervisningen.
-Skolinspektionen påpekar att en uppföljning av verksamheten i kommunikationsklass med avseende på elevernas kunskapsresultat och arbete mot kunskapsmålen saknas.
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Åtgärder:
Kunskapsresultat från vt 17 har sammanställts och resultaten hat analyserats utifrån dessa har utvecklingsområden fastställts för följande läsår.
Kritikområde Undervisning och lärande
Skolinspektionen poängterar att eleverna ska ha ett rejält inflytande.
Åtgärder:
-Sedan ht 17 har organisationen för det formella elevinflytandet strukturerats. Klassråd och elevråd har en gemensam struktur där kunskaper, trygghet och studiero är betydelsefulla.
Medicinska diagnoser
Det finns tydliga samband mellan språkstörning och ytterligare neuropsykiatriska svårigheter.
NPF- neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är en samlingsdiagnos för flera olika funktionsnedsättningar. Vanligen förekommande är AST- autismspektrumstörning, ADHD och språkstörning.
Språkstörning är liksom AST ett samlingsbegrepp för flera funktionsnedsättningar. En språkstörning förekommer oftast tillsammans med andra svårigheter och kan därför vara svår att identifiera. Det kan vara svårigheter som koncentration, socialt samspel och minne. Det är ovanligt att
man bara har svårigheter med språket. Om eleven har fler svårigheter än språkstörning måste eleven få hjälp med även detta(källa SPSM).
SAK-utredningen (SOU 2016:46)
Utredningens förslag till definition av begreppet grav språkstörning: Med grav språkstörning avses problem att både förstå språk och göra sig förstådd med språk. Problemen är av sådan omfattning att elevens skolarbete, sociala samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Funktionsnedsättningen kännetecknas av att elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas för åldern och att den icke-verbala begåvningen ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken, och kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig natur.
SAK-utredningens bedömning är att andelen elever med grav språkstörning i Sverige ligger på
cirka 0,7 procent enligt de undersökningar utredningen har genomfört. Vilket skulle motsvarar ca
70 elever i Borås stads grundskolor.
En SAK-miljö innebär en verksamhet som är anpassad ur kommunikationssynpunkt. Exempel på
anpassningar är visuellt och akustiskt sanerade miljöer, specifik kompetens kring grav språkstörning, tekniska lösningar, tecken som stöd och bildstöd, små undervisningsgrupper, utökad lärartäthet, förstärkt elevhälsa med logoped.
Statlig specialskola
Hällsboskolan är en statlig 10-årig skolform för elever med grav språkstörning. Skolformen har
egen läroplan med samma kursplaner som i grundskolan. Gruppen har tagit del av Hällsboskolornas gymnasiebehörighet och personaltäthet för att användas i en jämförelse med gymnasiebehörighet och personaltäthet vid Borås Stads särskilda undervisningsgrupp Kommunikationsklass.
Jämförelsetabell gymnasiebehörighet
2017
KommunikationsKommunikations- HällsboHällsboGymnasiebehörighet klass SU-grupp
klass SU-grupp
skolan
skolan
Umeå*
Umeå*
antal
andel
antal
andel
Nationellt program
1
25%
4
100%
behörig
Individuellt alterna- 3
75%
0
0%
tiv ej behörig
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2016
Gymnasiebehörighet
Nationellt program behörig
Individuellt alternativ ej behörig

Kommunikations-klass SUgrupp
antal
1

Kommunikations-klass SUgrupp
andel
33%

Hällsbo-skolorna*

Hällsbo-skolorna*

antal
1

andel
17%

2

67%

5

83%

*I tabellen om gymnasiebehörighet 2017 finns bara uppgifter från en av Hällsboskolorna. I tabellen om gymnasiebehörighet 2016 finns uppgifter från de båda Hällsboskolorna. Se även Granskningsrapport Hällsboskolan Umeå.
Avseende gymnasiebehörighet så fanns en skillnad i resultat, från Umeå 100% nationellt program
2017, jämförelse med Borås 25% nationellt program 2017. 2016 års gymnasiebehörighet från de
båda statliga skolorna i jämförelse med Borås så låg Borås på 33% i jämförelse med de statliga
skolorna på 17%. Antalet elever som avslutar sin grundskoleutbildning varje år i både Borås och
de statliga skolorna är till antalet lågt, elevers individuella behov och förutsättningar påverkar
självklart resultatet och därför svårt att dra slutsatser.
Jämförelsetabell personaltäthet
Antal ele- Antal lä- Antal ele- Total
Antal ele- Logoped psykolog
ver
rare
ver per
personal ver per
lärare
personal
Kommu- 36
8,25
4,36
15,8 (19) 1,9
2
0,2
nikationsklass
SU-grupp
Hällsbos- 57
18,5
3,1
28,5
2
1
0,75
kolan i
Umeå*
inklusive
fritids
* I tabellen om personaltäthet finns endast uppgifter från Umeå 2017.
En skillnad som framkommer är antal logoped, i Borås Stad 2 logopeder på 36 elever på den statliga skolan i Umeå var det 1 logoped på 56 elever. En skillnad låg även i lärartäthet i Borås Stad
4,36 elever per lärare i Umeå 3,1 elev per lärare. Tittade man på den totala personaltätheten var
det i Borås 1,9 per elev i Umeå var det 2,0 per elev men då var även fritids inberäknat.
För elever på Hällsboskolan är tilläggsdiagnoser vanligt. Vad som är primärt eller ej är svårt att
avgöra. Om en elev under tiden utreds för att eventuellt tillhöra målgruppen särskola och blir bedömd att göra det, erbjuds då eleven att läsa efter särskolans kursplan vilket innebär att eleven då
får byta skola. Men om eleven önskar gå kvar får den göra det och fortsätta läsa specialskolans
kursplan.
Beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen mål 3086-16
Det finns inga hinder för en kommun att inrätta separata resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Kommuner har, precis som fristående skolor, möjlighet att driva särskilda skolor för
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elever med stora behov av stöd. Att skollagen inte uttryckligen pekar på den möjligheten för
kommuner ska inte tolkas som ett förbud, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.
Antagningsförfarande och kriterier Kommunikationsklass
Kommunikationsklass är en särskild undervisningsgrupp som tar emot elever som har en diagnosticerad språkstörning. Placeringen måste beviljas av skolplaceringsansvarig när det är elev
från annan kommun. Underlag med bilagor ska vara rektor för kommunikationsklass tillhanda
senast 1 mars. Antagningsgrupp kvalitetssäkrar ansökningarna Till underlaget bifogas aktuell logopedutredning, psykologutredning, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram. Utredningarna
får vara högst 2 år gamla men den pedagogiska ska vara aktuell.
Rektor på hemskolan beslutar att eleven ska få sin undervisning i särskild undervisningsgrupp.
Rektor för Kommunikationsklass avgör om eleven får placering i den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen.
BS utredning om elever med språkstörningar
Utredning gjordes med datum 2014-12-31 med titeln ”Tillgänglig undervisning Elever med generell språkstörning” där det finns förslag på insatser på olika nivåer, för att tillgodose dessa elevers
rätt till undervisning efter sina förutsättningar. Den presenterades på LSG för kommungemensam förskola/skola novembermötet 2014. Rapporten presenterades för skolutskottet men togs
inte med i Budget 2015. Den togs också upp på strategimöte i januari 2015 men lämnades utan
åtgärder.

Arbetsgruppens resonemang
Ansvarsfördelning
Det finns för-och nackdelar med olika sätt att organisera den kommungemensamma särskilda
undervisningsgruppen.
Alternativ 1:Verksamheten och personalen har en rektor medan eleven har en annan rektor. Med
nuvarande organisation är det viktigt att tydliggöra vem som har ansvar för vad. Eleven tillhör
hemskolan men hemskolan har liten kontakt med den särskilda undervisningsgruppen och elevens utveckling.
Alternativ 2: Ett annat sätt att organisera verksamheten är att eleven byter skola och då skolplaceras där den särskilda undervisningsgruppen finns. Eleven får då samma rektor som leder verksamheten. Detta innebär att eleven i de flesta fall får en annan hemskola. Kan vara lämpligt för
elever som placeras i SU-grupper i åk 7-9
Alternativ 3: En kommungemensam särskild undervisningsgrupp kräver en närvarande och pedagogisk ledare. Erfarenheten visar att en kommungemensam särskild undervisningsgrupp kräver
omfattande insatser från skolledning.
Idag löses detta med hjälp av biträdande rektorer. Ett alternativ till detta är att inrätta en tjänst
som enhetschef (Biträdande rektor?) för kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper.
Hemskolans rektor delegerar det som går att delegera till enhetschefen.
Lokalbehov
Det som tidigare skrivits i rapporten angående SAK-miljö behöver uppfyllas. I dagsläget med 1015 elever/stadie behövs för den pedagogiska verksamheten 2 större klassrum och 2 mindre. Lokalerna ska vara placerade på skola med jämnåriga kamrater.
SU-gruppens elever ska ha möjlighet att vara tillsammans med skolans övriga elever. SU-gruppen
bör därför placeras på en grundskola med jämnåriga vilket innebär ett ömsesidigt lärande för
både elever och personal. För skolan innebär det ökad kompetens och att det kollegiala lärandet
främjas. Detta vilar på läroplanens grundläggande värdegrund och uppdrag.
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Komplexiteten i kunskapsinlärningen ökar med stigande ålder.
Tidiga insatser och interventioner för elever i behov av särskilt stöd är av största vikt. Av de elever som kommer tidigt till Kommunikationsklass är det ett större antal som kan avsluta åtgärden
särskild undervisningsgrupp, Kommunikationsklass, och återgå till sina hemskolor än bland dem
som kommer senare. Komplexiteten i kunskapskrav och läroplansmål ökar med stigande ålder.
Erfarenhet visar att om en elev med språkstörning inte fått nödvändiga anpassningar och tillräckligt särskilt stöd på sin hemskola under de första skolåren och kommer till Kommunikationsklass
senare, går hen oftast kvar resten av sin skoltid.
Arbetsgruppen är överens om att skolan först och främst är en arena för kunskapsutveckling.
Trygghet och goda relationer har betydelse för kunskapsutvecklingen. Detta har betydelse för alla
elever men för elever med språkstörning är det av extra stor betydelse. En god lärmiljö gynnar
den sociala utveckling och utveckling i kommunikation och samspel.
Personalens synpunkt. En sammanhållen Kommunikationsklass innebär en styrka om man ska
arbeta ”stödjande” till/för ordinarie undervisning. Att utgå från en basverksamhet där man utför
det man pratar om stärker trovärdigheten. Det ger också styrka att kompetensen finns samlad där
man kan stötta och stöta diskussioner/områden/uppgifter med varandra. En utveckling av kommunikationsklass skulle kunna vara att en del av personal i sina arbetsuppgifter arbetar mer med
dessa områden mot ordinarie undervisning. Personal utrycker dock en oro för fler arbetsuppgifter
inom ramen av nuvarande organisation.
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal
Representanterna trycker på vikten av att arbetsgivaren skall se till att beskriva en långsiktig lösning där verksamhetens och personalens bästa sätts i främsta ledet. För att nå dit så krävs en
kortsiktig lösning där nuvarande fungerande verksamhet med dess kompetens i form av utbildad
personal tas tillvara.
Målgrupp med kriterier för antagning till SU-grupp
Kommunikationsklass är till för elever med språk- och eller talstörning av grav karaktär. Funktionsnedsättningen kännetecknas av att elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas för åldern och att den icke-verbala begåvningen ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken, och kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig natur. Problemen är av sådan omfattning att elevens kunskapsutveckling, sociala samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad.
Stöd till verksamheter
Önskvärt är att personal i Kommunikationsklass får en handledande funktion gentemot elevens
hemskola och ger ett temporärt stöd i samband med elevens övergång till hemskolan. Det finns
även behov av att skolor skulle kunna konsultera personal i kommunikationsklass med syfte att
öka tillgängligheten i undervisningen.
Antagningsförfarande och kriterier Kommunikationsklass
Arbetsgruppen har resonerat om datum för när underlaget i antagningsprocessen ska vara rektor
tillhanda. Personalen har önskemål om att tidigarelägga processen.
Arbetsgruppen har diskuterat 6-åringars möjlighet att delta i särskild undervisningsgrupp.
Beslut av förvaltningschef
- SU-gruppen Kommunikationsklass är avsedd för elever åk 1-9.
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Sammanfattning, slutsatser och förslag
I arbetsgruppen för Organisationsöversyn av Kommunikationsklass har det ingått representanter
för elevhälsan och fackliga företrädare för personalen. Men även biträdande rektor och två representanter för personalen har ingått. Arbetsgruppen har diskuterat flera delar som har betydelse
för en organisation. Lagstiftning, rapporter, ekonomi, elevmålgrupp, bemanning och lokaler. En
utgångspunkt har varit att det är viktigt att hitta en organisation som håller över tid.
Förutsättningar för arbetet har varit inkluderande perspektiv och likvärdig utbildning för elever i
Borås. Elevens utveckling och lärande ska vara i fokus.
Kommunikationsklass har i dagsläget 36 elever F-9. Funktionsnedsättningen språkstörning är ett
av kriterierna tillsammans med en bedömning om att eleven är i behov av särskilt stöd i särskild
undervisningsgrupp. 2013 gjordes en kartläggningar av antal elever med autism och 2014 gjordes
en kartläggning av antal elever med generell språkstörning. Kartläggningarna visade att det då
fanns ungefär lika många i varje målgrupp , ca 120-130.
I Borås stad finns förutom SU-grupp Kommunikationsklass även SU-grupp A-resurs med 5-7
elever åk 7-9 där funktionsnedsättningen autism är ett av kriterierna tillsammans med en bedömning om att eleven är i behov av särskilt stöd. I Borås Stad har det pågått ett AST-projekt för att
bättre kunna möta denna elevgrupp. Något liknande har inte gjorts i förhållande till funktionsnedsättningen språkstörning. Behov av en ökad tillgänglighet för elever med en språkstörning
finns på skolorna i Borås Stad, liksom behovet av att behålla och utveckla den kompetens som
Borås Stad satte igång kring tillgänglig utbildning i samband med AST-projektet. Funktionsnedsättningen språkstörning är en NPF- neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilken är en samlingsdiagnos för flera olika funktionsnedsättningar såsom ADHD och Autism.
I Borås finns idag ett antal elever, som är döva eller har nedsatt hörsel, som får åka till Kannebäckskolan i Göteborg eller Vänerskolan i Vänersborg för att får anpassad undervisning.
2014 gjordes en utredning av SPKC Specialpedagogiskt Kompetenscentrum angående elever med
språkstörning. Rapporten heter ”Tillgänglig undervisning. Elever med generell språkstörning”
och beskriver organisation och utvecklingsinsatser för att bättre kunna möta elever med språkstörning. Av olika anledningar beslutades då att det inte skulle startas ett projektarbete.
Kommunikationsklassen har idag 36 platser varav 4 platser är till elever från andra kommuner.
Platspriset per elev är 281 250kr. Till detta kommer kostnader för lokaler, skolskjutsar, mattransporter och skjutsar till undervisning på Bodaskolan.
Förslag: Platspriset bestäms som ett grundbelopp plus ett fastslaget tilläggsbelopp per elev.
Eleverna i SU-gruppen är stadieindelade och personalen är indelade i tre arbetslag. Detta innebär
att det i praktiken är tre SU-grupper.
Förslag: Är att verksamheten fortsättningsvis organiseras som tre SU-grupper.
Förutom skolpersonal finns det också kopplat till undervisning 2 logopedtjänster. Logopederna
utför medicinska insatser men är inte kopplade till vårdgivaren. I jämförelse med statlig specialskola har Borås dubbelt så mycket logopedtjänst. En skrivelse angående logopedtjänsterna ska
skickas till nämnden som vårdgivare.
Förslag: Arbetsbeskrivning för logopedtjänst i kommunikationsklass tas fram och renodlas.
Skollagens intention är att alla elever ska få den undervisning de har rätt till, att var och en ska
klara sin utbildning. Skolverkets rapport om SU-grupper, nr 405, visar på lagstiftning och erfarenheter av kommuners arbete med SU-grupper. Här påtalas huvudmannens ansvar att fördela re10

surser. Skollagen är tydlig med vad särskild undervisningsgrupp ”SU-grupp” innebär. Hela processen extra anpassningar och särskilt stöd ska vara genomförd och utvärderad. Så har inte alltid
varit fallet för elever som placerats i kommunikationsklass. Huvudmannen har därför instiftat en
central antagningsgrupp som stöd till rektor som fattar beslut om placering i kommungemenensam SU-grupp. Arbetsgruppen har tagit fram en beskrivning för målgruppen för kommunikationsklass. ”Funktionsnedsättningen kännetecknas av att elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas för åldern och att den icke-verbala begåvningen ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken, och kan inte bättre förklaras av andra
funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig natur. Problemen är av sådan omfattning att
elevens kunskapsutveckling, sociala samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad.” Eleverna ska ha behov av extraordinära stödinsatser inom språk och kommunikation. SU-gruppen
kommunikationsklasser erbjuder platser från åk 1- åk 9.
Dessa faktorer tillsammans, - lagstiftning särskilt stöd- central antagningsgrupp- förtydligande av
målgrupp och riktad till åk 1-9, borde innebära att det frigörs resurser eftersom det blir färre elever som placeras i kommungemensam SU-grupp.
Arbetsgruppen har också diskuterat möjligheten att lärare i kommunikationsklass kan vara stöd
till andra skolor. Lärarna har djup kompetens om att undervisa elever med språkstörning. Det förebyggande arbetet på kommunens skolor kan stärkas och utvecklas när det finns möjligheter att
få stöd av kunnig personal inom området språkstörning. Detta innebär en ökad likvärdighet för
eleverna att få den utbildning de har rätt till. Med ett minskat elevantal i SU-gruppen kommunikationsklass bereds utrymme för lärarna att arbeta konsultativt.
Förslag: Att hemskolor ges stöd i det förebyggande arbetet med ökad tillgänglig undervisning
för elever med språkstörning. Enligt skolinspektionens krav behöver skolorna i BS utveckla sitt
förebyggande elevhälsoarbete. Detta skulle kunna ske genom att personal vid kommunikationsklass stöttar hemskolan i att utveckla lärmiljön under tiden eleven befinner sig i kommunikationsklass. Men också att kommunikationsklassens personal stöttar skolor i pedagogiska strategier för elever med språkstörning. Hur processen för detta ska se ut behöver undersökas mer.
Arbetsgruppen är överens om att verksamheten ska placeras på någon/några grundskolor. I dagsläget har det inte varit möjligt att hitta lämpliga lokaler på några grundskolor. Det finns kontrakt
för lokalerna på Åkermansväg för ytterligare två läsår. I planeringen för kommande lokaler bör
verksamheten placeras i skola med jämnåriga elever. Erfarenheten i BS visar att skolor där SUgruppen är placerad behöver förstärkt skolledning.
Förslag: Förstärkt skolledning bör beaktas för skolor med SU-grupper.
Det är svårt att veta hur många elever som har behov av placering i den kommungemensamma
särskilda undervisningsgruppen. Därför kan vi inte vara helt säkra på lokalbehovet, utan utgångspunkten är dagens elevantal kopplat till 2 större och 2 mindre rum per stadium.
Förslag: Processen behöver snarast starta för att hitta lämpliga skolor där kommunikationsklasser kan inrymmas. Lokalbehovet behöver anpassas efter behovet i de olika SU-grupperna. I
avvaktan på att lämpliga lokaler iordningsställs så föreslår gruppen att verksamheten fortsätter i
nuvarande lokaler.
Erfarenheter från kommunikationsklass är att yngre elever har större möjlighet att återgå till sin
hemskola. I åk 4 ställer innehållet i kursplanen mer krav på språkliga förmågor hos elever. Komplexiteten ökar med stigande ålder och för elever som börjar i SU-grupp i åk 7 eller senare minskar förutsättningarna att återgå till hemskolan.
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Förslag: Gruppen förordar att eleven behåller sin hemskola under den tillfälliga placeringen i
Kommunikationsklass.
Fackliga företrädares synpunkter på rapporten: Varje elev ska få den utbildning den har rätt till.
De fackliga påtalar skrivningen i Skolverkets rapport 405 att medel inte kan gå före målen. Alltså
måste resurserna fördelas genom central styrning. Det ska finnas en likvärdighet för elevers
undervisning.
Följande personer i arbetsgruppen reserverar sig mot förslaget att antalet elevplatser minskar då
SU-gruppen fortsättningsvis riktar sig till åk 1-9: Linda Rogberg rektor, Maria Andersson och
Britt Samuelsson lärare i kommunikationsklass.
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Alternativt förslag till beslut om Uppdrag: Utreda organisation för
kommunikationsklass
I det förslag som arbetsgruppen tagit fram är inte elevperspektivet tillräckligt belyst. Trots
omfattande förändringar vad gäller uppdelning av kommunikationsklasser i flera enheter,
saknas värdering av vilka konsekvenser det skulle kunna tänkas få för eleverna och deras
skolgång.
Allianspartierna ser ett värde av att utreda möjligheterna att ha kvar kommunikationsklassen
som en sammanhållen enhet. Det skulle ge eleverna den trygghet och kontinuitet som
behövs för att ett fullgott fokus på studierna ska kunna vidhållas. Att splittra den nu
sammanhållna enheten utan att först ha klargjort vilka konsekvenser det skulle få för
eleverna, är för oss inget alternativ.
Med ovanstående taget i beaktande föreslås Grundskolenämnden besluta
att ärendet återremitteras
att uppdra åt förvaltningen att arbeta fram ett förslag, som innebär kommunikationsklasserna
bibehålls som en sammanhållen enhet
Ulf Sjösten (M)
Birgit Wahlgren (L)
Jan Idehed (C)
Åke Ekvad (KD)

Grundskolenämnden
2018-03-27
Uppdrag: Utreda organisation för kommunikationsklass
Borås Stad

Alternativt beslutsförslag ärende 15.

I dagsläget har kommunikationsklasserna 37 elever, från förskoleklass upp till årskurs 9.
Förutom skolpersonal finns det också kopplat till undervisning två stycken logopeder. I
Kommunikationsklass finns stora möjligheter till individualisering tack vare små elevgrupper
och vuxentät verksamhet. I klasserna får eleverna mycket tid att tala och samtala. Elevernas
starka sidor kan på så sätt förstärkas och arbetet kan fokusera på elevens språk- och
talutveckling samt kommunikativa förmåga.
Nu föreslås en rad organisatoriska förändringar av våra kommunikationsklasser som riskerar
försämra förutsättningarna för denna grupp barn. Genomgående är att man inte tar fasta på
skolpersonalens idéer och åsikter.
Till en början föreslås det att man delar upp verksamheten i tre delar, för att eventuellt
också placera dessa elever på olika skolor. Detta kommer att skapa svårigheter både för
personalgruppen och eleverna. Personalgruppen anser, att en viktig förutsättning för att
bibehålla kvaliteten i verksamheten, är att man är lokaliserad på ett och samma ställe. En
sammanhållen Kommunikationsklass möjliggör samverkan mellan verksamhetens olika
klasser och stärker det kollegiala lärandet.
Att splittra upp verksamheten i tre delar (låg-, mellan- och högstadie) kommer också
innebära stora svårigheter för eleverna. De elever som under flera år går på
kommunikationsklass kommer att tvingas byta skola vid varje stadiebyte. Detta kan bli
förödande för elever som i och med sin funktionsnedsättning är sårbara vid förändringar.
Vidare föreslår man en halvering av antalet logopeder i verksamheten, och att de elever som
går i förskoleklass placeras ut i vanliga klasser i sin ”hemskola”. En tydlig sänkning av
ambitionsnivån, och en besparing som kamoufleras med ord som inkludering.
Istället för att splittra upp verksamheten med kommunikationsklass på olika skolor, förslår vi
Sverigedemokrater, att man lyssnar på professionen och samlar verksamheten under ett och
samma tak. Vidare föreslår vi att Kommunikationsklass omvandlas till en resursskola med en
egen chef. På så sätt förbättrar vi styrningen av verksamheten (vilket skolinspektionen
efterfrågar) och stärker det pedagogiska ledarskapet.
Sverigedemokraterna yrkar Grundskolenämnden besluta:

Att

Avstyrka förslag på organisation och organisationsförändring av
kommunikationsklass.

Att

Verksamheten kommunikationsklass förblir en SU-grupp.

Att

Verksamheten kommunikationsklass skall ha två logopeder.

Att

Kommunikationsklass förblir en f-9 verksamhet.

Att

Verksamheten Kommunikationsklass lokaler placeras nära en grundskola.

Att

Uppdra åt Grundskoleförvaltningen att utreda och föreslå hur verksamheten
kommunikationsklass kan omorganiseras till en resursskola.

För Sverigedemokraterna
Anders Alftberg
Andreas Exner

Sida
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Datum

Instans

2018-03-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00028 3.5.0.3

Lena Johansson
Handläggare

Uppdrag att utreda organisation och kvalitetsarbete för
elevhälsan i Grundskoleförvaltningen
Grundskolenämndens beslut
Godkänna förslag till organisation och kvalitetsarbete för elevhälsan samt
genomföra organisationsförändringen enligt upprättat förslag.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Chef för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda och ge
förslag på en organisation för elevhälsoarbetet enligt nedanstående kriterier:
I Borås Grundskoleförvaltning ska följande kriterier gälla.
Elevhälsan ska:
-

vara en hälsofrämjande organisation

-

arbeta hälsofrämjande och förebyggande

-

vara en resilient organisation på lång och kort sikt

-

vara en stödfunktion för en likvärdig utbildning

-

arbeta för att kvalitetssäkra elevhälsoprocesser

-

samverka med externa aktörer

-

ha tydliga riktlinjer för elevhälsans insatser

-

ha tydliga roller för elevhälsopersonal

I Elevhälsan ska också övriga funktioner och uppdrag ingå:
-

Verksamhetschef för medicinska, psykologiska och logopediska
insatser

-

MLA EMI medicinska insatser

-

MLA PSI psykologiska insatser

-

Tilläggsbelopp friskolor, GRF- skolor, SU-grupper, köpta platser

-

Plan för övergångar

-

Mottagande grundsärskolan och gymnasiesärskolan

-

Antagningsgrupp för SU-grupper

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

-

Elevhälsouppdrag och utredningar från KF, nämnd, FC

-

Samverkan med andra aktörer

-

Verksamhetsutveckling inkluderande YN för elevhälsopersonal

-

Systemansvarig Prorenata

-

Ledningsfunktioner

Resultat av utredningen presenteras den 12 april 2018. Organisationen gäller
från läsåret 2018/2019.
Beslutsunderlag
1. Uppdragsbeskrivning 2018-02-14.

Samverkan
Samverkan i LSG och information i FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

2018-02-14

Uppdrag att utreda organisation och kvalitetsarbete för elevhälsan i
grundskoleförvaltningen
Bakgrund
I Borås Stad är elevhälsan organiserad i ett eget verksamhetsområde. Fyra enhetschefer har personal-, budget- och verksamhetsansvar för elevhälsopersonalen. Rektor leder och fördelar elevhälsoarbetet på skolan. Enhetscheferna ingår i verksamhetsområdenas ledningsgrupper.
När Grundskoleförvaltningen startade 2017 fördes elevhälsans bemanning och ekonomi över
från de tre stadsdelarna. Under 2017 togs en modell fram för en likvärdig tjänstefördelning av
elevhälsans personal på Borås Stads samtliga skolor.
Skolinspektionen startade 2016 en granskning av Borås Stads grundskolor. De granskade skolorna fick i olika grad kritik utifrån kritikområdena Styrning och utveckling av verksamheten; Förutsättningar för lärande och trygghet; Trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande behandling; Undervisning och lärande; Bedömning och betygsättning; Extra anpassningar och särskilt stöd. Flera av områdena berör elevhälsoarbetet. Borås Stad fick också kritik för brister i det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
De senaste åren har det varit problematiskt att rekrytera behörig personal till elevhälsan, vilket är
ett dilemma i hela Sverige.
Elevhälsan i Grundskoleförvaltningen får uppdrag och utredningsuppdrag från Kommunfullmäktige, Grundskolenämnd och förvaltningschef. Elevhälsan har också uppdrag att samverka med
andra aktörer.
Uppdrag
Chef för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen, Lena Johansson, får i uppdrag att utreda och ge
förslag på en organisation för elevhälsoarbetet enligt nedanstående kriterier:
I Borås Grundskoleförvaltning ska följande kriterier gälla.
Elevhälsan ska:
- vara en hälsofrämjande organisation
- arbeta hälsofrämjande och förebyggande
- vara en resilient organisation på lång och kort sikt
- vara en stödfunktion för en likvärdig utbildning
- arbeta för att kvalitetssäkra elevhälsoprocesser
- samverka med externa aktörer
- ha tydliga riktlinjer för elevhälsans insatser
- ha tydliga roller för elevhälsopersonal
I Elevhälsan ska också övriga funktioner och uppdrag ingå:

2018-02-14
-

Verksamhetschef för medicinska, psykologiska och logopediska insatser
MLA EMI medicinska insatser
MLA PSI psykologiska insatser
Tilläggsbelopp friskolor, GRF- skolor, SU-grupper, köpta platser
Plan för övergångar
Mottagande grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Antagningsgrupp för SU-grupper
Elevhälsouppdrag och utredningar från KF, nämnd, FC
Samverkan med andra aktörer
Verksamhetsutveckling inkluderande YN för elevhälsopersonal
Systemansvarig Prorenata
Ledningsfunktioner

Tidplan
Resultat av utredningen presenteras den 12 april 2018. Organisationen gäller från läsåret
2018/2019.

I tjänsten:

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef Grundskoleförvaltningen

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2018-03-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00029 3.5.4.0

Emil Persson Torgerson
Handläggare
033 353708

Redovisning av inkomna synpunkter 2017
Grundskolenämndens beslut
Godkänna upprättad redovisning samt sända den samma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I denna redovisning redovisar Grundskolenämnden antalet inkomna och
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2017, samt
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Under året har 46
synpunkter inkommit via systemet och majoriteten är av typen klagomål –
tjänster.
I utredningsarbetet med flertalet av de anmälningar till Barn- och elevombudet
och Skolinspektionen som Grundskolenämnden fått emot sig under 2016 och
början av 2017, har det visat sig att informationen om händelsen eller
händelserna som föranlett anmälan inte kommit huvudmannen till känna innan
anmälningen har gjorts. Även om antalet inkomna synpunkter av denna
karaktär i relation till antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och
Skolinspektionen som Grundskolenämnden fått emot sig under 2017 är få, kan
man se att ett flertal inkommit under året. Dessa har omgående hanterats
huvudmannen och således har flera möjliga anmälningar till Barn- och
elevombudet och Skolinspektionen kunnat undvikas.
Totalt sett är antalet inkomna synpunkter under året varit anmärkningsvärt få,
sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero på
att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens verksamhet fortfarande
ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med sin synpunkt istället
för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida informationen om
möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra arbetet med
hanteringen av inkomna synpunkter är en ständigt pågående process vilket
kommer att fortsätta även under 2018.
Beslutsunderlag
1. Redovisning av inkomna synpunkter 2017 (Grundskolenämnden), 2018-0227.
Samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp.
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1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 31 december 2017, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.

2 Antal inkomna synpunkter Januari –
December 2017
Verksamhetsområde

Antal

Förvaltningsledning

6

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten
Klagomål - Information

Kvalitet och utveckling

12

Klagomål - Tjänst

Olika skolenheter

24

Klagomål - Tjänst

Kost och lokalvård

4

Klagomål - Tjänst

Totalt för förvaltningen

46

3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Verksamhetsmått
Bemötande

Beröm 2017

Fråga 2107

Förslag
2017

Klagomål
2017

Utfall 2017

1

2

9

9

1

5

7

3

24

28

4

39

46

1

Fysisk miljö
Information

1

Tjänster

1

Totalt

2

1

4 Ständiga förbättringar
I utredningsarbetet med flertalet av de anmälningar till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen
som Grundskolenämnden fått emot sig under 2016 och början av 2017, har det visat sig att
informationen om händelsen eller händelserna som föranlett anmälan inte kommit huvudmannen till
känna innan anmälningen har gjorts. Med anledning av detta har Grundskoleförvaltningen under 2017
Grundskolenämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2017
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aktivt arbetat med att informera allmänheten om möjligheten att lämna in synpunkter via
synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är att ärenden som tidigare gått såpass långt
att en anmälan till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen har skett, istället ska komma
huvudmannen till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna hanteras. Även om antalet
inkomna synpunkter av denna karaktär i relation till antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och
Skolinspektionen som Grundskolenämnden fått emot sig under 2017 är få, kan man se att ett flertal
inkommit under året. Dessa har omgående hanterats huvudmannen och således har flera möjliga
anmälningar till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen kunnat undvikas.
Ett större antal synpunkter gällande skolskjuts vid Dalsjöskolan inkom vid höstterminens början.
Åtgärder vidtogs omgående och lektionsschemat lades om för att på ett bättre sätt passa tiderna för
skolskjutsen vid skolans slut. Även om det såklart är olyckligt att detta problem uppstod är det positivt
att flertalet vårdnadshavare använde sig av systemet för att lämna in sina synpunkter.
Totalt sett är dock antalet inkomna synpunkter under året anmärkningsvärt få, sett till verksamhetens
storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero på att de som lämnar synpunkter till
Grundskolenämndens verksamhet fortfarande ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med
sin synpunkt istället för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida informationen om
möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra arbetet med hanteringen av inkomna
synpunkter är en ständigt pågående process vilket kommer att fortsätta även under 2018.

5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
december 2017

46

46

6 Synpunktsrutinen
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Fullt ut

Förvaltningen använder sig regelbundet av rutinen i
samband med synpunktshantering.

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.

Grundskolenämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2017

0

4(4)

Sida

SKRIVELSE

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2018-03-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00036 3.5.4.25

Granskning för detaljplan för Viskafors, Rydboholm
1:342, Borås Stad
Grundskolenämndens beslut
Godkänna granskning för detaljplan Viskafors, Rydboholm 1:342, Borås Stad
samt översända svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Granskning för
detaljplan Viskafors, Rydboholm 1:342, Borås Stad. Nämnden godkänner
detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342, Borås Stad och har inget att erinra
mot granskningsförslaget. Nämnden ser inte behov av utbyggnad av skolan
enligt prognoser fram till 2021. Om behov av att bygga ut skolan skulle uppstå
längre fram vore det bättre om det låg i närmare anslutning till nuvarande
skolområde.
Bakgrund
Planförslaget innebär att bostäder, både skol- och förskoleverksamhet, vårdsamt kommersiella verksamheter kan byggas centralt i Viskafors. Planområdet
har tidigare varit i anspråktaget för tillfällig förskola och ligger i anslutning till
befintlig infrastruktur. Planområdet angränsar mot kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse och en bestämmelse gällande taklutning har därför införts.

Beslutsunderlag
1. Granskningsförslag detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342, Borås Stad.

Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden.

Per Carlsson (S)
Ordförande

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Dp

Detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342
vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen.

Granskning BN 2016-1640

Sammanfattning
Planförslaget innebär att bostäder, skola, vård- samt
kommersiella verksamheter kan byggas centralt i Viskafors.
Planområdet har tidigare varit i anspråktaget för tillfällig
förskola och ligger i anslutning till befintlig infrastruktur.
Planområdet angränsar mot kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse och en bestämmelse gällande taklutning har
därför införts.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen, Borås Stad, upprättad den 28 februari 2018

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra bostäder, skola samt vård- och
kommersiella verksamheter centralt i Viskafors.

Planområde

Fristlastigen utgör infarten till skolan från söder. På andra
sidan om skolinfarten ligger den gamla Herrgården. Samtliga
byggnader har en relativt låg skala, men har i övrigt helt olika
karaktär. Viskaforshallen är en idrottshall i ljus plåt. Herrgården
med anor från 1700-talet är en träbyggnad med ljusgul lockpanel
och skolan är byggd i rött tegel i kombination med träpanel.

Området ligger vid korsningen Pumpkällevägen och
Fritslastigen. Mitt emot planområdet ligger Viskaforshallen.
Planområdets storlek är omkring 3  300 kvadratmeter. Marken
ägs av Borås stad.

Ny bebyggelse

Gällande detaljplan

Detaljplanen medger en byggnadsarea på 1  600 kvadratmeter.

Gällande detaljplan för området, akt.nr P940, anger användning S, skola. Marken inom planområdet är så kallad prickmark, mark som inte får bebyggas och är i planen illustrerad
som parkering.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-22 §201 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att upprätta en detaljplan för ett större område i Viskafors,
mellan idrottshallen i väster och Pumpkällehagen i öster.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 att ge
Samhällsbyggandsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
detaljplan för det större området i Viskafors.
För att effektivisera planarbetet och snabbt kunna få fram
byggbar mark för vårdverksamhet bröts aktuellt planområde
ut och hanteras nu som ett eget ärende. Samhällsbyggnadsnämnden informerades om ärendehanteringen 2016-08-25.

Detaljplanen möjliggör för användningarna bostäder, skola,
centrumfunktioner samt vård. Byggnaderna får ha en totalhöjd på 11 meter, vilket innebär tre våningar.

Stadsbild och gestaltning

Planområdet ligger mot ett naturområde och har fram tills
nyligen brukats för tillfällig förskola. Delar av ytan används
som parkering för skolan och övriga delar består av en
relativt nyanlagd gräsmatta. Med genomförande av planförslaget tas en outnyttjad yta i anspråk, den tillkommande
bebyggelsen avgränsar mot naturområdet och gaturummet
vid Pumpkällevägen och förlängningen av Fristlastigen.

Historik och kulturmiljöer

Viskafors är utpekat i Borås stads kulturmiljöprogram som
en bevarandevärd bruksort. Herrgården och gamla skolan är
båda objekt som pekas ut särskilt.
Givet att bebyggelsen i området är brokig är det inte
motiverat att reglera utformningen ur kulturmiljösynpunkt.
Utformning av tillkommande bebyggelse ska dock alltid utgå
från de förutsättningar som finns på en plats, såsom befintlig

Delegationsbeslut (§Pl 2016-000017) togs 2016-10-31
gällande att sända ut planen på samråd.
Beslut om granskning fattades av byggnadsnämnden
2017-03-23. Vid beslutstillfället fanns vissa oklarheter kring
parkeringsfrågan. Beslutet var därför att Plan- och bygglovschef fick delegation att skicka ut planen på granskning då
parkeringsfrågan var utredd.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Söder om planområdet och Pumpkällevägen ligger Viskafors
hallen. Nordväst om planområdet finns Viskafors skola.
4

Mitt emot planområdet ligger Herrgården.
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bebyggelse och naturförutsättningar. Taklutning har därför
reglerats, då takutformningen har bedömt som viktig för att
framtida bebyggelse ska kunna samspela med befintlig.

Bostäder

Planförslaget innebär att bostäder kan uppföras inom
planområdet.

Arbetsplatser

Planförslaget medger vård, centrumfunktioner samt skola.
Användningen vård syftar till verksamheter såsom vård
central, tandvård och apotek.
Centrumfunktioner menas alla sådana verksamheter som bör
ligga centralt eller på annat sätt vara lätta att nå för många
människor, såsom exempelvis butiker, service, kontor, och
restauranger. Både centrumfunktioner, vårdverksamhet samt
skola skapar arbete inom planområdet.

Offentlig service

Planen medger skola, vilket innebär att både skol- och
förskoleverkamhet kan uppföra inom området.

Vårdcentral och tandvård kommer att kunna ersätta befintlig
vårdcentral vid Hagkällevägen. Planområdet ligger i nära
anslutning till kommunala anläggningar som befintlig skola,
förskola, bibliotek och idrottsanläggningar.

Kommersiell service

I anslutning till vårdcentralen kan det skapas lokaler för
till exempel apotek, kafé eller annan centrumrelaterad
verksamhet. Viskafors centrum med tillgång till kommersiell
service så som matbutik, frisör och dylikt, ligger mindre än
200  meter från p
 lanområdet. Planens genomförande skulle
kunna innebära att Viskafors centrum förstärks med ytter
ligare verksamheter.

Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

Tillgängligheten till planområdet är god då planområdet i
huvudsak är plant. Alla nya byggnader ska vara tillgängliga,
dels mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna. Planförslaget möjliggör en vinterträdgård, också
denna ska vara tillgänglig.

Volymförslag sett från sydväst.
DETALJPLAN
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Nybyggnation ska uppföras i enlighet med Borås Stads
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009
av Kommunfullmäktige.

3. Gator och trafik
Gatunät

Planområdet ansluter till Pumpkällevägen. Vid nybyggnation
enligt planförslaget beräknas trafikmängden öka något till
området. För bostäderna har antagits 5 fordonsrörelser per
parkering, skulle hela byggrätten rymma bostäder innebär
det alltså ca 225 fordonsrörelser per dag. Det är ett relativt
högt antal rörelser per parkeringsplats. För vårdcentral är det
svårare att göra ett antagande. Om de 6 besöksparkeringarna
utnyttjas fullt ut och vi antar att ett läkarbesök med väntetider
i snitt tar 45 minuter innebär det cirka 65 fordonsrörelser +
10 för personal. Dessa ersätter i såfall 75 fordonsrörelser till
bostäderna.

Gång- och cykeltrafik

Fristlastigen som ligger i anslutning till planområdet används
för gång- och cykeltrafik. Stigen utgör ett viktigt stråk för
barn som rör sig till och från skolan. Från Fritslastigen är det
möjligt att gå till Viskafors centrum, genom det befintliga
bostadsområdet Herrgården, eller via Pumpkällevägen.

Cykelparkering

I gällande parkeringsnorm finns p-tal för cykelparkeringar,
samt möjlighet till reducering av antalet bilparkeringar. Detta
förutsatt att fastigheten har goda förutsättningar för cykling
och att åtgärder för att stimulera cykling kan redovisas. Då
det är gångavstånd till Viskafors centrum och längre än fem
kilometer till Borås centrum, är det inte rimligt att tillämpa
reduceringsmöjlighet för bilparkeringar. Reducering av
antalet cykelplatser är dock motiverat som följd av att förutsättningar för cykling inte är det bästa. Planförslaget innebär
därför att ca 75 cykelparkeringar som minst behöver finnas
för att fylla behovet motsvarande bostäder, eller bostäder och
vårdverksamhet enligt p-norm.
Cykelparkering ska både erbjudas inomhus, för till exempel
boende samt i direkt anslutning till entrén, för elever till
skolan alternativt besökare till vårdinrättning-/kommersiell
verksamhet.

Kollektivtrafik

Planområdet ligger cirka 1,3 kilometer från Viskafors station.
Närmsta busshållplats är Viskafors skola, vilken är belägen
cirka 270 meter nordväst om planområdet. Från Viskafors
skola går bussar till Borås med halvtimmestrafik under
högtrafik och timstrafik vid lågtrafik.
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Bilparkering

Gällande parkeringsnorm antogs i januari 2017 Denna anger
att det för bostäder i flerbostadshus utanför stadskärnan ska
byggas 11 p-platser per 1  000 kvadratmeter BTA bostäder.
För vård anges att p-tal beräknas utifrån att 60 % av antalet
anställda och 20 % av det maximala antalet besökare ska
erbjudas parkering för bil. För skola och förskola anges en
rad olika p-talskrav, beroende på elevernas ålder och utbildningsnivå.
Det finns även principer för möjlig reducering av antalet
erbjudna p-platser för bil, till exempel genom att istället
erbjuda bilpool eller samutnyttjande av platser.
I parkeringsnormen ger bilpool en möjlighet att reducera
parkeringsantalet med 20 %. Om hela byggrätten nyttjas för
bostäder så krävs ca 45 parkeringsplatser om inget samutnyttjande är möjligt och ingen reducering görs för bilpool. Med
de verksamheter som finns i närområdet som har parkeringsplatser finns det små förutsättningar för samutnyttjande.
För vårdcentral/tandvård beräknas parkeringsbehovet från
antalet anställda och maximalt antal besökare. Antalet
anställda har antagits till åtta stycken och antalet patienter
har antagits till maximalt 30 personer samtidigt, vilket ger ett
parkeringsbehov på 11 bilplatser. I detta fall kan finns möjlighet att samutnyttja, främst parkeringsplatserna för Viskaforshallen, som är en utpräglad kvällsaktivitet. Samutnyttjande
mellan dag och kvällsaktiviteter föreslås ge en reducering
på 50 %. Således behövs totalt 6 bilparkeringar för att fylla
behovet för vårdverksamhet om detta ryms i bottenplan.
Samma antagande kan göras för skolverksamhet.
Utrymme finns att inom planområdet rymma fler parkeringar
än de 25 som illustrerats, för att rymma så många som 45
krävs dock sannolikt att ett parkeringsdäck byggs, alternativt
att parkeringar byggs under mark, parkeringar under mark är
dock en mycket dyr parkeringslösning. Yta för p-däck tas från
den totala byggbara ytan, vilket i sin tur minskar parkeringsbehovet.

Angöring och utfarter

Angöring bör ske mot Pumpkällevägen. Vårdcentral,
skolverksamhet och vissa typer av centrumfunktioner kan
generera viss trafik. Det är av vikt att trafiken kan angöra
nära entrépunkter, samt att det finns utrymme för eventuell
färdtjänst och sjuktransporter/ambulans om tomten bebyggs
för vårdändamål. Sjuk- och ambulanstransporter är dock en
relativt liten del av flödet till primärvården.
Det är lämpligt att den passage som finns mellan Fritslastigen
och dess förlängning mot skolan ses över i samband med
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byggnation. Detta för att öka trafiksäkerheten för de barn
som rör sig till och från skola, bibliotek och idrottshall. En
ombyggnad av passagen ska bekostas av exploatören

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

Pumpkällevägen/Fritslastigen, sydväst om planområdet.
Inom planområdet finns el och teleskåp som försörjt den
tillfälliga förskolan, dessa är inte i drift utan kan flyttas om
nödvändigt.

4. Teknisk försörjning

Inom området ligger ett befintligt u-område för under
jordiska ledningar. För fortsatt användning säkerställs
området i aktuellt planförslag genom prickmark och
u-område på plankartan.

Vatten och avlopp

Värme

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområdet
för VA. Området kommer att anslutas till kommunala
ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområdet
för dagvatten. För fastigheter som har hårdgjord yta större
än 2  500 m² skall fördröjningsåtgärder vidtas. Då ska fördröjningsmagasin anläggas med en effektiv volym av 3 m³ per
100 m² hårdgjord yta.

Inom området finns ingen fjärrvärme.

Avfall

Avfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordning för
Borås Stad.
Närmaste återvinningsstation ligger vid Herrgårdsområdet,
cirka 300 meter sydväst om planområdet.

El och tele

Området är anslutet till el och teleledningar. Nätägare är
Vattenfall. Framtida byggnation kan anslutas till befintliga
ledningar. Närmaste anslutningspunkt finns i korsningen

Volym av framtida bebyggelse sett från söder.
DETALJPLAN
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5. Mark
Natur och vegetation

Skyddad natur

Planområdet rymmer ingen skyddad natur.

Planområdet består av gräs- och parkeringsytor. I öster ligger
en höjd som bildar gräns mot ett befintligt naturområde.
Naturområdet är kuperat och består av gles blandskog/buskvegatation och gräs. Ytterligare öster ut finns ett skogsparti
med huvudsakligen granskog. Inom planområdet finns inga
kända naturvärden.

Fornlämningar och kulturminnen

Lek och rekreation

Geoteknik och Radon

Om förskola byggs på tomten ska gårdsytan dimensioneras
för detta. Inom Borås Stad är riktlinjen att 25 m2 lekyta på
gård ska finnas per barn. Yta räknas exkulsive byggnader,
parkering och angöring.

Om föreslagna byggnader grundläggs direkt på sanden, utan
några förstärkningsåtgärder, kommer tillkommande laster på
grund av byggnaderna uppskattningsvis att vara cirka 10 kPa
(kilopascale) per våningsplan. Enligt föreslagen detaljplan
innebär det en last på cirka 20–30 kPa. Sammantaget bedöms

Närmaste lekplats ligger vid Hagkällevägen respektive
Åsakroken. Avståndet är i båda fallen dryg 600 meter från
planområdet. Inom Herrgårdsområdet finns lekplats, främst
för småbarnslek. Även skolgården kan kvällstid användas för
lek. Öster om planområdet ligger ett skogsområde som kan
nyttjas för promenader och dylikt. Gångbanor finns utbyggda
genom skogen till Pumpkällehagen.

I anslutning till området finns enligt Riksantikvarieämbetets
”fornsök” fornlämningar i form av en ryggåsstuga, samt en
milstolpe. Dessa är emellertid flyttade. Ryggåsstuga till annan
plats nedströms Viskan, efter att stugan blivit ett tillhåll och
vandaliserats.

COWI har på Borås stads uppdrag utfört en geoteknisk
utredning, daterad 2017-02-24. Efter genomförd undersökning kan det konstateras att jordlagren under det ytligaste
jordlagret inom området i huvudsak utgörs av fyllning och
sand. Sammantaget bedöms stabiliteten inom området vara
tillfredsställande för rådande förhållanden.

Planområdet ses i förgrunden. Höjd som bildar gräns mot ett befintligt naturområde ses i bakgrunden.
8
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eventuella tillkommande lasters storlek ej utgöra någon risk
för områdets totalstabilitet. Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras.
Sättningar bedöms bli små. Grundläggning för byggnader
bedöms kunna ske på platta på mark efter att befintlig jord
med mulljordinnehåll schaktats bort. För att undvika ojämna
sättningar och erhålla en bra undergrund bör befintlig jord
packas innan grundläggningsarbeten påbörjas.
De uppmätta strålningsnivåerna innebär att området klassas
som normal och lågradonmark. Nybyggen ska utföras med
radonskyddande åtgärder, vilket är rekommendationen för
låg och normalradonmark.
Grundvattennivå ligger mellan 1,2- 1,5 m under markytan.

Förorenad mark

Det finns ingen misstanke om förorenad mark inom plan
området.

6. Vatten
Översvämningsrisk

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Miljökvalitetsnormer

uppnår ej god kemisk ytvattenstatus, då man bedömer att
cirka 10 % av utsläppen från textilindustrin finns kvar i
sedimenten i sträckan Borås–Rydboholm. Vattendraget
uppnår måttlig ekologisk status.
Vattenkvaliteten i vattendraget bedöms inte påverkas
av dagvatten från den fastighet detaljplanen omfattar.
Dagvatten förutsätts fördröjas lokalt och föreslagen användning förväntas inte innebära förorenat dagvatten som
påverkar ytvattnet i Viskan.

7. Sociala perspektiv
I Viskafors, liksom i så många andra orter, finns brist på
tillgängliga bostäder för äldre. Övervikten av småhus är stor
inom orten. Med planförslaget ges möjlighet att tillskapa
lägenheter, centralt i Viskafors.

Trygghet

Ett genomförande av planförslaget innebär att en yta som i
dagsläget är outnyttjad får en använding. Det innebär också
att gaturummet längs Pumpkällevägen blir tydligare.
Planförslaget innebär att bostäder och service blandas. Det
ger förutsättningar för att det ska finnas människor i området
över hela dygnet. Boende innebär också en form av passiv
närvaro, då det finns fönster ut mot gata som kan lysa upp
och skapa en upplevelse av trygghet, att människor finns nära
även om de inte vistas i det offentliga rummet.

Det bedöms inte finnas risk för överskridande av någon
av miljökvalitesnormerna (MKN) inom planområdet, inte
heller som följd av planens genomförande. Trafikmängden
är begränsad och förväntas inte öka på ett sådant sätt att risk
för överskridande av MKN för buller eller luftkvalitet finns.
Den påverkan som kan ske på vatten är i detta fall påverkan
av dagvatten. Föroreningsgraden i dagvatten från den sorts
verksamhet som föreslås är mycket begränsad, de fördröjningsåtgärder som föreslås utföras innan dagvatten släpps
till det allmäna ledningsnätet har dessutom delvis en renande
effekt. Alltså bedöms planförslaget inte heller påverka MKN
för vatten negativt.

Grundvattnets kvalitet

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd. Om källare utförs under grundvattennivån ska denna utförs vattensäker för att undvika påverkan
på grundvattennivån.

Ytvattnets kvalitet

Detaljplaneområdets avrinning sker mot Viskan som är en
ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattendraget
Gatuvy från Fritslastigen med Herrgården till höger och volym för framtida
bebyggelse till vänster.
DETALJPLAN
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Identitet

Viskafors har karaktär av brukssamhälle. Centrum består
av det väl sammanhållna Herrgårdsområdet, med bostäder,
torg och kommersiell service, samt ett område med offentlig
servcie som skola, förskola, bibliotek med mera. Tillägget av
vård och bostäder stämmer väl överens med områdets karaktär. Mitt emot planområdet ligger Herrgården som är av en
annan karaktär än resterande bebyggelse. Som sådan berikar
Herrgården området och ger en tydlig historisk koppling.
Planområdets läge, med korta avstånd till målpunkter
som arbete (eller kommunikationer till arbete), offentlig
och kommersiell service, ger förutsättningar för ett enkelt
vardagsliv för både kvinnor och män. Närheten till skola,
rekreation/lekmöjligheter och gång- och cykelinfrastruktur
gör att förutsättningarna för barn att själva ta sig till och
från aktiviteter och vänner är goda. Med detta ökar barnens
självständighet och livsutrymme.

vegetation av de brantare slänterna för att minska risken
för ras. Vid byggnation där bergschakt förekommer skall
bergsakkunnig tillkallas för att bedöma stabiliteten.

Räddningstjänstens bedömning

Brandvatten finns att tillgå inom rimligt avstånd. Brandpost
med tillräcklig kapacitet finns på Pumpkällevägen.

Buller och vibrationer

Inom området planläggs inga bostäder som kan bli störda av
buller, då platsen är belägen långt från befintliga bullerkällor.
Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller
som kan störa omkringliggande bostäder och verksamheter.

Luftkvalitet

Risken för för höga halter av luftföroringar bedöms som
obefintlig. Normerna överskrids inte på platsen och de
kommer heller inte att överskridas på grund av den nya
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Mötesplatser

Med planförslaget ges möjlighet att skapa ny offentlig och
kommersiell service i anslutning till befintlig service, och ett
gaturum som idag är ganska diffust får en tydligare avgränsning. I det skissförslag som redovisats finns förslag på en
vinterträdgård för boende och besökare. Förslaget innebär att
mindre verksamheter kan etablera sig på platsen.

8. Störningar på platsen
Inom området finns inga större störningskällor, så som till
exempel högtrafikerade vägar. Planen kan ge upphov till viss
trafikökning. Tillkommande störningar är dock inte så stora
att det behövs skyddsbestämmelser.

Risk

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger 2,5 kilometer
från väg 41, vilken klassas som farligt gods-led. Ytterligare
utredningar bedöms inte som nödvändiga.
COWI har på Borås stadsuppdrag utfört en bergsteknisk
utredning, daterad 2017-02-24. På den aktuella höjden
öster om planområdet finns en del lösa block. Blocken har
i dagsläget stöd av marken och utgör inte någon rasrisk i
nuläget. I den norra delen av planområdet, vid parkeringen
finns ytterligare sprickbildning som huvudsakligen går i
nord-sydlig riktning. Vid byggnation skall särskilt flacka
sprickor uppmärksammas då de klipper av de brantare
nord-sydliga sprickorna och kan orsaka block med risk för
ras. Undersökningen rekommenderar rensning av berg och
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9. Planbestämmelser
Kvartersmark

Bestämmelsen B står för bostäder och C står för centrum. 
D står för vård och S står för skola, Y står för idrottsändamål.
Användningen Y - idrottsändamål innebär i praktiken att det
är kommunen som är ägare av idrottshallen och tillfartsvägen
som sköter Pumpkällevägen öster om Fritslastigen.
Byggnaderna inom planområdet får inte bli högre än 11 meter.
Den maximala höjden inkluderar exempelvis skorstenar och
hisschakt. Små bokstäver reglerar egenskaper hos det byggda.
Detaljplanen medger en byggnadsarea (byggnadens storlek/
fotavtryck på marken) på 1  600 kvadratmeter.
Likt Herrgården tvärs över Fristlastigen ska framtida bebyggelse
utformas med sadeltak.
Det finns även bestämmelser om att byggnader inte får
uppföras på delar av marken, eftersom det idag finns
ledningar i marken. Den mark som ska vara tillgänglig för
underjordiska ledningar har försetts med prickar, eftersom
det här inte är lämpligt att uppföra byggander.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision Borås 2025 beskrivs utvecklingen i 7
övergripande målområden. Bland annan anges hur goda
resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.
Vidare lyfter visionen vikten av att människor möts i såväl
små som stora sammanhang.
Planområdet är beläget i ett område med mycket bostäder
och med närhet till både kollektivtrafik och service. Genom
att skapa möjlighet för verksamhetsytor och ytterligare
bostäder, ökar underlaget för kollektiva färdmedel. På så
vis kan detaljplanen bidra till ett mer hållbart resande. Då
planförslaget möjliggör både vård- och kommersiella verksamheter kan nya mötesplatser tillskapas i området.

»»

För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

Utgångspunkt för utformningen av detaljplanen är det
nationella och lokala miljömålet om en god bebyggd miljö.
Borås Stad arbetar för en hållbar utveckling och viktiga mål
är bland annat att verka för en ökad andel förnybara energikällor samt att skapa bättre förutsättningar för resenärer att
välja hållbara färdsätt.

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhälls
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några
av de spelregler som är särskilt relevanta för den här detalj
planen är:

Planförslaget medger förtätning i befintlig struktur med
möjlighet att skapa ett större utbud av bostäder och arbetsplatser, samt ett bättre underlag för kollektivtrafik.

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelse
former för alla medborgare.

Grönområdesplan

PLANKARTA
Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
1:105
utan
att den sociala och yttre miljön försämras.

Grönområdet som ansluter mot planområdet är i grönområdes
ILLUSTRATIONSKARTA
planen klassad som stadsdelspark klass III. Grönområdet
1:105
berörs endast marginellt av ett plangenomförande.

»»

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.

11. Konsekvenser

»»

Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk
för olyckor och brott.
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inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnads
förvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll genom Mikaela Ranweg.
Kontaktperson från Borås stad är Mattias Nilsson.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovchef		
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Mikaela Ranweg
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342, Vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen, Borås Stad, upprättad den 22 februari 2018

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att centralt i Viskafors möjliggöra
byggnation av bostäder, skola samt lokaler för vård och
kommersiell verksamhet.

Huvudmannaskap

Detaljplaneområdet saknar allmän plats. Kommunen är inte
huvudman för angränsande allmän platsmark.

Ansvarsfördelning

Kommande exploatör ansvarar för samtliga byggnads- och
anläggningsarbeten inom detaljplanen. Utredningar, nödvändiga tillstånd och utbyggnad av tekniska anläggningar som är
nödvändiga för planens genomförande ansvarar kommande
exploatör för.
Borås Stad ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning.

Avtal

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattas av detaljplan P940, vars
genomförandetid har gått ut. Den del av detaljplan P940
som omfattas av planområdet upphör att gälla till följd av att
detaljplanen vinner laga kraft.

Tidplaner

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande
tidplan är aktuell:
Samråd 4:e kvartalet 2016
Granskning 1:a kvartalet 2018
Antagande 1:a kvartalet 2018
Laga kraft 2:a kvartalet 2018
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detalj
planen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum då detaljplanen
vinner laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras eller upphävas om berörda fastighetsägare
motsätter sig det. Undantag från detta är om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestämmelser gällande
fastighetsindelning eller bestämmelser om rättighetsområden
införs. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen gälla
och ge byggrätt som tidigare men kan då upphävas eller
ändras utan att de rättigheter som uppkommit med planen
behöver beaktas.
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Avtal gällande avstyckning och köp mark, ska tecknas mellan
Borås Stad och kommande exploatör. Avtal ska även tecknas
med exploatören där ansvar och kostnader gällande ombyggnad av passagen mellan Pumpkällevägen och Fritslastigen,
fastighetsbildningskostnader samt eventuella åtgärder på
Pumpkällevägen regleras.
De avtal som behövs för att säkerställa rätten till ledningar
belägna inom område markerat med u i detaljplanen ansvarar
respektive ledningsägare för.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighets
konsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Rydboholm
1:342, vilken ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning, servitut och
gemensamhetsanläggning

Den mark som i planen utgörs av kvartersmark med bestämmelsen BCDS avses styckas av från Rydboholm 1:342 för att
utgöra en egen fastighet.
Då den del av Pumpkällevägen som ingår i detaljplaneområdet utgörs av kvartermark för idrottsverksamhet (Y)
anges att denna del ska vara tillgänglig för in- och utfart för
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angränsande fastighet, vilket regleras med den administrativa
bestämmelsen a. För att ha rätt till in- och utfart över
området måste rättigheten säkerställas för angränsande
fastighet, i detta fall den fastighet som avses bildas till följd av
genomförande av detaljplanen. Detta sker förslagsvis genom
bildande av officialservitut i samband med avstyckning.
Den del av Fritslastigen som ingår i detaljplaneområdet
förvaltas av Viskafors vägförening och ingår i gemensamhetsanläggningen Rydboholm ga:3. För att tydliggöra att marken
inte får bebyggas eller disponeras på ett sådant sätt att
användningen av gemensamhetsanläggningen hindras finns
bestämmelsen g där gemensamhetsanläggningen är belägen.
Då in- och utfart tillåts via Fritslastigens norra del bör den
nya fastigheten anslutas till gemensamhetsanläggningen.

Rydboholm 1:242
–– Officialservitut bildat vid lantmäteriförrättning akt
15-KIU-746.2 bör upphävas. Fastighetens rätt till inoch utfart är säkerställd genom deltagande i gemensamhetsanläggningen Rydboholm ga:3, vilken är lokaliserad
på samma plats som servitutet.

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp samt fjärrvärme

Nuvarande ledningar för vatten och avlopp kan nyttjas.
Planområdet är inte försörjt av fjärrvärme.

El och tele

Planområdet kan anslutas till befintliga ledningar för el och tele.
I den lantmäteriförrättning som krävs för avstyckningen bör
även det servitut som belastar Rydboholm 1:342 och som är
till förmån för Rydboholm 1:242 upphävas. Detta eftersom
Rydboholm 1:242 genom deltagande i gemensamhets
anläggningen Rydboholm ga:3 har tillgång till den väg
(Fritslastigen) som servitutet avser.
Planbestämmelser om markreservat medför inte rätt att
nyttja marken för avsett ändamål. Ledningar belägna inom
markreservat u bör därför tryggas genom upprättande av
servitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till
området kan även säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetskonsekvenser

När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter
ha genomgått förändringar, nybildats eller kan komma att
belastas av servitut, alternativt gemensamhetsanläggning:
Rydboholm 1:342
–– Ny byggrätt för bostäder (B), centrum (C), vård (D) och
skola (S) tillskapas.
–– Ny fastighet kommer ha bildats genom avstyckning av
den kvartersmark som i detaljplanen har bestämmelsen
BCDS. Arealen av Rydboholm 1:342 kommer därmed
att minska.
–– Servitut för in- och utfart över Pumpkällevägen,
område markerat med a, till förmån för den nya fastigheten kommer att belasta Rydboholm 1:342.
Ny fastighet
–– Gemensamhetsanläggningen Rydboholm ga:3 kommer
att belasta den fastigheten. Anslutning av fastigheten till
samma gemensamhetsanläggning rekommenderas.
–– Servitut för underjordiska ledningar inom område
markerat med u kan komma att belasta fastigheten.

Trafik

Om exploateringen genomförs kan passagen mellan Fritsla
stigen och Pumpkällevägen vara i behov av ombyggnation
och hastighetssänkande åtgärder, detta till följd av förväntad
ökad trafikbelastning.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

Kommande exploatör står för samtliga kostnader inom den
kvartersmark som detaljplanen omfattar samt för kostnader
inom allmän platsmark i anslutning till detaljplaneområdet,
som uppstår till följd av exploatering av området. Exempelvis
kan kostnad för ombyggnation av passagen mellan Fritslastigen
och Pumpkällevägen uppstå. De tillstånd som måste sökas
för att genomföra detaljplanen bekostas av kommande
exploatör. Även kostnader för fastighetsbildning i samband
med genomförande av detaljplanen åligger exploatören.
Vad gäller upprättande av servitut för markreservat u och
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är
detta något som respektive ledningsägare bekostar.
Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med
försäljning av kvartersmark. Några kostnader för Borås Stad
till följd av planen förväntas inte att uppstå.

Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med
detaljplanen.
Stadsledningskansliet, Mark och exploatering

Hanna Rickdorff Lahrin
Mark- och exploateringsingenjör
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342, Vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen Borås Stad, upprättad den 23 mars 2017

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat
den 13  oktober 2016 har ägt rum under tiden 9 november
2016–18 december 2016 och har annonserats i Borås
Tidning. Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
17 remissinstanser har skickat in yttranden under samråds
tiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.
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2. Kvarstående synpunkter
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Ändringar i planförslaget

Inför granskning har följande ändringar gjorts jämfört med
samrådshandlingen:
»»

»»

»»
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Efter synpunkter från tekniska nämnden och lantmäterimyndigheten, har föreslagen lokalgata tagits
bort ur planen. den kvarstår, likt gällande plan, som
kvartersmark med användning idrottsändamål. Dock
med förtydligandet att in- och utfart till fastighet
medges. Kvartersmark som innefattar Fritslastigen har
förtydligats med g – marken ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under stycket
geoteknik och radon på sidan 8 och risker på sidan 12.
mindre förtydliganden under teknisk försörjning på
sidan  7, gator och trafik på sidan 6 och planbestämmelser på sidan 9.

Handläggning

Förtydligande i genomförandebeskrivningen har gjorts
under stycket huvudmannaskap, ansvarsfördelning,
avtal, fastighetsbildning samt under rubriken trafik på
sidan 15 och 16.

1. Yttranden från remisspart

Planen har varit ute på samråd. Samrådstiden pågick från
den 9 novemeber–18 december 2016. Planen handläggs med
standardförfarande enligt PBL 2010:900.

S1 Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning. Länsstyrelsen anser att
en komplettering av Viskafors med bostäder, skola, vård
samt kommersiella verksamheter är motiverat och lämplig.
Området är centralt beläget i tätorten.
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Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap
10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en
detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen. Länsstyrelsen befarar i övrigt inte
att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer
att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig,
att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med
gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Behovsbedömning. Kommunen bedömer att förslaget inte
innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar
Noteras.

S2 Trafikverket

Järnväg: Viskadalsbanan är, som närmast cirka 270 meter
fågelvägen från planområdet. Viskadalsbanan förbinder
Borås och Varberg. Banan är av betydelse för omlednings
trafik och används för person- och godstrafik. Viskadalsbanan
är enkelspårig och förbinder Västkustbanan, Kust till kust
banan samt Älvsborgsbanan. Exploatering i dess närhet får
inte påverka möjligheterna till fortsatt drift, underhåll och
utveckling av järnvägen.
Väg 1610: Avståndet från planområdet till väg 1 610 är cirka
180 meter. Den berörda sträckan på väg 1 610 trafikeras
av omkring 3  618 fordon, varav 206 lastbilar (2004) per
årsmedeldygn och har en hastighetsgräns på 50 km/timmen.
Synpunkter: Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter
om det ökade transportbehov som den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det bedöms påverka det
statliga vägnätet. Fastigheten är i ett bullerutsatt läge. Eftersom bullerutredning inte finns i översända handlingar utgår
Trafikverket från att kommunen har beaktat bullerfrågan
och att bebyggelsen kommer klara bullerförordningen (SFS
2015:216). Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av
kommunens planering eller bristande uppföljning av planering
och bygglovsgivning kommer Trafikverket att överväga att
ställa skadeståndsanspråk på kommunen.

Kommentar

uppfattning att området skulle vara bullerutsatt. Det är mycket
lite trafik på lokalgatorna i anslutning till planområdet och
relativt sett långt till närmsta större väg. Planbeskrivningen
kompletteras med ökat transportbehov som följd av ett
plangenomförande.

S3 Kommunstyrelsen
Planförslaget tillstyrks.

Kommentar
Noteras.

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser att gällande parkeringsnorm ska
vara utgångspunkten vid bedömning av parkeringsbehovet.
Det remissförslag som hänvisas till är inte beslutat och kan
därför inte utgöra underlag för erforderliga parkeringstal.
Den begränsade expolatering som förslaget till detaljplan
medför motiverar inte att en del av nuvarande kvartersmark
överförs till allmänplatsmark lokalgata. Utökning av
gatumarken får övervägas i den fortsatta exploateringen
av området. En förlängning av gatumarken kräver att en
vändplats anlägges. Tekniska nämnden har i övrigt ingen
erinran mot upprättat förslag till detaljplan.

Kommentar

Gällande p-norm, antagen i januari 2017, redovisas. I planen
redovisas endast att tillräcklig yta finns för parkering.
Hanteringen av gatumark har utretts vidare inför granskning.
Både Pumpkällevägen och Fritslastigen ligger i planen som
kvartersmark, men med förtydligande om att gemensamhetsanäggning finns samt att in- och utfart till fastighet medges.

S5 Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen. Nämnden
värdesätter att planen särskilt lyfter fram tillgångigheten för
personer med funktionsnedsättning på flera plan. Dels att
själva boendet ska vara tillgängligt men också möjligheter
till att även parkering och den eventuella vinterträdgården
kommer att ge målgruppen funktionsnedsatta ett normalitets
pricipiellt bemötande. Utöver tillgängligheten i lägenheterna
menar nämnden att även ett antal servicebostäder mycket
väl kan inrymmas i planen. Dock finns det en begränsning
i begreppet vård som, för att målgruppen i servicebostäder
ska kunna omfattas, bör utökas med omsorgs- och service
verksamhet.

Kommentar

Servicebostäder ryms inom användning B bostäder och är
möjligt att bygga.

Kommunen kan inte se att risk finns för påverkan på järnväg
som följd av planförslaget och delar inte trafikverkets
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S6 Borås Energi och Miljö

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för
vatten, avlopp respektive dagvatten. Planområdet är inte
försörjt av fjärrvärme.

Kommentar

också viktigt att i bygglovsskedet värna om utformning, kulör
och materialval. Förslagsvis tas detta fram i samverkan med
antikvarisk kompetens.

Kommentar

Inte vårt nätområde. Ingen erinran.

Bebyggelsen i närområdet är varierad och i samråd med
kommunantikvarie har bedömningen gjorts att behovet av
utformningsbestämmelser som följd av befintlig kulturmiljö
är litet. Gestaltningen följs upp i bygglovet med stadsantikvarie.

Kommentar

S11 Fritids- och folkhälsonämnden

Förtydligas i planbeskrivningen.

S7 Borås Elnät

Förtydligas i planbeskrivningen.

Hanteringen av gatumark har utretts vidare inför granskning
och resulterat i att både Pumpkällevägen och Fritslastigen i
planen ligger som kvartersmark, men med förtydligande om
att gemensamhetsanäggning finns samt att in- och utfart till
fastighet medges.

Förvaltningen ser positivt på att man möjliggör för bostäder,
skola samt vård- och kommersiella verksamheter centralt i
Viskafors. Planen innebär att man skapar fler arbetstillfällen
inom planområdet och Viskafors centrum förstärks med
ytterligare verksamheter. Den innebär också att man skapar
möjligheter för fler lägenheter centralt i Viskafors, vilket är
positivt då det råder brist på tillgängliga lägenheter för äldre
på orten. Den upplevda tryggheten ökar genom att man
blandar bostäder och service och då ökar förutsättningarna
för att det ska finnas människor i området över hela dygnet.
För att ytterligare öka tryggheten behöver man belysa fasaden
på den planerade bebyggelsen. Fritslastigen är ett viktigt
stråk för barn som tar sig till och från skola, bibliotek och
idrottshall. För att öka säkerheten för de barn som rör sig på
stråket behöver passagen som finns mellan Fritslastigen och
dess förlängning ses över i samband med byggnation.

S9 Stadsdel Väster

Kommentar

S8 Lantmäterimyndigheten

Ett yrkande om att inte Fristlastigen ska ingå i avstyckningen
vid en lantmäteriförrättning är inte möjlig att genomföra.
Möjligheten att genomföra planen försvinner och således
skulle det motverka planens syfte. Den delen förvaltas av
Viskafors vägförening och ingår i Rydboholm ga:3. Lämpligare vore att även denna del skulle omfatta Lokalgata.

Kommentar

Det finns inte behov av utbyggnad av skolan utifrån nuvarande
prognoser 2016–2020. Om behov av att bygga ut skolan
skulle uppstå längre fram vore det bättre om det låg i närmare
anslutning till nuvarande skolområde. Beträffande förskolan
bedömdes i stadsdelen lokalplan 2016, att det i nuläget inte
finns behov av nya platser. Om nybyggnation av bostäder
sker i Viskafors enligt de detaljplaner som är beslutade eller
pågående, kommer det sannolikt att behövas fler platser. Ett
alternativ kan då vara att bygga ut Pumpkällegården.

Kommentar
Noteras.

S10 Kulturnämnden

Planförslaget för att bygga vårdcentral och bostäder bedöms
kunna bidra positivt till utvecklingen av Viskafors. Det
centrala läget kan motivera byggande i tre våningar på
platsen. Det som avgör om den nya bebyggelsen kan fungera
i förhållande till prästgårdsmiljön är framförallt en fråga
om hur den gestaltas. Planbestämmelsen om sadeltak är en
välkommen del i anpassningen till kulturmiljön, men det är
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Noteras.

S12 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden har i omgångar placerat tillfälliga
lokallösningar i modulform på föreslagen tomt och om denna
yta planeras om för bostäder kommer behovet av platser i
skola/förskola att öka. Samtidigt tas möjligheten att tillfälligt
hantera ökat behov av skolplatser bort vilket Lokalförsörjningsnämnden inte ser positivt på. Tomten är sedan tidigare
förberedd med avlopp och andra installationer vilket gör att
en etablering blir relativt prisvärd. Lokalförsörjningsnämnden
är generellt positiv till förtätning och är medveten om bristen
på bostäder men anser att det finns platser längre från skolan
som kan anses vara bättre. Lokalnämnden beslutar att avslå
föreslgen detaljplaneändring med anledning av ovan nämnda
åsikter.

Kommentar

Prövningen som görs enligt plan- och bygglagen (PBL) syftar
till att utreda lämplig markanvändning. En viktig princip vid
lämplighetsprövning är om markanvändningen resulterar i
hushållning med mark och vattenresurser. Att bibehålla en
centralt belägen yta som reservyta kan förvisso innebära att
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resurser sparas i anläggningsskedet. Markavdeldelningen har
tittat på tillgängliga markresurser kring Viskaforsskolan och
det finns flera lämpliga platser i anslutning till skolan som
kan fungera för tillfällig verlksamhet. Föreslagen användning bedöms därför bättre svara mot god hushållning med
markresurser.

S13 Polismyndigheten

Planens syfte är att möjliggöra bostäder, skola samt vård- och
kommersiella verksamheter centralt i Viskafors. När det
gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras med tanke
på belysning, planteringar, mörker med mera så att tryggheten upplevs som mycket hög. När det gäller gatunät och trafik
har detaljplanen tagit hänsyn till detta för att undvika trafikfarliga platser. Även förslag till parkering har tagits hänsyn
till i förslag på detaljplan. Dock är det viktigt för framtiden
vid eventuell byggnad av skola, vårdcental etc att platserna
är tillräckliga för avlämning och hämtning för att undvika
farliga trafiksituationer.

2. Kvarstående synpunkter
Inga kvarstående synpunkter.

Planavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef 		

Mikaela Ranweg		
Plankonsult, Ramböll

Kommentar
Noteras.

S14 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstår från yttrande.

Kommentar
Noteras.

S15 Vattenfall eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB har inga anläggningar i området.
Befintlig transformatorstation som finns vid Sporthallen
beräknas klara att leverera den el som krävs till nytt planområde. Kablar behövs förläggas från transformatorstation
till planområdet. Se bifogad karta. Hamnar 10 kV-kablar i
kvartersmark skall u-område säkerställas för dessa.

Kommentar
Noteras.

S16 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrket planförslaget.

Kommentar
Noteras.

S17 Naturskyddsföreningen
Inga synpunkter.

Kommentar
Noteras.
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren
en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska
upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförande
beskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
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de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas
samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna
synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras
och arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de
olika skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden.
Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Laga kraft

Antagande

Ni kan påverka utvecklingen!

Överklagande

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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Förkortningar
AB
DL
FL
KL
OSL
LAS
SF
SL
SÖ
MBL
TF

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




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

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

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

2 kap 2 och
14 §§ TF

Chef för kvalitet- och
utveckling

Anvisningar

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

Allmän handling

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

6 kap 2 och
6 §§ OSL
10 kap 14 §
OSL

Ekonomi

1

Begäran till Kommunstyrelsen
om handkassa

KontanthanteringsPM från
Stadsrevisionen

Chef för ekonomi

2

Skadeersättning till personal

Respektive chef

I samråd med
överordnad chef

3

Skadeersättning till elev,
vårdnadshavare eller allmänhet.

Verksamhetschef

I samråd med
Chef för
ekonomi
och/eller
stadsjurist

Verksamhetschef

I samråd med
Förvaltningschef

Förvaltningschef

I samråd med
nämndens
presidium

1.C. Anställning och
upphörande av anställning
1

Tillsvidareanställning av rektor.
Före fyllda 67 år.

32 § AB
4 § LAS
2 kap 11 §
SL

2

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

32 § AB
4 § LAS
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3

Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

Anvisningar

Tillsvidareanställning av övrig
personal. Före fyllda 67 år.

32 § AB

Respektive chef

I samråd med
HR-funktionen.

4 § LAS

4

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

Respektive chef

5

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

4 § 2 st och
18-20 §§
LAS

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

11-14, 19,
38 §§ MBL

Förvaltningschef med rätt
att vidaredelegera

11-14, 19,
38 §§ MBL

Förvaltningschef med rätt
att vidaredelegera

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

1.D. Samverkan/
Förhandling enligt MBL
1

2

Svara för samverkan,
förhandlingar och
informationsskyldighet enligt
MBL inför Grundskolenämndens beslut enligt
Samverkansavtal, MBL
11-14, 19 samt 38 §§.
Svara för MBL-förhandling i
frågor som rör individärenden
eller skolans inre organisation.
2. Lokaler

1

Besluta om förhyrning och
uppsägning av lokaler.

Förvaltningschef mer rätt
att vidaredelegera

2

Besluta om framställan för
lokalanpassning.

Förvaltningschef mer rätt
att vidaredelegera

3

Besluta om upplåtelse av lokaler
och inventarier inklusive
uthyrning av aula.

Förvaltningschef mer rätt
att vidaredelegera

4

Göra verksamhetsanmälan till
Miljö- och
konsumentnämnden/Miljö- och
konsumentkonsumentförvaltnin
gen vid nyetablering i samband
med nylokalisering.

Förvaltningschef mer rätt
att vidaredelegera
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Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

Anvisningar

3. Förskoleklass,
Grundskola,
Fritidshem,
Grundsärskola och
Enskild pedagogisk
omsorg
3.A. Skolformsövergripande
bestämmelser
1

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

2 kap 19 § SL Verksamhetschef

Efter samråd med
HR-Chef enligt 2
kap 18§ SL.

2

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

Avser försöksverksamhet för
personer med
avsedd
ämneskompetens

3

Beslut om åtgärder vid
framkomna brister i
verksamheten.

4 kap 7 § SL

4

Beslut att utreda kränkande
behandling.

6 kap 10 § SL Rektor

För rektors
skyldighet att
anmäla till
huvudman finns
särskild rutin.

Överklagas till SÖ
enligt SL 28 kap
12§

Rektor

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

Beslut om mottagande i
grundsärskolan

7 kap 5 § SL

Chef för elevhälsa

6

Beslut att elev ej tillhör
grundsärskolans målgrupp

7 kap 5b§ SL Chef för elevhälsa

7

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

Chef för elevhälsa

8

Beslut om integrering inom
annan skolform.

7 kap 9 § SL

Chef för elevhälsa

9

Beslut om uppskjuten skolplikt
till 7 år.

7 kap 10 § SL Verksamhetschef

Beslut prövas
efter vårdnadshavares begäran
och efter samråd
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Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

Anvisningar
med
Förskoleförvaltningens
barnhälsochef
och elevhälsan.
Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

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

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

11 Beslut om tidigare upphörande
av skolplikt.

7 kap 14 § SL Rektor

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

12 Beslut om rätt att slutföra
skolgången.

7 kap 15-16
§§ SL

Rektor

13 Beslut om läsårets början och
slut.

3 kap 3 § SF

Förvaltningschef

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

4 kap 2 § SF

Verksamhetschef

3.B.

Förskoleklass

1

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

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

2

Beslut om att frångå elevens
vårdnadshavares önskemål om
placering.

Överklagas till
Förvaltningsdomstol.

3

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

1

9 kap 15 § SL Chef för kvalitet- och
utveckling

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt SL
28 kap 5§

Grundskola

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

Chef för kvalitet- och
utveckling

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL
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Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

2

Beslut om mottagande från
annan kommun efter elevens
vårdnadshavares önskemål.

10 kap 27 §
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

3

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

10 kap 29 §
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

4

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

10 kap 29 §
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

5

Beslut om att frångå
vårdnadshavares önskemål om
placering vid skolenhet.

10 kap 30 §
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

Överklagas till
Förvaltningsdomstol.

Beslut och ansvar för skolskjuts
till och från grundskola.

10 kap 32 §
SL

Handläggare för
skolskjutsärenden på
Tekniska förvaltningen

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL

6

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

Anvisningar

Efter samråd med
verksamhetschef
7

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

Handläggare för
skolskjutsärenden på
Tekniska förvaltningen

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

8

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

Chef för Elevhälsa

9

Beslut om ytterligare
undervisningstid.

Förvaltningschef

9 kap 3 § SF

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL
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Ärende
10 Beslut om fördelning av
undervisningstid mellan
årskurser.

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

9 kap 4 § SF

Förvaltningschef

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

Anvisningar

Rektor

9 kap 10 § SF Rektor

Efter samråd med
verksamhetschef

Grundsärskola

1

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

2

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

Chef för elevhälsa

3

Beslut om mottagande från
annan kommun efter elevens
vårdnadshavares önskemål.

11 kap 26 §
SL

Chef för elevhälsa

4

Beslut om att frångå
vårdnadshavares önskemål om
placering vid skolenhet.

11 kap 29 §
SL

Förvaltningschef

Överklagas till
Förvaltningsdomstol

Beslut och ansvar för skolskjuts
till och från grundsärskola.

11 kap 31 §
SL

Handläggare för
skolskjutsärenden på
Tekniska förvaltningen

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL

5

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

Överklagas till SÖ
enligt 28 kap 12 §
SL

Efter samråd med
verksamhetschef

6

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

Handläggare för
skolskjutsärenden på
Tekniska förvaltningen

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

7

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

Chef för Elevhälsa

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
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Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

särskilt stöd.

kap 5 § SL

8

Beslut om ytterligare
undervisningstid.

10 kap 2 § SF Förvaltningschef

9

Beslut om fördelning av
undervisningstid mellan
årskurser.

10 kap 3 § SF Förvaltningschef

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

Anvisningar

Chef för elevhälsa

Beslut prövas
efter vårdnadshavares begäran.

Fritidshem

1

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

14 kap 5 § SL Verksamhetschef

2

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

3

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

14 kap 17 §
SL

Chef för Elevhälsa

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL

3.F. Entreprenad och
samverkan
1

2

Överlämnande av
23 kap 3 a, 4 Rektor för modersmål på
modersmålsundervisning eller
§§ SL
CFL
studiehandledning på
modersmålet på entreprenad till
annan huvudman
Ansökan hos regeringen om
23 kap 5 §
Förvaltningschef
överlämnande av övrig
undervisning på enreprenad på
grund av särskilda skäl samt sluta
avtal om detta.
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Ärende
3

Lagrum

Överlämnade av
23 kap 6 §
myndighetsutövning som hör till 1st
lärares undervisningsuppgift på
entreprenad.

Delegat på lägsta nivå

Anvisningar

Rektor

I samråd med
Verksamhetschef

3.G. Särskilda
utbildningsformer
1

Verkställighet
Sjukhusundervisning.

24 kap 17 §

Rektor för Sjukhusskolan

2

Verkställighet särskild
undervisning i hemmet eller på
annan plats.

24 kap 20 §

Rektor

3

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

24 kap 25 §
SL

Verksamhetschef

25 kap 13 §
SL

Chef för Elevhälsa

Överklagas till
Förvaltningsdomstol enligt 28
kap 5 § SL

3.H. Annan pedagogisk
verksamhet
1

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

Tillsyn m.m.

1

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

26 kap 4 § SL Chef för kvalitet- och
utveckling

2

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

26 kap 7 §
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

3

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

26 kap 7§
SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

I samråd med
Verksamhetschef
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Ärende

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

Anvisningar

4

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

26 kap 10,
11, 12 §§ SL

Förvaltningschef

(Rapporteras till
Kommunstyrelsen om inte
detta hamnar på
nämnden)

5

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

26 kap 22,
25 §§ SL

Chef för kvalitet- och
utveckling

4. Överklaganden,
yttranden m.m.
4.A. Överklaganden och
yttranden
1

Verkställighet av yttrande till
annan myndighet än
Skolinspektionen

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

2

Beslut att ompröva, alternativt
inte ompröva ett beslut.

27 § FL

Delegat i ursprungsbeslutet

3

Beslut att avvisa överklaganden
som har kommit in för sent.

24 § FL

Chef för kvalitet- och
utveckling

4

Beslut att avvisa ombud.

9 § FL

Delegat i ursprungsbeslutet

5

Yttrande till
Förvaltningsdomstol i
överklagade ärenden.

Lagrum i
ursprungsbeslutet

Delegat i ursprungsbeslutet

6

Överklaga och i förekommande
fall begära inhibition av beslut

22 § FL, 29
§ FL

Respektive
Verksamhetschef, Chef för
ekonomi, Chef för HR,
Chef för kvalitet- och
utveckling, Chef för
elevhälsa och Chef för kostoch lokalvård
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Ärende
4.B.

Lagrum

Delegat på lägsta nivå

Anvisningar

Övriga yttranden

1

Verkställighet av
uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare.

6 kap 9 §
Skolsköterska
Smittskyddslagen

2

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

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2018-03-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00002 3.5.4.0

Adriana Waris
Handläggare

Anmälningsärenden 2018
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och
lägger dessa till handlingarna.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser.
a)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
Dnr 2017/GRN0004 610, Vitesföreläggande uppföljning
Erikslundskolan 7-9, Vitesföreläggande Viskaforsskolan F-9

b)

Anmälan om elevens skolsituation vid Kristinebergskolan,
Dnr 2018-00037

c)

Synpunkter om uppdrag att utreda organisation av
Kommunikationsklass, dnr 2018-00016

d)

Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Elevhälsan, dnr 2018-00033

Samverkan
Information 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

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2018-03-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00003 3.5.4.0

Adriana Waris
Handläggare
033 358062

Delegationsbeslut 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 2018-02-27—201803-26 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden mars 2018
Dnr 2018-00007

3.

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden februari 2018

4.

Beslut om avstängning perioden 2018-02-27-2018-03-26
Dnr 2018-00018

5.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2018-02-27—
2018-03-26, dnr 2018-00024

6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid mars 2018
Dnr 2018-00025

7.

Personal

Övriga delegationsbeslut
8.

Avslagsbeslut skolskjuts februari 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 (lista)

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

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 (lista)

11.

Svar till Förvaltningsrätten i Jönköping, laglighetsprövningar
skolplacering 2018/2019, per mars, Dnr 2018-00007

Samverkan
Information i FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

