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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00011 3.5.4.0

Peter Skoglund
Handläggare

KF indikatorer 2020
Grundskolenämndens beslut
Att tillstyrka förslaget för KF:s målvärden.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige beslutar årsvis om indikatorer som följs inom respektive
nämnd. Grundskolenämnden sätter mål för dessa och följer indikatorer under
året.
Beslutsunderlag
1. Beslut av målvärde KF indikatorer.

Samverkan
FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00011

Peter Skoglund
Handläggare

Beslut av målvärde KF indikatorer
Grundskolenämndens beslut
Tillstyrka förslaget för KF indikatorer.
Ärendet i sin helhet
Nedan beskrivs de indikatorer som beslutats i Kommunfullmäktige. Målvärden
tas fram och beslutas inom respektive nämnd. Nedan finns förslag till
målvärden för 2020 års budget.
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra
förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och
ansvarsfulla vuxna.
Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2025

90

80

90

100

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.

222

184

222

225

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

100

87,2

100

100

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

Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och
en levande landsbygd.
Målvärde
2019

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall T1
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2025

30

30

Andel närproducerade livsmedel, %.

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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Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och
kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2025

50

43,9

50

65

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

5,5

6,2

5,5

4

Arbetad tid för timavlönade omräknat
till årsarbeten.

50

51,2

50

40

Andel anställda som nyttjar Borås
Stads friskvårdsbidrag, %

50

50

50

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel ekologiska livsmedel, %.

Målbild
Egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer

Samverkan
FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00007 3.5.4.0

Peter Skoglund
Handläggare

Tertialrapport 2 2019 Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Godkänna tertialrapport 2 2019 för Grundskolenämnden samt översända
densamma till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Tertialrapport 2/2019 innebär en delrapportering av KF- och nämnduppdrag,
status för indikatorer, hantering av risker samt en avstämning av ekonomin.
Generellt präglas verksamheten av en fortsatt expansion med ökat elevantal.
Denna ökning förväntas även fortsätta de kommande åren utifrån senaste
befolkningsprognos. Denna ökning ger effekt på ökad rekrytering samt behov
av ökat antal ändamålsenliga lokaler. AV KF- och nämnduppdrag är merparten
genomförda och återstående uppdrag planeras för genomförande innan
årsskiftet.
Avstämning av den interna kontrollplanen redovisar åtgärder och lägesrapport
för de moment som följs upp månadsvisa och i tertial 2 samt åtgärder för
områden där nämnden angett en hög riskbedömning.
Det ekonomiska läget per augusti är ett överskott som härrör sig till
vakanssituationen inom elevhälsan under våren, men även på brist på behörig
personal.
Beslutsunderlag
1. Tertialrapport 2 2019 för Grundskolenämnden.

Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.

Per Carlsson (S)
Ordförande

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Tertial 2 2019
Grundskolenämnden

Innehållsförteckning
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2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag ....................... 3
2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga .................................................. 3
2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande ................................... 16
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1 Inledning
Arbetet med att skapa en ny förvaltning med gemensamma processer, fokusområden och arbetssätt i
skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och utvecklingsplaner har på de flesta skolenheter
nått en stabil nivå. Rytm, rutiner och förhållningssätt bedöms ha stabiliserat grundorganisationen och
nämnden kan inför 2020 fördjupa analyserna kring framgångsrika strategier, bl a genom utvecklat
datastöd.
Kompetensförsörjning framstår tydligt som det strategiskt viktigaste området för att utveckla skolan.
Nämnden kan glädja sig över, genom respektive skolenhets relativa stabilitet, att bilden av skolan har
förstärkts - vilket är avgörande för att lyckas med nyrekrytering och att behålla befintlig personal. Även
nämndens särskilda rekryteringsprojekt (gymnasieungdomar och utlandsrekrytering) bedöms hittills
som lyckade.
Den demografiska utvecklingen ställer fortsatt krav på kapacitetsutbyggnaden. Det är nödvändigt att alla
planerade projekt i lokalplanen för perioden 2020-2023 blir genomförda.
Elevhälsans rekryteringssituation har under en länge tid varit besvärlig som tidigare rapporterats.
Rekryteringsarbetet har intensifierats under 2019 med gott resultat. Samtidigt fortsätter
systemuppbyggnad för att konsolidera organisation och arbetsformer med syfte att stärka det främjande
och förebyggande arbetet.
Ekonomiskt utfall efter augusti visar överskott om 10,5 mkr. Detta överskott beror främst på
vakanssituationen inom elevhälsan under våren, men även på brist på behörig personal.

2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Utfall T2
2019

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

80

90

80

80

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.

222

222

220

220

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

87,3

100

87,2

87,2

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 80 % av eleverna i årskurs 9 nådde
gymnasiebehörighet, vilket ligger på samma nivå som 2018. Måluppfyllelsen är 88,89 %. Det finns flera
orsaker till brister i måluppfyllelsen. En förklaring är segregationen vilken leder till stora variationer i
resultaten mellan olika skolor, där bland annat elevernas språkliga utveckling skulle ha bättre
Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. En annan orsak är att skolan inte
lyckas tillräckligt bra med pojkars resultat, där självdisciplin, ansvarstagande och språklig förmåga är
faktorer som flickor har i högre grad. Elevers frånvaro är ytterligare en faktor som har stor betydelse
för bristande måluppfyllelse.
Inom ram för arbetet med Kvalitetsrapport Undervisning och resultat, som är ett ärende i
Grundskolenämndens möte i oktober, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, elevers
språkutveckling samt pojkars måluppfyllelse.

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.
Målvärdet för elevernas meritvärde har inte uppnåtts. Utfallet är 220 i jämförelse med målvärdet 222.
Måluppfyllelsen är 99,17 %. Utfallet är 2 poäng lägre jämfört med 2018. Analys av orsaker och åtgärder
som övervägs enligt kommentarerna för gymnasiebehörighet ovan.

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.
Målvärdet är inte uppnått. Resultat för trygghet ligger på samma nivå som 2018 och måluppfyllelsen är
87,17 %. Orsaker till låg måluppfyllelse är brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, samt i
det åtgärdande arbetet mot kränkningar, konflikter och mobbning. Exempel på otrygga platser kan vara
omklädningsrum och vid toaletter. Elevers språkbruk upplevs av personal i skolorna ha försämrats,
vilket kan leda till upplevelser av utsatthet och kränkningar. Kontinuitet i ledning och personalgrupper
har betydelse. Genom den finns förutsättningar för stabilitet i bemötande, goda relationer, rutiner,
regler, organisering och normer.
Åtgärder för förbättrat förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete genomförs. Ytterligare
insatser för att förbättra arbetet kring kränkande behandling planeras, liksom utbildning av pedagoger i
normkritik och förebyggande av extremism.

2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
Fritidshem/öppen förskola i samma
lokaler som Kulturskolan Simonsland ska
utredas av Grundskolenämnden i
samverkan med övriga berörda nämnden.

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019

Status T2 2019
Genomfört

Kommentar
En arbetsgrupp, förskola och skola har
analyserat frågan. En rapport är
framtagen.
Rapporten visar att behovet av Fritidshem
och förskola i samma lokaler, ur ett
nyttjande- och verksamhetsperspektiv inte
ger önskvärda effekter. Det utredningen
ser är att målgruppen 7-10 år är i behov
av fritidsliknande aktiviteter i den miljö
man normalt befinner sig, alltså i sitt
skolområde.
Åldrarna 10-18 har möjlighet till
fritidsgård. Målgruppen 7-10 har ingen
egentligt motsvarighet till fritidsaktiviteter
om man inte är inskriven på fritidshem.
Behovet är störst i våra socioekonomiskt
mer utsatta områden.
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Uppdrag

Status T2 2019

Kommentar

Det aktiva skolvalet ska följas upp och
utvecklas under 2019.

Genomfört

Skolvalet 2019 har utvärderats.
Genomförd utredning var ett ärende i
Grundskolenämndens sammanträde i
augusti 2019. Slutsatser för att förbättra
processen tas tillvara inför skolvalet 2020.

Ordningsregler, där frågan om
mobiltelefoner hanteras, ska finnas på
varje skola.

Genomfört

Uppdraget är genomfört. Samtliga
grundskolor har ordningsregler som
hanterar frågan om mobiltelefoner.

Förskoleklass ska erbjuda utökat
språkstöd i svenska.

Genomfört

Drygt 70 elever får utökat stöd. Det är en
höjning med ca 40% mot tidigare.
Eleverna får anpassat stöd utifrån
individuella behov som klassläraren har
identifierat. Klasslärare och
studiehandledare planerar och genomför
insatserna/ undervisningen, samt
utvärderar insatserna fyra gånger under
läsåret.
Exempel på stöd kan vara att utveckla
elevers förförståelse och kunskaper kring
svenska begrepp och ord, så att eleverna
bättre kan tillgodogöra sig den ordinarie
undervisningen i klassrummet.
Effekterna av insatser i de tidigare
skolåren lyfts som en framgångsfaktor av
aktuell forskning.

2.1.2 Nämnd
Uppdrag
Uppdrag till förvaltningschefen efter
skolinspektionens föreläggande om vite.

Lärarna skall fortbildas och få ökade
kunskaper i normkritik och i att kunna
bemöta extremism som ett led i att stärka
värdegrundsarbetet.

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019

Status T2 2019
Genomfört

Delvis
genomfört

Kommentar
Utredningen klar. Ärendet behandlades
på juninämnden. GRN godkände
redovisningen och har översänt
utredningen till Kommunstyrelsen.
Planeringen för att fortbilda lärare i
normkritik har startat. Ett förslag till
upplägg och genomförande är framtaget.
Det ska presenteras för rektorerna, som
då har möjligheter att lämna synpunkter.
Fortbildningen kommer starta under
läsåret 19/20.
Fortbildning för att bemöta extremism har
startat. Flera skolenheter har genomfört
utbildningar under läsåret 18/19 och
resterande skolenheter ska genomföra
den under läsåret 19/20. Det är Centrum
för kunskap och säkerhet samt
relationsvåldsenheten i Borås Stad som
håller i utbildningen.
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Uppdrag
Att åstadkomma en lugn och trygg tillvaro
i skolan och god klassrumsmiljön skall
vara en fortsatt mycket prioriterad fråga
på alla skolor i staden.

Status T2 2019
Genomfört

Kommentar
Grundskoleförvaltningen har under lå 1819 kartlagt hur varje skola arbetar med
hela lärmiljön. Detta har gjorts i skolornas
verksamhetsplaner. Förvaltningen har
genomfört kompetensutvecklingsinsatser
för vissa skolor med syfte att öka
kunskapen om hur man anpassar
undervisningen för elever med olika
funktionsvariationer. Rektorerna
genomgår under hösten 2019,
tillsammans med enhetscheferna i
Elevhälsan, en ledarskapsutbildning som
ska stärka deras förmåga att leda skolans
trygghetsskapande och
elevhälsofrämjande arbete, på individ-,
process- och strukturnivå. Skolor som
visar på en hög andel kränkningsärenden
samt låga siffror i upplevd trygghet och
studiero bland eleverna deltar även i
Skolverkets satsning Samverkan för bästa
skola. Två viktiga insatser inom detta
projekt är utveckling av ledarskapet i
klassrummet samt skapande av samsyn i
kollegiet kring kunskapssyn, arbetssätt,
bedömning och ordningsregler.

Förvaltningen får i uppdrag att under året
ta fram förslag på hur
läxhjälpsverksamheten kan utvecklas.

Delvis
genomfört

En kartläggning om hur läxhjälp bedrivs i
skolorna har startat. Utifrån den ska goda
exempel tas fram och spridas till alla
skolor. Uppdraget beräknas vara klart
under höstterminen 2019.

Särskolan skall även fortsättningsvis vara
integrerad i verksamheten.

Delvis
genomfört

Målgruppen för grundsärskolan är barn
som bedöms inte kunna nå upp till
grundskolans kunskapskrav därför att de
har en intellektuell funktionsnedsättning.
Med ökat antal elever i Borås grundskola
är prognosen att även elever i
grundsärskolan ökar. 190121 bildade
Grundskoleförvaltningen en arbetsgrupp
med syfte att utreda behov av och ta fram
förslag för platser i grundsärskola och
integrerade grundsärskoleelever:
Omfattning, organisation, plats och
kostnader. Arbetsgruppen kommer att
lämna rapport till nämnden i oktober 2019.
Grundskoleförvaltningen utreder även i
denna rapport möjligheten för pedagoger
inom grundskolan att kompetensutveckla
sig i hur man anpassar undervisningen för
individintegrerade elever.
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Uppdrag

Status T2 2019

Kommentar

Alla skolor i staden skall finna sätt att
stimulera rörelse i skolan under
skoldagen.

Genomfört

I rapporten, med namn "Mer rörelse i
skolan", finns en handlingsplan med syfte
att främja och öka fysisk aktivitet i våra
skolor. Handlingsplanen innehåller fyra
förslag på aktiviteter. De tre första
förslagen ska tillämpas parallellt på
skolorna. Det fjärde förslaget handlar om
samverkan med Folkhälsoenheten,
Fritids- och folkhälsoförvaltningen på
verksamhetsnivå.
Handlingsplanen håller på att
implementeras.

Skolorna i staden skall ta initiativ att
etablera fungerande föräldraföreningar.

Genomfört

Föräldrar på skolor som inte har
föräldraförening har erbjudits stöd och
information för att kunna starta upp
föräldraföreningar.

Förvaltningen skall undersöka om studie
och yrkesvägledarna kan ta en mer aktiv
roll för att inspirera och väcka elevers
intresse för olika inriktningar i arbetslivet.

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019

Delvis
genomfört

Uppdraget har påbörjats genom att
Studie- och yrkesvägledarna har
resonerat kring sin roll och vilka
möjligheter de ser för att uppfylla
uppdraget. Representanter för näringslivet
och Grundskoleförvaltningen har
tillsammans med stadens rektorer
resonerat om vilka alternativ som finns för
att uppfylla intentionen i uppdraget. I
samband med höstens arbete med att
revidera SYV-planen kommer även
arbetet med uppdraget att behandlas och
slutföras.
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Uppdrag
Förvaltningen skall intensifiera arbetet
med att fylla upp alla tjänster i elevhälsan.
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Status T2 2019
Genomfört

Kommentar
Insatserna genomförs enligt plan. Det
kommer att saknas tre skolkuratorer på
grund av föräldraledighet. Vikariat är
utannonserade. Bland skolsköterskorna
pågår rekryteringsarbetet med två
heltidstjänster. Förvaltningen kommer
troligtvis inte få några större problem med
att tillsätta dessa tjänster. Skolpsykologer
rekryteras. Då en PLA, psykologiskt
ledningsansvarig, anställts inom den
centrala elevhälsan ökar möjligheten att
appellera fler sökande till organisationen.
Vad gäller specialpedagogerna har det
varit 8 vakanser. Detta har förvaltningen
löst genom att lönefördela speciellt
kompetenta lärare på de berörda skolorna
så att även denna profession är
bemannad. Rekryteringsarbete pågår och
dessa lönefördelade specialpedagoger
kommer att ersättas av specialpedagoger
som är behöriga eller går på
utbildningstjänst, vilket innebär att de
studerar till specialpedagog under tiden
som de arbetar. Nedsättning med 25% i
tjänstgöring för studier med full lön.Dessa
pedagoger har kommit olika långt i sin
utbildning. Inom vissa geografiska
områden där det idag finns många mindre
skolor som därmed inte har
heltidsbemannade tjänster av elevhälsans
professioner pågår ett arbete hur man kan
organisera detta. Tankarna är att
elevhälsans personal sitter tillsammans
och skolpersonal/elever kommer till
elevhälsans personal. På så vis skapar
man ett samarbete mellan
yrkesprofessionerna och det är inte
avhängigt hur stora enheter
yrkesprofessionerna arbetar med.
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Uppdrag
Grundskolan i Borås skall jobba mycket
aktivt med att alla barn lär sig läsa i tid.

Status T2 2019
Genomfört

Kommentar
Skolorna gör idag regelbundna
screeningar inom ”skriva och läsa
området”. Dessa screeningar ligger till
grund för aktiviteter på individ och
gruppnivå. De första skolåren prioriterar
särskilt läs-och skrivutvecklingen.
Från augusti 2019 jobbar
förskoleklasserna med ”läsa, skriva och
räkna garantin”. Denna garanti fokuserar
särskilt på att stödja elevens utveckling
inom ”läsa och skriva” i förskoleklassen.
Förvaltningen genomför årligen en
resultatkonferens där rektorer träffas och
analyserar sina resultat i dialog med
kollegor. Detta ger både kollegialt lärande
och ett analysarbete både inom skolan
och med externt analysstöd från
rektorskollegor. Därtill genomför
verksamhetschef och
verksamhetsutvecklare ett kvalitetsarbete
där varje skolas resultat jämförs med
skolans egna tidigare resultat, skolor i
Borås samt med jämförbara skolor i
Sverige. Dessa analysmöten ligger som
grund för nästkommande läsårs
utvecklingsområden för högre
måluppfyllelse.
Ytterligare stödprocess inom området är
verksamhetschefernas månatliga
uppföljningar med rektor där elever som
riskerar att inte nå sina mål och resultat
särskilt lyfts för att följa upp och analysera
åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Förvaltningen får i uppdrag att i dialog
med skolorna ta fram ett upplägg där
konstnärer, musiker, författare och andra
kulturpersonligheter kan göra gästspel
med viss regelbundenhet i skolan för att
inspirera och stimulera kreativ
verksamhet.

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019

Genomfört

Detta ska ske inom ramen för varje skolas
systematiska kvalitetsarbete, dvs att varje
skola i sin analys av det förgångna
läsårets resultat och vid framtagandet av
nästa läsårs utvecklingsplan ska ha en
särskild fokus på hur kulturella och
estetiska inslag kan stötta och stimulera
eleverna att nå målen i kursplanerna.
Dessa inslag kan med fördel ske inom
ramen för Skapande Skola och med hjälp
av medel från Kulturrådet
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Uppdrag
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur floursköljning kan
återinföras i skolan och rigga för ett
genomförande i begränsad skala hösten
2019.

Status T2 2019
Genomfört

Kommentar
Folktandvården bedriver ett
preventionsprogram som kallas FRAMM i
hela Västra Götaland. Detta innebär
fluorlackning av alla elever i grundskolan.
Det ger möjlighet till att tandsköterskorna
träffar varje enskild elev och tittar i varje
elevs mun. Folktandvården tillgodoser
behovet av förebyggande tandvård för alla
barn och har gjort detta sedan 1960-talet.
Folktandvården prioriterar särskilt utsatta
områden. Fluorlackning har ersatt
fluorsköljning sedan 2009. Slutsatsen är
att fluorlackning ger bättre effekt än
fluorsköljning. Elevhälsans
rekommendation är att avvakta med
fluorsköljning då Folktandvården
arbetssätt är det mest effektiva för
barnens tandhälsa. Folktandvården
tillgodoser behovet av förebyggande
tandvård för alla barn. Bedömningen är att
en försöksverksamhet med fluorsköljning
inte är aktuell då Folktandvården redan
utför uppdraget.

Förvaltningen får i uppdrag att i dialog
med skolorna ta fram ett förslag på hur
niondeklassarnas estetiska verksamhet
kan synliggöras i samhället exempelvis
genom spelningar, uppträdanden eller
utställningar på bibliotek eller
äldreboenden.

Delvis
genomfört

Kartläggningen har påbörjats och ett
förslag på hur detta kan genomföras
diskuteras med berörda skolor.

Förvaltningen får i uppdrag att under 2019
ta fram och redovisa en plan för att
förbättra studieron och tryggheten på
Borås Stads grundskolor.

Delvis
genomfört

En arbetsgrupp ska tillsättas där ett
förslag till plan tas fram. Planen ska vara
klar i december.

Förvaltningen uppdras att i tertialrapport
återrapportera hur arbetet med att
stimulera rörelse i skolan fortlöper.

Genomfört

Den framtagna handlingsplanen Mer
rörelse i skolan implementeras på varje
skolenhet under HT-19.

Förvaltningschefen uppdras att till
nämnden redovisa hur samverkan mellan
kommunens fristående grundskolor
kommunens egen grundskoleverksamhet
kan öka.

Delvis
genomfört

Dialog med de fristående skolorna om
ökad samverkan startade våren 2019.
Den kommer fortsätta och fullföljas under
hösten 2019. En fråga som redan är
överenskommen för ökat samarbete är
skolvalet. Uppdraget beräknas vara klart
under höstterminen 2019.

Förvaltningen uppdras att till nämnden
redovisa hur undervisning på finska ska
kunna ges.

Delvis
genomfört

En kartläggning om vilka skolor och
kommuner som bedriver undervisning på
finska har påbörjats. Intresset hos
vårdnadshavare och lärare ska
undersökas. Alternativ för möjliga upplägg
ska tas fram. Uppdraget beräknas vara
klart i december 2019.

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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Uppdrag
Förvaltningen uppdras att till nämnden
redovisa lokalbehov och förutsättningar
för verksamheten kontinuerligt.

Status T2 2019
Genomfört

Kommentar
Grunden i nämndens arbete med lokaler
består av 2 delar; årlig lokalplan samt årlig
lokalresursplan. Lokalplan 2019
beslutades på nämndmöte 13:e Juni och
beskriver närmare lokalbehovet de
närmsta åren. Och lokalresursplan görs
under hösten och beskriver för
lokalförsörjningsnämnden de behov som
grundskolenämnden bedöms inneha för
de närmsta åren. Beslut av
lokalresursplan planeras till nämndmöte
Januari 2020.

Förvaltningen uppdras ta fram och till
nämnden redovisa plan för hur arbetet
med studiecoacher kan utvecklas.

Delvis
genomfört

Utvärdering av studiecoacherna är
genomförd och utifrån den upprättas en
plan kring utvecklingen av desamma.

Förvaltningen uppdras ta fram en plan för
KAL-gruppens framtida arbete inom
grundskolan.

Delvis
genomfört

Arbetet med uppdraget pågår. Flera av
grunderna tangeras i HÖK 18 där ett
partsgemensamt arbete pågår. Planen för
att omhänderta intentionerna med
gruppens arbete kräver ytterligare tid och
avses att presenteras i samband med
grundskolenämndens sammanträde i
december.

Förvaltningschefen uppdras genomlysa
de små skolornas förutsättningar att klara
sitt uppdrag.

Genomfört

Genomlysning är gjord och kommer att
redovisas under hösten 2019

Förvaltningen uppdras att planlägga
genomförande och återrapportering av
samtliga fattade beslut.

Genomfört

Metod för uppdraget är framtagen och
implementerad.

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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Uppdrag

Status T2 2019

Kommentar

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

Delvis
genomfört

En arbetsgrupp bestående av VC, fackliga
representanter, rektorer till befintliga
kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupper, chef för elevhälsa
samt specialpedagog med
spetskompetens inom neuropsykiatriska
funktionsvariationer, utreder
förutsättningarna för att möta behovet av
fler platser i kommungemensamma
särskilda undervisningsgrupper.
Tillgängliga lärmiljöer är en förutsättning
för inkludering och skolans arbete med
särskilt stöd. Att skolorna har tillgängliga
lärmiljöer är avgörande för att elever
bemöts på ett kvalitativt sätt och sannolikt
för att förebygga behovet av särskilda
undervisningsgrupper. Att utveckla
verksamhetens tillgänglighet innebär att
anpassa den pedagogiska, fysiska och
sociala miljön i relation till elevernas
behov och förutsättningar för lärande. Mot
denna bakgrund kommer viktiga
frågeställningar i denna analys bl a att
vara:
1. Vilket stöd behöver rektor och
pedagogisk personal få för att
stärka tillgängliga lärmiljöer på
våra skolor? Stöd på grupp- och
strukturnivå. Nödvändiga
kartläggningsverktyg.
2. Vilka förutsättningar skulle krävas
för att åstadkomma en mer
flexibel organisering av
undervisningen för vår målgrupp
på varje eller flera skolor?

Förvaltningen uppdras redovisa till
nämnden hur rekryteringsarbetet fortlöper.

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

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019

Genomfört

Delvis
genomfört

Utöver det ordinarie löpande
rekryteringsarbetet har
grundskoleförvaltningen även ett projekt
gällande gymnasieungdomar. Syftet är att
väcka intresse för ungdomarna att utbilda
sig till lärare genom att under ca 1 års tid
få möjlighet att arbeta som obehöriga
lärare i våra verksamheter. Förvaltningen
har varit ute på gymnasieskolor och
informerar om projektet.
Förvaltningen har även ett pågående
arbete med rekrytering av utländsk
arbetskraft. 7 spanska lärare har gått
vidare i rekryteringsprocessen och
kommer besöka Borås 30/9-1/10.
Presidierna planerar för utökad kontakt.
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Uppdrag

Status T2 2019

Kommentar

Förvaltningen uppdras ta fram former för
hur spetsklasser på fler skolor och i fler
ämnen kan komma till stånd.

Delvis
genomfört

Arbetsgrupp tillsätts och där arbetar man
fram ett förslag på hur profilklasser på fler
skolor än i dagsläget kan komma till
stånd. Arbetsgrupp kallad till första träff i
oktober.

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka
möjligheterna för utökad undervisningstid i
svenska och matematik.

Genomfört

Huvudman får enligt Skolförordning 9 kap
3 § besluta om ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade
undervisningstiden (timplanen) i
grundskolan. Detta medför kostnader för
undervisande lärare. Att lägga 60 minuter
extra per vecka i varje årskurs kostar
ca 25 miljoner kr i lärarlöner och
motsvarar en ökning av bemanningen
med 4,6 %. Även om Borås Stad skulle
tillföra nödvändiga medel är det i
dagsläget svårt att rekrytera behöriga
lärare.
1-3

4-6

7-9

Sv

383

293

163

Ma

237

233

225

Timplanen i svenska och matematik är
idag: (minuter per vecka och stadie)
Andelen som klarade betyg i
svenska/svenska som andraspråk i åk 9
2018 var 90,8 % och i matematik 83,9%.
En eventuell satsning på utökad
undervisningstid bör därför riktas mot
matematik. Det bör dessutom övervägas
att rikta resurserna mot just de som inte
når målen men det finns svårigheter med
skolskjutssamordning om elever på
samma skola har olika start och sluttider.
Ett alternativ till att tillföra resurser för
utökad tid är att påtala för rektor deras
möjlighet att utöka tiden för svenska och
matematik inom ramen för skolans val. De
kan alltså välja att ta tid från skolans
övriga ämnen (ej sv,ma och en) och lägga
på sv och ma. Detta är dock ett
rektorsbeslut enligt Skolförordning 9 kap 9
§.
Förvaltningen uppdras återrapportera till
nämnd hur arbetet med att åtgärda
problemet med de ökande skillnaderna
mellan könen avseende studieresultat
fortskrider.
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Delvis
genomfört

Frågan kommer särskilt att tas upp inom
ram för arbetet med kvalitetsrapporten
Undervisning och resultat. Rapporten är
ett ärende i grundskolenämndens
sammanträde i oktober 2019.
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Uppdrag

Status T2 2019

Kommentar

Kommunfullmäktiges beslut om extra
språkstöd ska genomföras och att
återrapportering ges till nämnden.

Genomfört

Drygt 70 elever får utökat stöd. Det är en
höjning med ca 40% mot tidigare.
Eleverna får anpassat stöd utifrån
individuella behov som klassläraren har
identifierat. Klasslärare och
studiehandledare planerar och genomför
insatserna/ undervisningen, samt
utvärderar insatserna fyra gånger under
läsåret. Exempel på stöd kan vara att
utveckla elevers förförståelse och
kunskaper kring svenska begrepp och
ord, så att eleverna bättre kan tillgodogöra
sig den ordinarie undervisningen i
klassrummet. Effekterna av insatser i de
tidigare skolåren lyfts som en
framgångsfaktor av aktuell forskning.

Arbetet med att öka studieresultaten
fortgår och nämnden ges löpande
återrapportering av arbetet under 2019.

Genomfört

Grundskoleförvaltningen bedriver ett
systematiskt kvalitetsarbete på
huvudmanna- och skolnivå. Det består
bland annat av fyra stycken
kvalitetsrapporter årligen. Dessa är
ärenden i grundskolenämndens
sammanträden. Dessutom rapporterar
förvaltningschefen löpande om läget i
skolverksamheten vid
nämndsammanträden.

Förvaltningen ges i uppdrag att löpande
återrapportera hur arbetet med att minska
personalomsättningen i dessa grupper
kan ske.

Genomfört

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
att förbättra arbetsmiljön för
medarbetarna. Under hösten startar
arbetet med HÖK-18 som bland annat
innefattar områdena lönebildning och
arbetsmiljö. Varje rektor kommer arbeta
med frågorna i sin personalgrupp.

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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Uppdrag

Status T2 2019

Kommentar

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

Delvis
genomfört

En arbetsgrupp bestående av VC,
verksamhetsutvecklare, fackliga
representanter och chef för elevhälsa
träffas under hösten 2019 med syfte att ta
fram ett förslag till
kompetensutvecklingsplan för
elevassistenter.
Viktiga utgångspunkter i gruppens arbete
kommer bl. a att vara:

Förvaltningschefen får i uppdrag att se
över hur arbetet med att stödja
förvaltningens rektorer kan stärkas
ytterligare med utgångspunkt i det redan
pågående arbetet.

Genomfört



Introduktionsutbildning för
nyanställda elevassistenter



Utbildning utifrån
elevassistenternas specifika
uppdrag



Utbildning för elevassistenter som
arbetar med individintegrerade
elever



Handledning och stöd som
elevassistenten får i samverkan
med elevens undervisande lärare



Elevassistentnätverk, kollegialt
lärande med andra
elevassistenter, under ledning av
arbetslagsledare



Planeringstid för elevassistenter

Under 2019 har förvaltningen (från Budget
2019) arbetat intensivt med att utveckla
Rektors/enhetschefs förutsättningar och
förmåga.
I Grundskolenämndens budget 2020:1
preciseras utvecklingsområdet till
Rektors/enhetschefs förutsättningar som
ett av fyra utvecklingsområden. I
förvaltningschefens utredningsbeslut
2019-08-23 om framtagandet av
utvecklingsplan för 2020 innefattar
Rektors/enhetschefs förutsättningar
följande:
1. Lönesättning
2. Tilläggsbeloppsprocess
3. System för kollegialt lärande
4. Uppföljningsmöten

Förvaltningschefen uppdras att
presentera former för hur den fackliga
samverkan kan stärkas och
återrapportera till nämnden.

Genomfört

En mall är framtagen, samverkad och
organiserad för, om
skyddskommittéarbete. Samverkansdagar
med FSG-ledamöter samt VC är
planerade. Protokollsmallar är reviderade
i samverkan till att bli mer konkreta och
precisa.

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

Genomfört

Skolverket startar nu en implementering
av digitala nationella prov för alla
skolhuvudmän. Grundskoleförvaltningen
kommer delta i det arbetet, utse ansvariga
och se till att den digitala miljön är
anpassad och funktionell.

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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Uppdrag

Status T2 2019

Förvaltningschefen uppdras att utreda
rättsläget beträffande syskonförtur i det
obligatoriska skolvalet samt göra en
omvärldsanalys inför kommande år.
Uppdraget ska rapporteras vid nämndens
sammanträdde i augusti.

Genomfört

Kommentar
Uppdraget är genomfört. Utredningen är
redovisad för Grundskolenämnden vid
sammanträde i augusti 2019.

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Utfall T2
2019

Andel närproducerade
livsmedel, %.

Andel närproducerade livsmedel, %.
Det finns inte i dagsläget någon möjlighet att följa upp andel närproducerade livsmedel.

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel ekologiska livsmedel, %.

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Utfall T2
2019

39,4

50

43,9

44,6

Andel ekologiska livsmedel, %.
Kostverksamheten köper in ekologiska livsmedel från upphandlade leverantörer. Det finns en farhåga
att de nya livsmedelsavtalen, som trädde ikraft den 1 maj 2019, negativt kommer att påverka andelen
ekologiska livsmedel, utifrån en ökad prisbild på upphandlade livsmedel.

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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2.4 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Utfall T2
2019

6,3

5,5

6,2

6,1

50,5

50

51,2

53,1

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Målvärdet för året är ej uppnått. Utfallet är 6,1 % och målvärdet är 5,5 %. Historiskt är vi nu på den
lägsta nivån sedan förvaltningen bildades. Trenden är stabilt positiv och måluppfyllelsen på 89,09 % har
ökat jämfört med 2018. Sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat under 2019 i förhållande till
motsvarande period 2018. Under 2019 kommer förvaltningen inrikta sig på att fortsätta det arbete man
redan gör och arbeta med att tidigt sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut
att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa upp upprepad korttidsfrånvaro. Man arbetar systematiskt
med arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande
åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, uppdragsdialog med
alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare som tydliggör ansvar,
förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behövs genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering
för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Från årsskiftet startar enheten för
Organisationshälsa vilken har i uppdrag att på organisatorisk nivå stötta verksamheter i Borås Stad för
att uppnå ökad hälsa i organisationen. Förvaltningen kommer under hösten 2019 få hjälp av
organisationshälsa att screena arbetsplatser med hög korttidsfrånvaro.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målet för året är ej uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet för Tertial 2 är 53,1
årsarbetare. Måluppfyllelsen är 93,8 %. Under 2019 har det funnits ett konstant behov av timavlönad
personal och den nivå som är förvaltningens mål har ej gått att uppnå. För att klara snabba
omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet medarbetare genom
timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka
tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande
av timavlönade medarbetare.
Skolorna arbetar aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom att höja
grundbemanningen. I normalfallet har skolorna en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i
verksamheten vid frånvaro genom att använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det
finns en balans i hur mycket den egna personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån
att den ordinarie personalens arbetsmiljö måste få styra.

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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3 Intern kontroll
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje
kvartal, varje tertial eller varje halvår.
Verksamhet /
Process
Personalomsättning

Riskbild
Risk för hög
personalomsättning
och svårighet att
rekrytera

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019

Kontrollmoment med
analys

Åtgärd

Kontroll av
personalomsättning
Personalomsättning
Grundskoleföraltningen
(Rapport ur Heroma, mäts på
en 12-månadersperiod)
Januari 11,2 %
Februari 11,3 %
Mars 11,6 %
April 11,5 %
Maj 11,7%
Juni 11,3%
Juli 10,2%
Augusti 9,4%
Per 31 augusti låg
personalomsättningen på
9,4 %. Tidigare har
omsättningen legat stabilt
runt ca 11,5 % och inga
större variationer har
förekommit. Nu syns dock en
minskning vilket kan betyda
en ökad stabilitet i
personalgrupperna samt ett
stabilare rekryteringsläge.
Under perioden har 87
grundskollärare avslutade sin
anställning, samtidigt
rekryterade förvaltningen 119
grundskollärare genom
extern rekrytering vilket
innebär en ökning med 32
grundskollärare under
perioden.
I grupperna förskollärare
,fritidspedagog, kurator, kock
och skolsköterska har
förvaltningen rekryterat fler
än vad som slutat. Bland
grupperna övriga lärare och
psykologer var det fler som
slutade sin anställning än
vad förvaltningen
rekryterade.
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Kontrollmoment med
analys

Risk för brist på
behöriga lärare

Kontroll av antalet
behöriga lärare.

Åtgärd

Andelen behöriga lärare är
82,1 %.Analys: Det råder
brist på behöriga lärare i
Sverige i relation det det
faktiska behovet. Borås Stad
har gjort flera satsningar för
att öka attraktiviteten och
kunna rekrytera och
bibehålla behöriga lärare, till
exempel att öka
lönenivåerna.
Grundskoleförvaltningen
arbetar för att öka
attraktiviteten i våra
skolenheter, bilden av skolan
är ett fokusområde. Alla
skolor jobbar med en
gemensam struktur i sina
verksamhetsplaner i syfte att
förbättra verksamhet och
organisation, och därmed
förbättra förutsättningarna för
medarbetarna.
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Integration

Risk för en ökad
segregation

Kontroll av andel
nyanlända per skolenhet
Andelen nyanlända elever
under första halvåret 2019 i
Borås Stad var 8,1 % i snitt.
Andelen nyanlända elever
per skolenhet, %:
Bergdalskolan - 7,2,
Björkhöjdskolan - 15,5,
Engelbrektskolan F-6 - 5,7,
Engelbrektskolan 7-9 - 5,3,
Aplaredskolan - 10,2,
Dannikeskolan - 5,7,
Dalsjöskolan 4-6 - 2,6,
Dalsjöskolan 7-9 - 6,7,
Gånghesterskolan - 2,4,
Kerstinsgårdskolan - 2,1,
Målsrydskolan - 12,8,
Rångedalaskolan - 1,1,
Tummarpskolan - 4,2,
Äsperedskolan - 2,1,
Asklandaskolan - 0,
Borgstenaskolan - 6,8,
Bredaredskolan - 3,9,
Fristadskolan - 2,5, Gula
skolan - 1,8, Sparsörskolan
- 1,3, Daltorpskolan F-6
- 21,6, Daltorpskolan 7-9
- 12,8, Kristinebergskolan
- 12,2, Svedjeskolan - 11,4,
Bodaskolan F-6 - 20,7,
Bodaskolan 7-9 - 15,4,
Fjärdingskolan - 19,6,
Fjärdingskolan Sär - 20,5,
Myråsskolan - 2,
Byttorpskolan - 24,9, Hestra
Midgårdskolan - 2,1,
Särlaskolan F-6 - 31,5,
Särlskolan 7-9 - 27,
Sandaredskolan - 2,7,
Sandgärdskolan - 1,2,
Sjömarkenskolan - 1,8,
Sandhultskolan - 1,3,
Erikslundskolan F-6 - 22,
Erikslundskolan 7-9 - 11,8,
Erikslundskolan Sär - 9,
Sjöboskolan - 19,8,
Ekarängskolan - 12,9,
Trandaredskolan - 2,9,
Kinnarummaskolan - 4,1,
Svaneholmskolan - 18,6,
Viskaforsskolan F-6 - 6,4,
Viskaforsskolan 7-9 - 10,5.
Analys: Det är stor skillnad i
andelen nyanlända elever i
Borås Stads skolor. Den
främsta anledningen till det
är bostadssegregationen. En
annan anledning till att det
kan vara svårt att få skolplats
i annan del av staden är att
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Kontrollmoment med
analys

Åtgärd

det är mycket trångt i många
av kommunens grundskolor.
Budgetföljsamhet

Kompetensförsörjning

Risk för
överskridanden av
skolenheters
budgetramar

Reguljära
budgetuppföljningar

Risk att inte hitta den
kompetens hos
personal som
efterfrågas samt att
lönenivåerna för
kompetent personal
blir oskäliga

Följa upp att lön sätts
enligt kommande
lönebildningsmodell

Budgetuppföljningar hålls
varje månad för att
säkerställa ekonomisk
kontroll.

Arbetet med kommande
lönebildningsmodell för
Grundskoleförvaltningen har
startats upp i samverkan
med fackliga representanter
från Lärarförbunden. Dialog
förs i utbildningsklustret med
Gymnasie och
Vuxenutbildningsförvaltninge
n och Förskoleförvaltninen i
syfte att nå en samsyn. En
tydlig modell kommer att
arbetas fram i enlighet med
Hök 18 och implementeras i
förvaltningen.
Kontrollera att
kompetensförsörjningspla
nen är känd och tillämpas
Förvaltningen fortsätter enligt
tidigare fastställd plan. Följs
på nytt upp i FLG framöver.

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

Riskbild

Integration

Risk för en ökad segregation

Riskbedömning
2019
16

Direkt åtgärd
Bilden av skolan
Pågående
Kommentar
Frekvensen av Borås
Stads grundskolor i media
har minskat. Eftersom
tidigare rapportering till
relativt stor del varit
negativ, har den
minskade
uppmärksamhet gjort att
bilden av skolorna i Borås
neutraliserats och därmed
förbättrats. Media
fokuserar på incidenter
som avviker, främst
negativa, vilket i hög grad
härrör från
organisatoriska brister.
Dessa brister bedöms i
hög grad ha avhjälpts
varför även bilden av
skolan har stärkts. I
samband med detta har
rektorernas förmåga med
att medvetet stärka bilden
av sin skola, tillsammans
med sin personal, ökat.
Aktivt skolval
Avslutad
Kommentar
Det aktiva skolvalet är
genomfört inför läsåret
2019/2020. Det är relativt
många elever som
ansöker till andra skolor
än sin närmsta skola. Det
är dock trångt i många
skolor, vilket medför att
det är ett begränsat antal
elever utanför skolornas
närområden som kan få
plats.
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Verksamhet /
Process
Elevhälsa

Riskbild
Risk för psykisk ohälsa bland
elever

Riskbedömning
2019
16

Direkt åtgärd
Arbete med främjande
och förebyggande
insatser
Pågående
Kommentar
Det främjande och
förebyggande följs upp
och utvärderas
kontinuerligt. Elevhälsans
personal erbjuder också
handledning av skolans
personal samt relevanta
utbildningar. Elevhälsan
arbetar också med
framtagandet av
gemensamma riktlinjer i
det främjande och
förebyggande arbetet för
elevhälsans personal.
Detta sker i samarbete
med FoF för framtagandet
av relevant material för
arbetet med främjande
och förebyggande arbete
på alla skolor. Genom
detta får vi en likvärdighet
på alla skolor i Borås
Stad.

Samarbete

Risk för bristande samarbete
med andra nämnder

16

Gemensam planeringsoch utbildningsdag med
IFO
Avslutad
Kommentar
Planerings- och
utbildningsdag är
genomförd och
samarbetsgrund bedöms
vara etablerad.
Utvecklingspotential finns
för ett fördjupat
samarbete.
Utveckling av
gemensamma
administrativa funktioner i
Utbildningsklustret
Pågående
Kommentar
Samarbetet fungerar väl
och nya
samarbetsområden
kartläggs.
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbedömning
2019

Direkt åtgärd
Förvalta de redan
etablerade
samverkansformerna med
LFF, FoF, SLK
Pågående
Kommentar
Samarbetet fungerar väl.

Särskilt stöd

Lokalsituationen

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

16

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

16

Risk att de
evakueringslokaler vi har
idag inte räcker till vid
kommande renoveringar

16
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Särskilt stödprocessen
Pågående
Kommentar
I samverkan bästa skola
arbetar elevhälsans
personal tillsammans med
representanter från
Skolverket fram en plan
över hur detta arbetet ska
genomföras och förbättras
på varje skola. Här
erbjuder också
elevhälsans personal
utbildningar för
pedagoger på skolorna.
Nyanställd personal för
också en
introduktionsutbildning i
särskilt stödprocessen.
Dialog med LFF
Pågående
Kommentar
Ny avstämning görs
mellan FC GRF och FC
LFF efter
befolkningsprognos 20192023 är bearbetad inom
GRF.
Dialog med LFF
Avslutad
Kommentar
Arbete pågår. LFN
förväntas ha med frågan i
sin kommande lokalplan.
GRN har behandlat och
beslutat om lokalplan
2018 i juni. Denna är
överlämnad till LFF och
detta skedde i dialog
mellan FC.
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbedömning
2019

Direkt åtgärd
Samråd med LFF
Avslutad
Kommentar
Frågan med aktuellt
underlag har behandlats
på möte med
förvaltningschefer på
Grundskolan och
Lokalförsörjningsförvaltnin
gen.

Bilden av skolan

Risk för att vi inte lyckas
förbättra bilden av skolan

16

Uppföljning av arbetet
med bilden av skolan
Pågående
Kommentar
Bilden av skolan lyfts för
dialog vid varje
uppföljningsmöte mellan
rektor och
verksamhetschef. Särskild
hjälp/vägledning får
skolorna av förvaltningens
strategiska kommunikatör.

Budgetprocess

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

16

Budgetberedningsgrupp
Avslutad
Kommentar
Nämnden har fattat beslut
om en
budgetberedningsgrupp.
Gruppens möten och
planerat innehåll är
bestämt. Möten har hållits
löpande under
budgetprocessen och
budgetberedningsgruppe
n avslutades i samband
med att Budget 1
lämnades in.
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Verksamhet /
Process

Riskbedömning
2019

Riskbild

Direkt åtgärd
Nämndplaneringsdag
Avslutad
Kommentar
2019 tillsattes nya
ledamöter i
Grundskolenämnden.
Behovet av utbildning var
tydligt. En utbildnings- och
planeringsdag
genomfördes den 14 mars
2019, bl. a utifrån
tillitsbaserad styrning,
budgetförutsättningar och
förvaltningens
utvecklingsplan.
Nämndutbildning
Pågående
Kommentar
En plan för 90 minuters
tematisk nämndutbildning
är framtagen och
upprättad för hela 2019,
där de 11
utbildningstillfällena sker i
anslutning till ordinarie
nämnd.

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall
augusti 2018

Utfall
augusti 2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

Statsbidrag

89 995

102 203

143 945

151 145

7 200

Avgifter och övriga intäkter

99 531

103 354

154 540

154 540

0

189 526

205 557

298 485

305 685

7 200

-743 041

-781 002

-1 197 377

-1 190 577

6 800

-94 886

-99 947

-151 514

-151 514

0

-254 662

-272 891

-402 317

-402 317

0

-581

-583

-690

-690

0

-1 093 170

-1 154 423

-1 751 898

-1 745 098

6 800

-9 912

-9 912

0

-1 463 325

-1 449 325

14 000

Tkr

Summa intäkter
Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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Utfall
augusti 2018

Utfall
augusti 2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

Kommunbidrag

910 476

959 388

1 463 325

1 463 325

0

Resultat efter
kommunbidrag

6 832

10 522

0

14 000

14 000

6 832

10 522

0

14 000

14 000

16 273

30 273

14 000

Tkr

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Godkända "öronmärkta"
projekt
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
För 2019 beräknas förvaltningen göra ett överskott på 14 mkr.
Detta kommer dels av ett statsbidrag från 2018 där redovisningen godkändes under 2019. Under 2018
reserverades motsvarande 7,2 mkr i avvaktan på att behöva betala tillbaka dessa. Men så blir inte fallet
då redovisning nu har godkänts. Reserven kommer att resultatföras under hösten 2019.
Det finns även ett överskott inom personalkostnad som kommer dels av vakanser inom Elevhälsan
men även brist på legitimerad personal. När legitimerad personal ersätts med annan personal uppstår en
ekonomisk avvikelse som resulterar i ett överskott.

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av
Kommunfullmäktige
Projekt

Totalt godkänt
belopp

Utfall tom
2018-12-31

Utfall 2019-08

Återstår

Summa

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall
augusti 2018

Utfall
augusti 2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

19

518

650

650

0

Kostnad

-14 721

-15 527

-24 051

-24 051

0

Nettokostnad

-14 702

-15 009

-23 401

-23 401

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-1 381

-1 582

-2 300

-2 300

0

Nettokostnad

-1 381

-1 582

-2 300

-2 300

0

Tkr
Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt
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Utfall
augusti 2018

Utfall
augusti 2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

1 690

4 400

5 713

5 713

0

Kostnad

-43 655

-47 780

-76 787

-76 787

0

Nettokostnad

-41 965

-43 380

-71 074

-71 074

0

1 862

2 136

3 681

3 681

0

Kostnad

-30 244

-31 729

-49 495

-47 995

1 500

Nettokostnad

-28 382

-29 593

-45 814

-44 314

1 500

87 596

97 069

136 988

144 188

7 200

Kostnad

-798 154

-836 773

-1 256 337

-1 251 537

4 800

Nettokostnad

-710 558

-739 704

-1 119 349

-1 107 349

12 000

29 216

28 812

44 506

44 506

0

-113 200

-115 366

-183 961

-183 961

0

-83 984

-86 554

-139 455

-139 455

0

1 374

1 129

2 080

2 080

0

-1 418

-1 353

-2 080

-2 080

0

-44

-224

0

0

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-28 269

-34 712

-47 320

-51 520

-4 200

Nettokostnad

-28 269

-34 712

-47 320

-51 520

-4 200

67 769

71 493

104 867

104 867

0

-62 127

-69 601

-104 867

-104 867

0

5 642

1 892

0

0

0

Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

0

0

-14 612

-9 912

4 700

Nettokostnad

0

0

-14 612

-9 912

4 700

Tkr
Förskoleklass
Intäkt

Särskola
Intäkt

Grundskola
Intäkt

Fritidshem
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Korttidstillsyn LSS
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Buffert

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019

28(33)

Tkr

Utfall
augusti 2018

Utfall
augusti 2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

189 526

205 557

298 485

305 685

7 200

-1 093 169

-1 154 423

-1 761 810

-1 755 010

6 800

-903 643

-948 866

-1 463 325

-1 449 325

14 000

Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Central administration
Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos.
Politisk verksamhet
Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos.
Förskoleklass
Inga väsentliga avvikelser.
Särskola
Viss brist på personal med särskild kompetens för särskola genererar ett ekonomiskt överskott.
Grundskola
Personalkostnader ligger under budgeterad nivå inom elevhälsan men även in om övrig grundskola.
Elevhälsans överskott kommer av vakanser men övrig grundskola kommer av att ej behörig personal
har ersatt legitimerad personal i avvaktan på rekrytering. Detta genererar ett beräknat överskott på helår
motsvarande 4 800 tkr.
Fritidshem
Fritidshemsverksamheten prognostiseras följa budget.
Inga väsentliga avvikelser.
Korttidstillsyn LSS, KTS
Dialog om verksamhetsvolym och innehåll på går med sociala omsorgsförvaltningen utifrån
förutsättningen att verksamheten skall var balanserad.
Skolskjuts
Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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Extra kostnader har uppkommit under 2019 delvis pga faktura avseende 2018 som har belastat 2019.
Men även kostnad för evakuering av sjömarkenskolan. Viss del av buffert har använts för att finansiera
dessa oförutsedda kostnader
Kost och lokalvård
Den del av Kost och lokalvård som avser grundskolenämndens verksamhet belastar respektive
verksamhet ovan.
Kostnad samt intäkt inom verksamhetsområde Kost och lokalvård representerar den del som utförs
och faktureras till förskolenämnden samt vård och äldrenämnden.
Avvikelsen är mindre och regleras mot beställande nämnder och verksamheter inför bokslut.
Det nya livsmedelsgrossist-avtalet som trädde i kraft 1 maj 2019 är 8% dyrare än det tidigare avtalet.
Det finns en oro för att denna kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya
distributionscentralen, inte kompenseras för och därmed kommer att påverka skolornas matsedlar
negativt.
Buffert
Nämndens buffert består av ursprungliga 14 mkr. Bedömningen är att buffert kommer att disponeras i
huvudsak för volymavvikelser samt att täcka andra oförutsedda kostnader för 2019. Under året har
4 700 tkr utnyttjats för att täcka skolskjuts.

5 Jämställdhetsperspektivet
Arbetet för ökad jämställdhet finns med i befintlig verksamhetsplanering. Gemensamma strukturer för
skolenheternas verksamhetsplaner har tagits fram och implementeras. Arbetet för mänskliga rättigheter,
jämställdhet och likabehandling ingår i verksamheternas uppdrag. Skolorna arbetar utifrån skollagen
och läroplanen, och det tydliga värdegrundsuppdrag som finns beskrivet där. Med utgångspunkt från
det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar
förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att
kunna ge medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete
får också medarbetarna introduktion i HBTQIA-frågor och normkritik.
Under 2018 antog Grundskolenämnden en plan för Jämställdhetsintegrering. Denna plan gäller 20182021. Planen följs upp i årsredovisningen för 2019.
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6 Verksamhetsmått
6.1 Skola
6.1.1 Grundskola
6.1.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

Antal elever från
kommunen i
grundskola

11 717

11 832

12 097

12 062

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

1 612

1 610

1 612

1 637

Antal elever per
lärare, totalt i
kommunen
(heltidstjänst)

12,3

11,2

Antal elever per
pedagogisk
personal

10

9

6.1.2 Förskoleklass
6.1.2.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

Antal elever från
kommunen i
förskoleklass

1 413

1 415

1 433

1 407

varav elever i
förskoleklass i
fristående skola

76

74

74

78

Antal elever per
lärare
(heltidstjänst)
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6.1.3 Obligatorisk särskola
6.1.3.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

104

101

106

100

Antal elever från
kommunen i
särskola

6.1.4 Fritidshem
6.1.4.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

4 902

4 960

4 900

4 729

294

295

287

Antal elever från
kommunen i
fritidshem
varav barn i
fristående
verksamhet
Antal inskrivna
elever per
årsarbetare

7 Investeringar
7.1 Investeringar, årliga anslag
Investeringsprojekt
Budget 2019

Utgift
augusti
2019

Avvikelse
2019

Prognos
2019

Ombyggnation Sjömarken

8 000

81

7 919

8 000

Ombyggnation Björkhöjd

3 200

84

3 116

3 200

Tkr

Ombyggnation Daltorp

600

600

600

Ombyggnation Särla

200

200

200

Ombyggnation Gånghester (kvarstående
från 2018)

538

538

0

538

12 538

703

11 835

12 538

Summa

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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Analys

7.2 Investeringar som löper över flera år
Godkänd
utgift

Budget
2019

Utgift
augusti
2019

Ombyggnation
Sjömarken

8 000

8 000

Ombyggnation
Björkhöjd

3 200

Ombyggnation
Daltorp

Totalprogno
s projektet

Projekt
status

81

8 000

2

3 200

84

3 200

2

600

600

0

600

2

Ombyggnation
Särla

200

200

0

200

2

Ombyggnation
Gånghester

538

538

538

538

3

12 538

12 538

703

12 538

Tkr

Summa

Prognos
2019

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart

Analys

Grundskolenämnden, Tertial 2 2019
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Sida

SKRIVELSE

Emil Persson Torgerson
Handläggare

1(1)

Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00064 3.5.4.0

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte
ingår i budget, augusti 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisningen samt översända densamma till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Grundskoleförvaltningen har genomfört uppföljning av arbetet med
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2019,
nämndens rapport (Grundskolenämnden)
Samverkan
FSG
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget,
augusti 2019, nämndens rapport
Grundskolenämnden

Uppdrag
Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status augusti 2019

Kommentar

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska motivera äldre
medarbetare att vilja vara kvar efter 65.

Genomfört

Chef och medarbetare för en dialog om möjligheten att vara kvar
efter 65 vid medarbetarsamtalet.
Förvaltningsövergripande rutin - möjlighet till lönetillägg från det
år medarbetaren fyller 66 år.
Fortlöpande Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska motivera
deltidstjänstgörande att arbeta heltid.

Genomfört

Den övervägande delen av förvaltningens medarbetare arbetar
heltid. Vid deltidsarbete förs en kontinuerlig dialog mellan chef
och medarbetare om möjligheten till heltid.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska organisera
verksamheten för att minska
sjukfrånvaron.

Genomfört

Förvaltningen arbetar med och följer upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Möjlighet för organisation och individ att delta
i projektet "Positiv Rörelse"- Ett kompetensutvecklingsprojekt för
att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa (projekt
medfinansierat av ESF). Möjlighet finns även att delta i Borås
Stads projekt "Frisk Organisation" vars syfte är att minska
sjukskrivning och antal rehabiliteringsärenden. Arbetsgrupp
tillsatt på Kost och Lokalvård för att analysera orsaker till
sjukfrånvaro. Även skolan kommer gå in i projektet under
hösten. Ett fortlöpande systematisk arbetsmiljöarbete i enlighet
med SAM pågår.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska genom digitalisering
frigöra värdeskapande tid.

Genomfört

Förvaltningen arbetar med digitalisering av data rörande elever,
ekonomi, personal och verksamhetsplan.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska arbeta för att öka
anställningsbarheten för de personer
som står till arbetsmarknadens
förfogande.

Genomfört

Kost och Lokalvård har ett projekt som kallas
integrationsmodellen (genom Arbetslivsförvaltningen). Personer
som blir antagna till projektet läser SFI två dagar i veckan och
har språkpraktik på område Kost och Lokalvård tre dagar i
veckan under 3 månader. Därefter går de en SRY-utbildning i
lokalvård eller utbildning till måltidsbiträde. Målet är att de ska
kunna söka tillsvidaretjänster i Borås Stad när språket är
starkare och utbildning är genomförd.

Grundskolenämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2019, nämndens rapport
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Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00119 3.5.4.0

Adriana Waris
Handläggare

Avstämning uppföljning av Grundskolenämndens
beslut
Grundskolenämndens beslut
Godkänna uppföljning av Grundskolenämndens beslut.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att sammanställa och
följa upp Grundskolenämndens beslut som är fattade under mandatperioden.
Uppföljningar görs vid varje tertial samt vid årets slut. Uppföljningar
rapporterar vilka beslut är ej genomförda, pågående eller avslutade. Denna
uppföljning gäller perioden 2019-01-01—2019-08-27.
Beslutsunderlag
1. Grundskolenämndens beslut.

Samverkan
FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

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

Beslutsdatum/sammanträde

Beslutstext

Datum för genomförande/

Ej genomfört

Ansvarig

Pågående (planering pågår,
delvis genomfört)
Genomfört
Beslut och redovisning till
Grundskolenämnden, datum

2019-01-29

Utvärdering av en skolenkät från
februari 2018 om skolmat.
Monika Hermansson Friedman
och Per Carlsson efterlyser
enkätens resultat.

Presidiet.

Pågående
Grundskolenämndens beslut
20190827 § 137
Förvaltningschefen ges i
uppdrag att utreda
förbättringsåtgärder kring
skolmatsfrågor utifrån
resultatet från
skolklimatundersökningen

Monika Hermansson Friedman
undrar hur förvaltningen arbetar
med resultatet.
Presidiet får uppdrag att
formulera uppdragsbeskrivning
till förvaltningen
gällande resultat av skolenkäten
om skolmaten.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Grundskolenämnden fastställer
budget 2019:2.

2019. Förvaltningschef.

Pågående,
månadsuppfölningar, T1, T2
samt bokslut.
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

Översänder densamma till
Kommunstyrelsen samt uppdrar
till
förvaltningschefen att
genomföra budgeten i enlighet
med här överlämnat
förslag.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 1
Grundskolenämnden tillstyrker
tilläggsyrkande 1. Förvaltningen
får i uppdrag

Pågående.

att under 2019 ta fram och
redovisa en plan för att förbättra
studieron och
tryggheten på Borås Stads
grundskolor.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 2

Pågående.

Förvaltningen uppdras att i
tertialrapport återrapportera hur
arbetet med att stimulera rörelse
i skolan fortlöper.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 3
Förvaltningschefen uppdras att
till nämnden redovisa hur

Pågående.

2

GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

samverkan mellan kommunens
fristående grundskolor
kommunens egen
grundskoleverksamhet kan öka.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 4

Pågående.

Förvaltningen uppdras att till
nämnden redovisa hur
undervisning på finska ska kunna
ges.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 5
Förvaltningen uppdras att till
nämnden redovisa lokalbehov
och förutsättningar för
verksamheten kontinuerligt.

Pågående.

2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 6

Pågående.

Förvaltningen uppdras ta fram
och till nämnden redovisa plan
för hur arbetet med
studiecoacher kan utvecklas.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 7
Förvaltningen uppdras ta fram en
plan för KAL-gruppens framtida
arbete inom grundskolan.

Pågående.

3
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 8
Förvaltningschefen uppdras
genomlysa de små skolornas
förutsättningar att klara sitt
uppdrag.

Pågående.

2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 9
Förvaltningen uppdras att
planlägga genomförande och
återrapportering av samtliga
fattade beslut.

Pågående.

2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 10
Avslag

2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 11

----

----

Pågående.

Förvaltningschefen ges i uppdrag
att ta fram en analys av vad som
krävs för att möta behovet av fler
platser inom ramen för
kommunens Särskilda
undervisningsgrupper.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 12
Förvaltningen uppdras redovisa
till nämnden hur
rekryteringsarbetet fortlöper.

Pågående.

4
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EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 13

GENOMFÖRT

Pågående.

Presidiet uppdras ta initiativ till
utökad kontakt mellan
Grundskolenämnden och Individoch familjeomsorgsnämnden och
tillhörande förvaltningar.
Resultatet av dessa försök ska
återrapporteras till nämnden.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 14
Förvaltningen uppdras ta fram
former för hur spetsklasser på
fler skolor och i fler ämnen kan
komma till stånd.

Pågående.

2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 15
Förvaltningen får därför i
uppdrag att undersöka
möjligheterna för utökad
undervisningstid i svenska och
matematik.

Pågående.

2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 16

Pågående.

Förvaltningen uppdras
återrapportera till nämnd hur
arbetet med att åtgärda
problemet med de ökande

5
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EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

skillnaderna mellan könen
avseende studieresultat
fortskrider.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 17
Kommunfullmäktiges beslut om
extra språkstöd ska genomföras
och att återrapportering ges till
nämnden.

Pågående.

2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 18

Pågående.

Arbetet med att öka
studieresultaten fortgår och
nämnden ges löpande
återrapportering av arbetet
under 2019.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 19

Pågående.

Förvaltningen ges i uppdrag att
löpande återrapportera hur
arbetet med att minska
personalomsättningen i dessa
grupper kan ske.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 20

Pågående.

Förvaltningen uppdras att ta
fram en plan för elevassistenters
kompetensutveckling och

6
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

återrapportera densamma till
nämnden.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 21

Pågående.

Förvaltningschefen får därför i
uppdrag att se över hur arbetet
med att stödja förvaltningens
rektorer kan stärkas ytterligare
med utgångspunkt i det redan
pågående arbetet.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 22

Pågående.

Förvaltningschefen uppdras att
presentera former för hur den
fackliga samverkan kan stärkas
och återrapportera till nämnden.
2018-00047

2019-01-29

Budget 2019:2
Tilläggsyrkande 23

Pågående.

Förvaltningen får i uppdrag att ta
fram en plan för implementering
av digitala nationella prov.
2018-00155

2019-01-29

Lokalresursplan 2020-2022
Översända
Lokalresursbehovsplan till
Lokalförsörjningsnämnden
gällande Grundskolans
lokalbehov 2020-2022.

Uppdrag till nämnden.

Genomfört
Beslut sammanträde 2019-0129.
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827
2017-00236

2019-01-29

Uppföljning av intern kontroll
2018 för Grundskolenämnden.

Uppdrag till nämnden.

2019-01-29

Modulskola Daltorp F-6

Uppdrag till nämnden.

Grundskolenämnden godkänner
Lokalförsörjningsnämndens och
Kommunfullmäktiges beslut på
förslag om att hyra moduler till
Daltorpskolan F-6.
Kommunfullmäktige har beviljat
ett investeringsanslag om 24 300
000 kronor för etablering av
modulskolan till
Lokalförsörjningsnämnden
2018-00149

2019-01-29

Projekteringsframställan
Myråsskolan

Genomfört
Beslut sammanträde 2019-0129.

Godkänner upprättad
uppföljning över intern kontroll
2018 och översänder densamma
till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen

2018-00087

GENOMFÖRT

Genomfört.
Beslut sammanträdet 2019-0129.

Uppdrag till nämnden.

Beslut sammanträdet 2019-0129.

Grundskolenämnden beslutar att
godkänna
projekteringsframställan för
Myråsskolan om- och
tillbyggnad, Kyrkvägen 49, Myrås
1:163 m.fl. Grundskolenämnden
beslutar att tillskriva

8
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

Kommunstyrelsen om vikten av
att en utredning med förslag på
åtgärder för en tryggare
trafikmiljö genomförs
2019-00008

2019-01-29

Befattning skolchef

Uppdrag till förvaltningschef.

---

Uppdrag till Presidiet och
förvaltningschef.

Beslut sammanträdet 2019-0326.

Grundskolenämnden utser
förvaltningschef att vara tillika
skolchef enligt Skollagen 2 kap. 8
a§
2018-00034

2019-02-26

Årsredovisning 2018
Fastställa årsredovisning för
2018 för Grundskolenämnden.
Begära ett ej disponerat
investeringsanslag om 667 tkr för
pågående inventarieutrustning
till Gånghesterskolan överförs till
2019.
Begära kompensation om 1,4
mkr för extra skolskjutskostnader
under evakuering av
Sjömarkenskolan.
Översända årsrapporten till
Kommunstyrelsen.
Begära hos Kommunfullmäktige
att under 2019 få disponera
överskott från 2018 för extra
kostnader utöver den ordinarie
löpande verksamheten.

9
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

Uppdra till presidiet att
specificera ändamål med begärd
disponering av 2018 års
överskott och informera
Kommunstyrelsen om innehållet.
Uppdra till presidiet att föreslå
en annan formulering i
årsrapporten i avsnitt 1;
Inledning, första stycket som
avser betygsutvecklingen.
2018-00090

2019-02-26

Miljörapport 2018

Uppdrag till nämnden.

Redovisning och beslut 201902-26.

Uppdrag till nämnden.

Redovisning för kännedom
2019-02-26.

Uppdrag till chef för elevhälsan
i budget 2018.

Slutredovisning sammanträde
2019-02-26.

Uppdrag verksamhetschef
område 4.

Redovisning sammanträde
2019-02-26.

Godkänna upprättad
miljörapport 2018 samt
översända densamma till Miljöoch konsumentnämnden.
2018-00102

2019-02-26

Redovisning inkomna synpunkter
2018
Godkänna upprättad redovisning
samt översända densamma till
Kommunstyrelsen.

2018-00127

2019-02-26

Rapport: Mer rörelsen i skolan.
Godkänna rapporten.

2018-00162

2019-02-26

Uppdrag: Utreda antalet
simkunniga barn i årskurs 6-9 i
kommunala skolor

10

GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
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EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

Grundskolenämnden godkänner
redovisningen och lägger denna
till handlingarna.
2019-00018

2019-02-26

Lokalisering av ny skola på
Gässlösa

Uppdrag till nämnden.
Skrivelse till LFN.

Genomfört.

Arbetsgrupp kallas till möten.
Uppdraget genomfört våren
2019.

Redovisning i samband med
nämndmöten.

Ärendet återremitteras för
andra gång till förvaltningen
190528.

Genomfört.
Grundskolenämndens beslut
20190827 § 136
Att nämnden uppdrar åt
förvaltningen att se över vilka
medarbetare med

Godkänna lokalisering av ny
skola på Gässlösa.
Avstyrka tilläggsyrkandet från
Sverigedemokraterna.

2019-00037

2019-02-26

Tillsättning av
budgetberedningsgruppen
budget 2020

Uppdrag avslutats 2019-06-13.

Grundskolenämnden tillsätter en
arbetsgrupp för
budgetberedning.
Per Carlsson, Susanne Karlander,
Ulf Sjösten, Monika Hermansson
Friedman, Martin Nilsson, Anders
Alftberg och Peter Wiberg ingår i
arbetsgruppen.
2019-00029

2019-02-26

Initiativärende från
Vänsterpartiet: Allmän visstid i
Grundskoleförvaltningen
Återremitteras till förvaltningen
för handläggning.

Nytt beslut 2019-08-23.
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

anställningsformen allmän
visstid som kan erbjudas
tillsvidareanställningar.
Att nämnden uppdrar åt
förvaltningen att till nämnden
regelbundet under
mandatperioden
återrapportera antal och andel
visstidsanställda i
förvaltningen, med
förhoppning om att antal och
andel anställda med
anställningsformen allmän
visstid minskar över tid till
förmån för
tillsvidareanställningar.
2018-00034

2019-03-26

Återrapportering från presidiet:
Skrivelse till

Uppdrag till presidiet.
Återrapport till nämnden.

Genomfört sammanträde
2019-03-26.

Uppdrag till kontaktpolitiker
under mandatperioden.

Pågående. Redovisas vid varje
sammanträde.

kommunstyrelsen gällande
ändamål med begärd
disponering av 2018 års
överskott.
Lägga presidiets återrapportering
till handlingarna.

2019-00004

2019-03-26

Val av kontaktpolitiker
Grundskolenämndens beslut

12

GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

1. Utse Olivia Schell (C) och Åke
Ekvad (KD) till kontaktpolitiker
inom skolområdet Sandgärd.
2. Utse Monika Hermansson
Friedman (C), Sarah Ali (S)och
Martin
Sörbom (SD) till kontaktpolitiker
inom skolområdet Fristad.
3. Utse Pernilla Ohlsson (S) och
Susanne Karlander (L) till
kontaktpolitiker inom
skolområdet Erikslund.
4. Utse Burair Mahmood (S) och
Saveta Olsén (M) till
kontaktpolitiker inom
skolområdet Engelbrekt.
5. Utse Emmy Scilaris (L) och Ulf
Sjösten (M) till kontaktpolitiker
inom skolområdet Viskafors.
6. Utse Anton Löberg (S), Per
Carlsson (S) och Elvira
Löwenadler
(M) till kontaktpolitiker inom
skolområdet Dalsjö.
7. Utse Emina Beganovic (S),
Martin Nilsson (M) och Maryan
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

Osman (V) till kontaktpolitiker
inom skolområdet Boda.
8. Utse Jenny Parmstrand (S) och
Tim Gahnström (MP) till
kontaktpolitiker inom
skolområdet Särla.
9. Utse Peter Wiberg (V), Anders
Alftberg (SD) och Anette
Arvidsson (KD) och till
kontaktpolitiker inom
skolområdet
Daltorp.
10. Godkänna utbetalning av
arvode för uppdrag som
kontaktpolitiker i enlighet med
gällande reglemente. Ersättning
gäller för max 25 timmar per år.
Beslut om ersättning utöver 25
timmar per år fattas av presidiet.
11. Kontaktpolitiker ska även
gälla för fristående skolor inom
respektive skolområdet.
2018-00128

2019-03-26

Resursfördelningsmodell
Grundskolenämnden

Uppdrag från KF till nämnden.

Beslut sammanträde 2019-0326.
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

Grundskolenämnden tillstyrker
här föreliggande förslag till ny
övergripande
resursfördelningsmodell att gälla
inom Grundskolenämndens
verksamheter från
och med 1 januari 2020.
Grundskolenämnden beslutar
föreslå kommunstyrelsen
hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta de övergripande
ersättningsprinciperna enligt
föreliggande förslag att
gälla från och med 2020-01-01
att upphäva nuvarande
ersättningsprinciper
att uppdra åt
grundskolenämnden att på
nämndnivå fördela resurser till
nämndens verksamheter i
enlighet med föreliggande
förslag
att uppdra till
grundskolenämnden att i
enlighet med ovan fastställa och
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

genomföra utbetalning av
ersättningar till fristående skolor
2019-00039

2019-03-26

Kvalitetsrapport jämförelse
nationella resultat 2018

Årlig rapport. Uppdrag till
huvudmannen.

Redovisning och beslut
sammanträde 2019-03-26.

Uppdrag till nämnden utifrån
Lokalresursplan.

Redovisning sammanträde
2019-03-26.

Godkänna Kvalitetsrapporten
jämförelse av nationella resultat
2018.
2019-00046

2019-03-26

Framställan till
Lokalförsörjningsnämnden:
Anpassa
behovet av utökade
undervisningslokaler för
förskoleklass och
fritidshemsverksamhet på
Särlaskolan.
Tillstyrka framställan: Tillstyrka
förslaget att
Lokalförsörjningsförvaltningen
anpassar Särlaskolans lokalbehov
av utökade undervisningslokaler
för
förskoleklass och
fritidshemsverksamhet.
Översända upprättad skrivelse
till Lokalförsörjningsnämnden.
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827
2019-00053

2019-03-26

Uppdrag till förvaltningschefen
om att utreda det

GENOMFÖRT

Uppdrag till förvaltningschef.

Redovisning sammanträde
2019-08-27.

rättsliga läget beträffande
syskonförtur.
Ge förvaltningschefen i uppdrag
att utreda rättsläget beträffande
syskonförtur i
det obligatoriska skolvalet samt
göra en omvärldsanalys inför
kommande år.
Uppdraget ska rapporteras vid
nämndens sammanträdde i
augusti.

2018-00034

2019-04-29

Rutin för källsortering
grundskolor. UTGÅR.

Förslag till en rutin är klart.
Dialog med rektorer,
verksamhetschefer,
förvaltningschef om
implementering och
kostnadsfördelning.

Pågående.

2019-04-29

Återrapportering från presidiet:
Skrivelse till

Uppdrag till presidiet.

Redovisning sammanträde
2019-04-29.

kommunstyrelsen gällande
ändamål med begärd
disponering av 2018 års
överskott. Lägga presidiets
återrapportering till
handlingarna
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827
2018-00052

2019-04-29

Återrapportering till nämnden:
Flourlackning.
Återremiss.

Rapporten bör handla om
fluorsköljning (uppdrag från
nämnden), alltså inte

GENOMFÖRT

Pågående.

om fluorlackning. Omtag.
2018-00149

2019-04-29

Detaljplan Myråsskolan.

Uppdrag till nämnden.

Redovisning och beslut
sammanträde 2019-04-29.

Revidering 2019-04-29.

Beslut om komplettering 201904-29.

Genomförs löpande.

Pågående. Ordförande fattar
beslut som redovisas till
nämnden vid varje
sammanträde.

Grundskolenämnden godkänner
ändring av detaljplanen på
Myråsskolan, Myrås
1:1163.
2017-00212

2019-04-29

Tillägg till Delegationsförteckning
för
Grundskolenämnden.
Nämndens
delegationsförteckning
kompletteras med Beslut om
tidig skolstart i
förskoleklass. Beslutanderätten
delegeras enligt
delegationsförteckningen till
chef för kvalitet och utveckling.

2018-00133

2019-04-29

Delegationsbeslut: Beslut om
skolplacering med
Syskonförtur. Ordförande fattar
beslut som redovisas till
nämnden vid varje
sammanträde.
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827
2019-05-28

Återrapportering om åtgärder vid
förelägganden utifrån
Skolinspektionens tillsynsbeslut
(Ärendet utgår)

GENOMFÖRT

UTGÅR.

---

Månadsuppföljningar.

Pågående. Redovisas vid
månadsuppföljningar.

Punkten utgår då ärendet inte
längre är aktuellt.
2018-00047

2018-05-28

Skrivelse: Användning av buffert
2019.
Tillstyrka förslaget att använda
buffert.
Under 2019 finns extra kostnader
för skolskjuts.
Dels kommer det av en faktura
härrörande skolskjuts i
December 2018 som har belastat
2019 på motsvarande 1,2 mkr.
Till detta kommer även
evakueringskostnad för
skolskjuts för Sjömarkenskolan
som har tillfälliga lokaler i
Kronängskolan under 2019.
Kostnaden för denna evakuering
beräknas till 3,5 mkr.
Därav finns ett behov att
använda motsvarande 4,7 mkr
från den buffert som finns avsatt
på 14 mkr under 2019.
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN FRÅN 2019-01-01-2022-12-31
RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

Kostnaderna är extraordinära för
2019
2019-00064

2019-05-28

Uppföljning av
kommunfullmäktiges uppdrag
som inte ingår i budget 2019.

Uppdrag redovisas vid T1, T2
samt bokslut.

Pågående. Redovisning vid T1,
2 samt bokslut.

Svar till Stadsrevisionen.

----

Uppdrag till nämnden.

Beslut sammanträde 2019-0528.

Uppdrag till förvaltningschef.

Pågående.

Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisningen samt
översända densamma till
Kommunstyrelsen.
2019-00016

2019-05-28

Svar på Revisionsrapport:
Granskning av samverkan och
förebyggande arbete kring barn
och unga.
Grundskolenämnden översänder
upprättad skrivelse till
Stadsrevisionen.

2018-00124

2019-05-28

Skrivelse: Modul vid Gula skolan.
Grundskolenämnden godkänner
Lokalförsörjningsnämndens
avtalsförslag gällande utökade
lokaler på Gula Skolan.

2019-00046

2018-05-28

Skrivelse: inhyrning av modul
Särlaskolan.
Grundskolenämnden godkänner
Lokalförsörjningsnämndens
avtalsförslag gällande utökade
lokaler på Särlaskolan.
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TIL L NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT.

EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

Ge förvaltningschefen i uppdrag
att utreda förslaget i enlighet
med initiativärendet – Skolskjuts
grundsärskolan
2019-00081

2019-06-13

Revidering av regler och
anvisningar för intern kontroll.

Uppdrag till nämnden.

Beslut sammanträde 2019-0613

Uppdrag till nämnden.

Anmälningsärende
sammanträde 2019-08-27.

Uppdrag till nämnden.

Pågående. Redovisas i
december.

I enlighet med reviderat förslag
fastställa regler och anvisningar
för intern
kontroll.
2019-00079

2019-06-13

Riskanalys 2020.
Fastställa Grundskolenämndens
Riskanalys 2020.
Ge förvaltningschefen uppdraget
att utifrån Riskanalys 2020
arbeta fram direkta
åtgärder för berörda riskbilder.
Riskanalysen 2020 anmäls
därefter till
Grundskolenämnden i augusti.
Att därefter sända densamma till
Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.

2019-00080

2019-06-13

Lokalplan 2019 för
Grundskolenämnden.

Uppföljning i december.
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EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827

GENOMFÖRT

Grundskolenämnden beslutar att
använda lokalplan 2019 som ett
planeringsunderlag för
grundskolans expansion av
verksamhet i Borås Stad.
Lokalplan 2019 översänds till
Lokalförsörjningsnämnden.

2019-00027

2019-06-13

Svar på Revisionsrapport Styrning och uppföljning av

Uppdrag till nämnden.

Beslut sammanträde 2019-0613.

Uppdrag till förvaltningschef
från 2017.

Genomfört. Slutrapport
sammanträde 2019-06-13.

privata utförare inom förskola,
skola, vård och omsorg.
Grundskolenämnden översänder
upprättad skrivelse till
Stadsrevisionen.

2019-00084

2019-06-13

Utredning av orsakerna till att
Skolinspektionen 2016
resulterade i ett stort antal
förelägganden.
Godkänna redovisning av
utredningen och översända
densamma till
Kommunstyrelsen.
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EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827
2019-00063

2019-06-13

Kvalitetsrapport värdegrund
2019.

GENOMFÖRT

Årlig uppföljning (KoU).
Uppdrag till huvudmannen.

Redovisning och beslut
sammanträde 2019-06-13.

Uppdrag till förvaltningschef.

Pågående.

Årlig uppföljning (KoU).

Uppföljning sammanträde
2019-06-13.

Godkänna kvalitetsrapporten
Värdegrund 2019.

2019-00092

2019-06-13

Revidering av styrdokumentet
Strategi Bildningsstaden.
Ge förvaltningschefen uppdraget
att arbeta fram ett reviderat
förslag av
styrdokumentet Strategi
Bildningsstaden.

2018-00056

2019-06-13

Uppföljning av Plan för
jämställdhetsintegrering för

Uppdrag till huvudmannen.

Grundskoleförvaltningen.
Godkänna uppföljning av
Grundskoleförvaltningens plan
för
jämställdhetsintegrering samt
översända densamma till Fritidsoch
folkhälsonämnden.
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EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827
2019-00075

2019-06-13

Riktlinjer för om- och
nybyggnation av grundskolor.

GENOMFÖRT

Presenterats 2019-06-13.

Beslut sammanträde 2019-0613.

Förslag: Beslut omorganisation
från 1 jan 2020.

Pågående.

Uppdrag till nämnden.

Beslut sammanträde 2019-0613.

Fastställa riktlinjer för om- och
nybyggnation av grundskolor.
2019-00071

2019-06-13

Remiss: Organisatorisk
tillhörighet för
bemanning Pedagogik.
Grundskolenämnden tillstyrker
Stadsledningskansliets förslag
om att
Grundskolenämnden tar över
ansvaret för
bemanningsenheten Pedagogik
från och med 1 januari 2020.

2019-00083

2019-06-13

Anslagsframställan för
Byttorpskolan om- och
tillbyggnad, kv Kräftan 2, Borås.
Grundskolenämnden tillstyrker
förslaget, att godkänna
Lokalförsörjningsnämndens
anslagsframställan avseende
Byttorpskolan om- och
tillbyggnad, Vindelgatan 4, kv
Kräftan 2, Borås.
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EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827
2019-00094

2019-06-13

Förhyrning av lokal till
Bodaskolan i Hässlekyrkan.

GENOMFÖRT

Uppdrag till nämnden.

Beslut sammanträde 2019-0613.

Grundskolenämnden godkänner
att Lokalförsörjningsnämndens
skriver avtal
med Svenska kyrkan på
Hässleholmen för utökade
lokaler till Bodaskolan.
2019-00007

2019-08-27

Budgetuppföljning per juli.
Budgetuppföljningen godkänns.

Uppdrag till nämnden.

Beslut sammanträde 2019-0827

2019-00111

2019-09-27

Uppdrag till förvaltningschefen
att utreda resekostnader i
anslutning till obligatoriska
moment

Uppdrag till förvaltningschefen

Pågående

2019-00011

2019-08-27

Budget 2020:1

Uppdrag till förvaltningschef

Pågående

Fastställa förslag till budget
2020:1
2019-00079

2019-08-27

Intern kontrollplan 2020

Slutfört beslut 2019-08-27.
Uppföljning av planen
pågående under året.

Anta intern kontrollplan för 2020
samt översända planen till
Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen
2019-00053

2019-08-27

Utvärdering av skolvalet 2019
Godkänna utvärderingen av
skolvalet 2019 och lägga den till
handlingarna

Uppdrag till förvaltningen från
nämnden.

Genomfört beslut 2019-08-27.
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EJ GENOMFÖRT
PÅGÅENDE

BESLUT PERIODEN 190101-190827
2019-00106

2019-08-27

Uppsägning av Rångedalahallen
Grundskolenämnden framställer
till
Lokalförsörjningsförvaltningen
att säga upp Rångedalahallen
delvis för Grundskolenämndens
verksamhet.
Grundskolenämnden önskar hyra
hallen en viss del i veckan till
skolans verksamhet.

2019-00108

2019-08-27

Uppsägning av Ryttaren Viskafors
Grundskolenämnden framställer
till
Lokalförsörjningsförvaltningen
att säga upp lokalen Ryttaren i
Viskafors Grundskolenämndens
verksamhet

2019-00110

2019-08-27

Välkomstmiddag - internationellt
rekryteringsprojekt

GENOMFÖRT

Uppdrag från nämnden till
Lokalförsörjningsnämnden

Pågående

Uppdrag från nämnden till
Lokalförsörjningsnämnden

Pågående

Godkännande av nämnden.

Genomfört.

Grundskolenämnden beslutar att
ge Grundskoleförvaltningen
tillåtelse att vid välkomstmiddag
inom det internationellt
rekryteringsprojekt bjuda på 1
glas vin till förrätt, 2 glas vin till
varmrätt
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GENOMFÖRT
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GENOMFÖRT
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SKRIVELSE

1(3)

Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00090 3.5.1.25

Adriana Waris
Handläggare

Miljörapport tertial 2 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna upprättad miljörapport tertial 2 2019 samt översända densamma till
Miljö- och konsumentnämnden.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige antog under våren 2018 Borås Stads Miljömål 2018-2021.
Jämfört med föregående miljömål medför inte de nya miljömålen stora
förändringar i miljöarbetet för förvaltningen. Verksamheterna har över en
längre tid, redan från 2013, arbetat med stadens miljömål och har kommit
ganska långt i sitt miljöarbete. Skolorna har arbetat med Grön Flagg sedan 90talet. Stadens ambition är att Borås ska bli en ledande miljökommun.
Miljömålen och etappmålen som nämnden har ansvar för är:
Hållbara perspektiv
Pågående arbete
-arbete enligt ett miljöledningssystem, Grön Flagg på skolor
-miljöutbildning för alla anställda och politiker
-minskad användning av kemikalier i Kost/Lokalvård (miljövänliga
städmetoder)
-minst 50% inköp av ekologiska/-närproducerade och rättvisemärkta livsmedel
-inga livsmedel med palmolja i skolkök
-rätt källsortering med fokus på förebyggande av uppkomsten av avfall och
ökad återanvändning och återvinning
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Pågående arbete
-ökat andel hållbara/fossilbränslefria resor
Uppföljning tertial 2

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av
hur arbetet med miljömålen fortlöper. De åtgärder och aktiviteter som nämnder
och bolag tar fram ska presenteras i kommunens digitala verktyg för
målstyrning. Två gånger per år, vid tertialuppföljningen 2 och årsredovisning,
ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och följas upp.

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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Till tertial 2 är det endast indikatorerna som ska följas upp och dessa är:
- Har förvaltningen ett certifierat miljöledningssystem?
- Har förvaltningen ett certifierat miljöledningssystem som inte är certifierat?
- Andel grundskolor med Grön Flagg?
- Andel anställda och förtroendevalda som genomgått en miljöutbildning som
inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete?
Nämnden bedömer att arbetet med miljömålen pågår enligt plan och många
mål förväntas att bli uppfyllda 2021 såsom: miljödiplomering av förvaltningen,
Grön Flagg, inköp av ekologiska livsmedel, miljövänliga städmetoder, ingen
palmolja i serverade måltider, källsortering och hållbara resor. Förvaltningen är
miljöcertifierad.
Fortsatt arbete Grön Flagg och miljöutbildning
För vissa miljömål planeras arbete med start 2020/2021 för att skapa utrymme
för skolor att arbeta med andra prioriterade områden utifrån resultatet efter
Skolinspektionens tillsyn samt med Skolverkets projekt för Bästa skola. Detta
gäller arbete med Grön Flagg på alla skolor samt miljöutbildning för alla
rektorer och pedagoger. Under 2019 arbetar 50 procent av skolor med Grön
Flagg. Målet är att öka antal skolor som arbetar med Grön Flagg under
2020/2021.
Förvaltningen har stora personalgrupper som behöver utbildas. Under 2019
kommer pedagogerna från alla skolor i området 3 att genomgå en
miljöutbildning (cirka 480 personer). Plan finns på att alla pedagoger inom ett
område per år kommer att genomgå utbildningen, vilket innebär att 2022
kommer alla pedagoger på våra grundskolor blir klara med miljöutbildningen.
Personal inom Kost och Lokalvård har genomgått miljöutbildningen.
Miljöutbildning för förtroendevalda och central administration fortsätter
2019/2020.

Beslutsunderlag
1. Miljörapport tertial 2, 2019 för Grundskolenämnden.

Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Miljö- och konsumentnämnden.
Per Carlsson (S)
Ordförande
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Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Inledning
Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha
ett miljöledningssystem.
Indikatorer
Har förvaltningen / bolaget ett
certifierat miljöledningssystem?

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Ja

Ja

Ja

Kommentar Grundskoleförvaltningen arbetar enligt ett miljöledningssystem. Förvaltningen är certifierad
sedan 2018, omdiplomering sker hösten 2019.
Skolor arbetar med Grön Flagg som är en metod för att arbeta med hållbarhet som är anpassad till den
pedagogiska verksamheten.
Alla storkök har KRAV-diplomerats enligt nivå 1, vilket innebär minst 25% ekologiska livsmedel. Under
2019 påbörjas nivå 2 som innebär minst 50% ekologiska livsmedel och höga krav på källsortering. KRAV
är en miljömärkning för mat och dryck uppbyggd på ekologisk grund, med höga krav på djuromsorg, hälsa,
socialt ansvar och klimatpåverkan.
Har förvaltningen / bolaget ett
miljöledningssystem som inte är
certifierat?

Nej

Ej aktuellt

Ej aktuellt

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg.
Indikatorer
Andel förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor som har ett
miljöledningssystem.
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Utfall 2018

Utfall 2019

77,5

77,5

50

3(4)

Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Kommentar Det är 50 procent av skolor som arbetar med Grön Flagg.
Skolor som pausar Grön Flagg 2019/2020: Sjömarkenskolan (under tiden på Gässlösa), Sandgärdkolan,
Gula skolan, Sandhultskolan, Fristadskolan, Bergdalskolan, Björkhöjdskolan, Bodaskolan F-6, Bodaskolan
7-9, Rångedalaskolan, Målsrydskolan, Aplaredskolan, Gånghesterskolan, Erikslundskolorna,
Daltorpskolan F-6 samt 7-9, Särlaskolan F-6 och 7-9, Viskaforsskolan F-6 och 7-9 pga. stora insatser för
att undgå vite från Skolinspektionen, stora insatser utifrån resultatet från Skolinspektionen och
vitesföreläggande, genomgripande arbete med projektet "Samverkan för bästa skola" (projekt med
Skolverket), flytt till nya lokaler och stor personalomsättning bland lärare.
Navet erbjuder utbildningar samt nätverksträffar utan kostnad inom ramen för hållbarhet och Grön Flagg.

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara
miljöutbildade.
Indikatorer
Andel anställda som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

21%

20%

20%

Kommentar Det är 20 procent av anställda som genomgått miljöutbildning som innehåller kunskap om
Borås Stads miljöarbete.
Förvaltningen har stora personalgrupper som behöver utbildas. Under 2019 kommer pedagogerna från
alla skolor i området 3 att genomgå en miljöutbildning (cirka 480 personer). Plan finns på att alla
pedagoger inom ett område per år kommer att genomgå utbildningen, vilket innebär att 2022 kommer alla
pedagoger på våra grundskolor bli klara med miljöutbildningen. Personal inom Kost och Lokalvård har
genomgått miljöutbildningen. Miljöutbildning för förtroendevalda och central administration fortsätter 2019.
Andel förtroendevalda (ledamöter och
ersättare) som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

14%

14%

Kommentar Det är 3 av 22 politiker som har genomgått miljöutbildning.
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Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00053 3.5.4.0

Joakim Cannerfors
Handläggare

Urvalsprinciper för skolplaceringar
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och fastställer
urvalsprinciper för skolplaceringar samt översänder skrivelsen till
Kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendet i sin helhet
Utredaren föreslår att Grundskolenämnden utvidgar de idag gällande
urvalsprinciperna för skolvalet till att generellt gälla för skolplaceringar i Borås
Stads skolor. Utredaren föreslår dessutom ett antal förtydliganden samt
redaktionella ändringar i urvalsprinciperna.
Ett förslag till urvalsprinciper har tagits fram. Först redovisas urvalsprinciperna
som Grundskolenämnden fastställde inför läsåret 2019/2020 med strykningar i
rött, tillägg i blått och kommentarer i grönt. Därefter redovisas det slutliga
förslaget i sin helhet efter ändringarna.
Den politiska bedömningen är att syskonförtur är värdefullt för både barnen
och familjerna. Den eventuella rättsförlust enskilda riskerar att löpa skall vägas
emot värdet av att ha regler som har stor acceptans bland invånarna.
Föregående år, då förvaltningen också tillämpade syskonförtur förelåg det inte
stora problem eller klagomål beträffande regeln om syskonförtur. Av dessa skäl
kvarstår syskonförtur i reglerna för kommande läsår.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges beslut om obligatoriskt skolval november 2016.
Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00053 3.5.4.0

Urvalsprinciper för skolplaceringar
Urvalsprinciper för skolplacering i Borås Stads skolor skolvalet
2019/2020
Allmänt
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras
”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen
2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 §
första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen.
Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så
långt det är möjligt i de kommunala skolorna.
Urval för placering i förskoleklass årskurserna F-3: Om antalet platser
på en skola är färre än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i
andra hand relativ närhet.
Urval för placering i årskurs 4 samt årskurs 7 årskurserna 4-9: Om
antalet platser på en skola är färre än antalet sökande tillämpas relativ närhet.
Kommentar: Ändringarna görs för att generellt gälla skolplaceringar och inte
bara i samband med skolvalet.
Om det finns synnerliga organisatoriska skäl (t.ex. att ombyggnad av en skola
skulle krävas för att tillgodose en elevs behov), kan en elev med omfattande
funktionsnedsättning erbjudas förtur till en viss skola.
Omvänt gäller också att en sådan elev kan anvisas annan skola än den önskade
om den önskade placeringen skulle medföra ”att betydande ekonomiska eller
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen”.
(9 kap 15 § 2 st. och 10 kap 30 § 2 st. 1 p. SL)

För elever i årskurs 1-9 gäller också att en elev kan omplaceras eller nekas
önskad skolplacering ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero”.
(10 kap 30 § 2 st. 2 p. SL)

Kommentar: Tilläggen är gjorda för att förtydliga att det finns några specialfall.
Notera att beslut enligt stycket närmast ovan fattas av nämnden

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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Syskonförtur
Syskonförtur gäller endast för placering i förskoleklass i skolvalet
årskurserna F-3.
För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs
F-5 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i förskoleklass skolan.
Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets
folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar
syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses
biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett
vårdnadshavare.
Kommentar: Utredaren konstaterar att tillämpningen av syskonförtur under
senaste året gjorts för åk F-3 i det löpande placeringsarbetet. Tillämpningen
uppstod efter de politiska resonemang som avsåg syskonförtur inför förra
läsåret där tjänstemännen tolkat att det fanns en intention om syskonförtur för
barn i lågstadiet, även om några urvalsprinciper för löpande skolplacering inte
formellt antagits av Grundskolenämnden. Ändringarna görs för att generellt
gälla skolplaceringar och inte bara i samband med skolvalet.
Relativ närhet
Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt
till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa
närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av
avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd
menas den faktiska gång- eller cykelvägen väg som man kan gå- eller cykla till
skolenhetens mitt från folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i
Lantmäteriets karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för
asylsökande utgår Grundskoleförvaltningen från registrerad adress.
Kommentar: I skolvalet gjorde en del vårdnadshavare tolkningen att vägen vi
mäter måste vara specifikt en gångbana eller cykelbana och hävdade envist sin
rätt till annan skola eftersom barnet skulle vara tvunget att gå längs en gata utan
trottoar. Om en väg senare skulle bedömas vara trafikfarlig att gå finns
möjligheten till skolskjuts. Ändringen är gjord för att förtydliga intentionen.
Så här räknar vi ut relativ närhet:
Vi mäter avståndet (gång- och cykelväg) mellan barnets folkbokföringsadress
och den önskade skolan.
Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste
eller näst närmaste skolan som har ledig plats. (alternativ skola) för att få fram
skillnaden i avstånd. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ närhet. Vi
ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i avstånd på att inte få önskad skola.
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma
årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem
kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den
alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa
närhet så prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola. Om
eleverna skulle bo i samma trappuppgång har den elev som bor högre upp
längst skolväg.
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Kommentar: Utredaren har bedömt att de två styckena ovan behövde
förtydligas och redaktionellt ändras.
Exempel
Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa
närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har
längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har.
Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska
uträkningen blir enligt följande:
Elev 1: 1200 m – 400 m = 800 m (värdet för relativ närhet)
Elev 2: 500 m – 300 m = 200 m (värdet för relativ närhet)

Skolval
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som:





ska börja förskoleklass
går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns
går i åk 6 på en fristående skola
går i åk 6 i en annan kommun

Elever i åk 6 på fristående skola och i annan kommun måste aktivt efter
inbjudan anmäla att de önskar delta i skolvalet. Om detta inte sker förutsätts
eleven gå kvar i fristående skolan eller i annan kommun.
Kommentar: Tilläggen har gjorts utifrån hur vi i praktiken gjorde förra
skolvalet. Även om detta var oreglerat insåg vi att elever i fristående skolor och
elever i annan kommun måste informeras om skolvalet även om de inte måste
välja ny skola inför åk 7 som ju övriga elever skall. Risken är ju överhängande
att de går miste om en skolplats på önskad skola om de själva får för sig att byta
efter det att skolvalet genomförts. Vi ansåg att det var det enda riktiga utifrån
likställighetshetsprincipen. (2 kap 3 § KL)
Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av skolvalet får information
hemskickad till sin folkbokföringsadress. Grundskoleförvaltningen fastställer
vilka datum som gäller inför varje år för skolvalet. Sökanden som omfattas av
skolvalet har möjlighet att välja och rangordna tre skolor. Samtliga
vårdnadshavare måste bekräfta valet för att det ska gälla. Om sökanden ej
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kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så placeras eleven på
närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet.
Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickar
Grundskoleförvaltningen påminnelser. Om dessa inte hörsammas av
vårdnadshavarna placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats
enligt relativ närhet.
Kommentar: Utredaren ser ett förtydligande som nödvändigt då det i praktiken
är vanligt att den närmaste skolan fylls av elever med bättre relativ närhet.
Adressändring
Vid flytt ska den nya folkbokföringsadressen beaktas vid kommunens beslut
om skolplacering, under förutsättning att vårdnadshavare kan visa upp ett
köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt. Inflyttning till den nya
folkbokföringsadressen ska ha skett senast 1 september aktuellt år, vilket ska
framgå i kontraktet. Kommunen kan bara ta hänsyn till adressändring om
vårdnadshavare har meddelat detta innan beslut om skolplacering.
Löpande skolplaceringar
Vårdnadshavare till elever som under läsåret flyttar till Borås eller önskar byta
skola anmäler detta till Placeringsenheten som löpande fattar beslut om
skolplaceringar enligt dessa urvalsprinciper. En elev som får avslag på sin
ansökan kvarstår med sin ansökan under den termin som ansökan görs och
ärendet bevakas kontinuerligt för den händelse att en plats blir ledig på önskad
skola. Ansökningarna gallras vid terminsslutet och vårdnadshavarna måste på
nytt ansöka om skolplacering om de fortfarande vill byta skola.
Dessa urvalsprinciper fastställdes av Grundskolenämnden 2019-09-23.
Urvalsprinciperna skall revideras i september 2020.
Kommentar: Tillägget behövs för att tydligt reglera det löpande
placeringsarbetet. Det blir i praktiken också en del i skolvalet eftersom många
vårdnadshavare som inte fått önskad placering eller ångrar sitt val direkt efter
skolvalet ansöker om att om möjligt byta skola. När många ansöker om byte
efter skolvalet görs en bedömning om lämpliga datum för gemensam hantering
av skolbyten så att det inte resulterar i ett slags ”först till kvarn” som ju då i
praktiken skulle leda till ett kronologiskt kö-system.
Att redan nu fastställa att urvalsprinciperna skall revideras är lämpligt då vi
förväntar oss förändringar i lagstiftningen gällande skolplaceringar.
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Förslag till urvalsprinciper för skolplacering
Urvalsprinciper för skolplacering i Borås Stads skolor
Allmänt
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras
”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen
2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 §
första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen.
Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så
långt det är möjligt i de kommunala skolorna.
Urval för placering i årskurserna F-3: Om antalet platser på en skola är färre
än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ
närhet.
Urval för placering i 4-9: Om antalet platser på en skola är färre än antalet
sökande tillämpas relativ närhet.
Om det finns synnerliga organisatoriska skäl (t.ex. att ombyggnad av en skola
skulle krävas för att tillgodose en elevs behov), kan en elev med omfattande
funktionsnedsättning erbjudas förtur till en viss skola.
Omvänt gäller också att en sådan elev kan anvisas annan skola än den önskade
om den önskade placeringen skulle medföra ”att betydande ekonomiska eller
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen”.
(9 kap 15 § 2 st. och 10 kap 30 § 2 st. 1 p. SL)

För elever i årskurs 1-9 gäller också att en elev kan omplaceras eller nekas
önskad skolplacering ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero”.
(10 kap 30 § 2 st. 2 p. SL)

Syskonförtur
Syskonförtur gäller endast för placering i årskurserna F-3.
För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs
F-5 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i skolan.
Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets
folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar
syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses
biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett
vårdnadshavare.
Relativ närhet
Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt
till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa
närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av
avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd
menas den faktiska väg som man kan gå- eller cykla till skolenhetens mitt från
folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i Lantmäteriets
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karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för asylsökande utgår
Grundskoleförvaltningen från registrerad adress.
Så här räknar vi ut relativ närhet:
Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade
skolan.
Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste
skolan som har ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ
närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i avstånd på att inte få
önskad skola.
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma
årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem
kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den
alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa
närhet prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola. Om
eleverna skulle bo i samma trappuppgång har den elev som bor högre upp
längst skolväg.
Exempel
Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa
närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har
längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har.
Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska
uträkningen blir enligt följande:
Elev 1: 1200 m – 400 m = 800 m (värdet för relativ närhet)
Elev 2: 500 m – 300 m = 200 m (värdet för relativ närhet)

Skolval
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som:





ska börja förskoleklass
går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns
går i åk 6 på en fristående skola
går i åk 6 i en annan kommun

Elever i åk 6 på fristående skola och i annan kommun måste aktivt efter
inbjudan anmäla att de önskar delta i skolvalet. Om detta inte sker förutsätts
eleven gå kvar i fristående skolan eller i annan kommun.
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Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av skolvalet får information
hemskickad till sin folkbokföringsadress. Grundskoleförvaltningen fastställer
vilka datum som gäller inför varje år för skolvalet. Sökanden som omfattas av
skolvalet har möjlighet att välja och rangordna tre skolor. Samtliga
vårdnadshavare måste bekräfta valet för att det ska gälla. Om sökanden ej
kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så placeras eleven på
närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet.
Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickar
Grundskoleförvaltningen påminnelser. Om dessa inte hörsammas av
vårdnadshavarna placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats
enligt relativ närhet.
Adressändring
Vid flytt ska den nya folkbokföringsadressen beaktas vid kommunens beslut
om skolplacering, under förutsättning att vårdnadshavare kan visa upp ett
köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt. Inflyttning till den nya
folkbokföringsadressen ska ha skett senast 1 september aktuellt år, vilket ska
framgå i kontraktet. Kommunen kan bara ta hänsyn till adressändring om
vårdnadshavare har meddelat detta innan beslut om skolplacering.
Löpande skolplaceringar
Vårdnadshavare till elever som under läsåret flyttar till Borås eller önskar byta
skola anmäler detta till Placeringsenheten som löpande fattar beslut om
skolplaceringar enligt dessa urvalsprinciper. En elev som får avslag på sin
ansökan kvarstår med sin ansökan under den termin som ansökan görs och
ärendet bevakas kontinuerligt för den händelse att en plats blir ledig på önskad
skola. Ansökningarna gallras vid terminsslutet och vårdnadshavarna måste på
nytt ansöka om skolplacering om de fortfarande vill byta skola.
Dessa urvalsprinciper fastställdes av Grundskolenämnden 2019-09-23.
Urvalsprinciperna skall revideras i september 2020.
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Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00082 3.5.4.0

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar att godkänna remissen - Strategi för Borås Stads
friluftsliv.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden beslutar att godkänna remissen - Strategi för Borås Stads
friluftsliv.
Grundskolenämnden anser att det bör tas hänsyn till i strategin att vid planering
av nya eller vid utbyggnation/utveckling av friluftsområden anpassa dem så att
grundskolans verksamhet tryggt kan ta sig dit och att utformningen anpassas
för att enkelt kunna användas i undervisningen. I strategin står det;
”Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv
anpassat för barn och unga.”
Beslutsunderlag
1. Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv.
Samverkan
Ärendet har samverkats i LSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25

Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv
Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Tekniska nämnden
14. Vård- och äldrenämnden
15. Kommunstyrelsen
16. Överförmyndarnämnden
17. AB Bostäder i Borås
18. Borås TME
19. Borås Djurpark
20. Borås Energi och Miljö AB
21. Borås Elnät
22. Borås Parkerings AB
23. Industribyggnader i Borås AB

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

24. Fristadbostäder AB
25. Viskaforshem AB
26. AB Toarpshus
27. AB Sandhultsbostäder
28. Borgstena IF
29. Borås Fältrittklubb
30. Borås Gif
31. Borås Skidlöparklubb
32. Bredareds IF
33. Brämhults Ryttarsällskap
34. Dalsjöfors Goif
35. Hestra IF
36. IK Ymer
37. Kakas Ridklubb
38. Rydboholms SK
39. SOK 68 Sandared
40. Tämta Ridklubb
41. Boråskretsen av Scouterna
42. Borgstena Hembygdsförening
43. Bredareds Hembygdsförening
44. Dannike Hembygdsförening
45. Fristads Hembygdsförening
46. Gingri Hembygdsförening
47. Hedareds Byalag
48. Hembygdsförengen Borgstena Framtid

49. Kinnarumma Hembygdsförening
50. Ljushults Hembygdsförening
51. Rångedala Hembygdsförening
52. Sandhults Hembygdsförening
53. Seglora Hembygdsförening
54. Tämta Hembygdsförening
55. Viareds Natur och Hembygdsförening
56. Vänga Hembygdsförening

57. Äspereds Hembygdsförening
58. Borås NSF-scoutkår
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59. Kinnarumma Scoutkår
60. Brämhults Scoutkår
61. Dalsjöfors Scoutkår
62. KFUM/K Scoutkår Borås
63. KFUM/K Scoutkår Fristad
64. S:T Örjans Scoutkår Borås
65. Sandareds Scoutkår
66. Stiftelsen Borås Scoutkår
67. Viskafors Scoutkår
68. Studiefrämjandet Sjuhärad
69. Medborgarskolan
70. Sensus Studieförbund
71. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
72. Friluftsfrämjandet Borås
73. Odenslunds 4H-gård
74. Unga Örnar Borås
Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den
2019-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Åsa Skytt Jansson
Handläggare
033 357219
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25

Strategi för Borås Stads friluftsliv
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande
generationer.
Ärendet i sin helhet
Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025,
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och
leder och cykelplanen.
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.
Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens
geografiska yta, både land och vatten.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra
ideella organisationer.
Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika
målgrupper. Strategin fokuserar på att:
- Öka tillgängligheten för alla
- Planera rätt med friluftslivet i fokus
- Vårda naturen och friluftsområdena
- Anpassa utbudet utifrån olika behov
- Anpassa informationen
- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen
Beslutsunderlag
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv
2. Missiv
Beslutet expedieras till
1. Borås Stads nämnder och bolag

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Fritids- och folkhälsonämnden Diarium
den 21 maj 2019 12:03
Arbetslivsnämnden Diarium; Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium;
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden
Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Miljö- och
konsumentnämnden; Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; Sociala
omsorgsnämnden Diarium; Tekniska nämnden Diarium; Vård- och äldrenämnden Diarium;
Kommunstyrelsen Diarium; Överförmyndarnämnden Diarium; AB Bostäder i Borås; BoråsBorås
TME AB; Borås Djurpark AB; Borås Energi och Miljö AB; Borås Elnät AB; Borås Parkerings AB;
Industribyggnader i Borås AB; Fristadbostäder AB; Viskaforshem AB; Elisabeth Stenson;
info@toarpshus.se; info@sandhultsbostader.se; styrelsen@borgstena.nu;
kansli@borasridhus.se; info@borasgif.nu; borasskidloparklubb@gmail.com;
info@bredaredsif.se; pompeji_@hotmail.com; dgoif@telia.com; kansliet@hestraif.se;
ik.ymer@telia.com; Susanna.giger@gmail.com; kansliet@rydboholmssk.se;
urban.bjufstrom@hotmail.com; tamtark@hotmail.com; kansli@borasscout.se;
stig.ehrstedt@telia.com; henry.je.persson@gmail.com; berntsgarden@telia.com;
birgitta.fristad@telia.com; annica.wernerby@live.se; gun-britt.classon@telia.com;
lars.loren3@gmail.com; alva.hjarth@hotmail.com; akethor@tele2.se;
nyman.stavared@gmail.com; gunnar.toresson@telia.com; seghem@gmail.com;
magnus.persson.fiat@gmail.com; kontakt@viaredsnhf.se;
vangahembygdsforening@gmail.com; toarps.bil@gmail.com; claes.uhlin@nsf.scout.se;
hagnestig@hotmail.com; erik.johnson@bramhultsscoutkar.se; info@dalsjoforsscoutkar.se;
lgkarlander@gmail.com; Tomas Dahlqvist; bobacklund@gmail.com; info@sandaredsscout.se;
andreas.s.larsson@ericsson.com; viskafors.scout@hotmail.com;
sjuharad@studieframjandet.se; michelle.helander@medborgarskolan.se;
lena.sjoberg@sensus.se; sjuharad@sv.se; perake.karlsson@telia.com;
kontoret@odenslunds4h.se; jessica.engs@hotmail.se
Åsa Skytt Jansson; Kristina Nyberg Smahel; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium
Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv
9. Bilaga 1 - Strategi för Borås Stads friluftsliv.pdf; 9. Bilaga 2 - Strategi för Borås Stads
friluftsliv.pdf; 9. Strategi för Borås Stads friluftsliv.pdf; Beslut-201900047-FOFN-§ 77.pdf

Hej,
Översänder remissen Strategi för Borås Stads friluftsliv samt bilagor. Yttrandena ska ha inkommit till Fritids- och
folkhälsonämnden senast 30 september 2019.
Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Enligt uppdrag,
Med vänliga hälsningar,
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
-------------------------------------------Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen - Stabsenheten
Sturegatan 28, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås)
Tel/mobil: 033 - 35 73 28
boras.se
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad hanterar
personuppgifter se boras.se/pub

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-14
Fritids- och
folkhälsonämnden

§ 77

Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25

Strategi för Borås Stads friluftsliv
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande
generationer.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv
2. Missiv
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Justerandes signatur

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-14
Fritids- och
folkhälsonämnden

Justeras 2019-05-21.
Håkan Eriksson (C)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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• Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Strategi för
Borås Stads friluftsliv

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och
folkhälsonämnden
Gäller för: XXXX
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023
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Strategi för
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Friluftsoch rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten,
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur.
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för
ökad integration och social sammanhållning.
Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens
och kommande generationer.
Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen:

Tillgänglig natur för alla
Starkt engagemang och samverkan
Allemansrätten
Tillgång till natur för friluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:
”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)
Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud.
Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten.
För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin.

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till
ett varierat friluftsliv i olika miljöer.
För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:
Öka tillgängligheten för alla genom att

•
•
•
•
•

Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.
Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.
Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.
Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter.
Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer.

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid
framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.
• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av
bebyggelse och av friluftsområden.
Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.
• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.
• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.

4
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:
Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,
kultur- och naturvärden.

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv
anpassat för barn och unga.
Anpassa informationen genom att

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.
• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till
naturområden och friluftsanläggningar.

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.
Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.
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Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00099 3.5.4.0

Redovisning av inkomna synpunkter 1 januari till 31
juni 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna upprättad redovisning av inkomna synpunkter 1 januari till 31 juni
2019
Ärendet i sin helhet
I denna redovisning redovisar Grundskolenämnden antalet inkomna och
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 juni 2019, samt fördelning
över verksamhetsområden och kriterier. Under perioden har 31 synpunkter
inkommit via systemet och majoriteten är av typen klagomål – tjänster.
Antalet inkomna synpunkter under första halvåret har ökat jämfört med samma
period föregående år, 31 inlämnade synpunkter första halvåret 2019 mot 18
motsvarande period 2018. Totalt sett är dock antalet inkomna synpunkter
fortsatt 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 ständigt pågående
Beslutsunderlag
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2019 (Grundskolenämnden)
Samverkan
FSG

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Redovisning av inkomna
synpunkter januari-juni 2019
Grundskolenämnden

Innehållsförteckning
1 Inledning ............................................................................................ 3
2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 2019................................ 3
3 Fördelning kommungemensamma kriterier .................................... 4
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ................................................... 4

4 Ständiga förbättringar....................................................................... 4
5 Avslutade synpunktsärenden .......................................................... 5
6 Synpunktsrutinen.............................................................................. 5
7 Vidarebefordrade ärenden................................................................ 5
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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 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.
Anvisning
Här kan förvaltningen skriva en inledande text till sin redovisning. Sammanfattningar, förklaringar
och viktiga slutsatser som förvaltningen vill lyfta fram kan föras fram här.

Antalet inkomna synpunkter till Grundskoleförvaltningen under första halvåret har ökat jämfört med
samma period föregående år, 31 inlämnade synpunkter första halvåret 2019 mot 18 motsvarande period
2018.

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni
2019
Anvisning
Med verksamhetsområde avses de områden dit synpunkten kan fördelas inom förvaltningen.
Med vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten avses den mest förekommande synpunkten hos
respektive områden.
Möjlighet finns att lägga till det antal rader som behövs

Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Kvalitet och utveckling

4

Klagomål - Tjänst - Övrigt

Olika skolenheter

8

Klagomål - Tjänst - Organisation, Särskilt stöd och
Undervisning

Kost och lokalvård

19

Totalt för förvaltningen

31

Klagomål - Tjänst- Kost
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Anvisning
Fyll i hur synpunkterna fördelade sig på kommungemensamma kriterierna. För att få ut hur de olika
kriterierna fördelar sig över varandra få ni ”exportera statistiken från utvärderingskriterierna till
kalkylprogram” och därefter sortera i excelfilen.
Tabellens första kolumn (verksamhetsmått) avser de kommungemensamma kriterierna.

Beröm 2019

Fråga 2019

Förslag
2019

Klagomål
2019

Totalt 2019

Bemötande

0

0

0

0

0

Fysisk miljö

0

0

0

0

0

Information

0

0

0

0

0

Tjänster

0

1

1

29

31

Totalt

0

1

1

29

31

Verksamhetsmått

4 Ständiga förbättringar
Anvisning
Har någon av synpunkterna som inkom januari-december resulterat i förändringar eller utveckling av
arbetet? Ge gärna några exempel på hur förvaltningen använt sig av synpunkterna i sitt arbete med
ständiga förbättringar. Vilka resultat eller åtgärder har det lett till? Om så inte är fallet förklara varför
och berätta om ni tänkt göra detta i framtiden?

Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbeta med att aktivt informera allmänheten om möjligheten att
lämna in synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är bland annat 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.
En majoritet av de inkomna synpunkterna berör kostverksamheten och är fördelade på flera skolor.
Både enskilda och gemensamma åtgärder har vidtagits för att exempelvis förbättra informationen till
elever, personal och vårdnadshavare i skolornas serveringar samt utveckla arbetet med matråd.
Även om antalet inkomna synpunkter under första halvåret ökat jämfört med samma period föregående
år, är totalt sett antalet inkomna synpunkter 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
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möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra arbetet med hanteringen av inkomna
synpunkter är ständigt pågående

5 Avslutade synpunktsärenden
Anvisning
Tabellen avser de synpunkter som inkom under perioden januari – december. Fyll i totalt antal
avslutade, respektive icke avslutade synpunkter.

Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
juni 2019

31

0

31

6 Synpunktsrutinen
Anvisning
Ange i vilken grad förvaltningen lyckats följa rutinen genom välja status i rullgardinslistan samt
kommentera/förklara valet.

Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Fullt ut

Förvaltningen använder sig regelbundet av rutinen i
samband med synpunktshantering

7 Vidarebefordrade ärenden
Anvisning
Ange hur många synpunkter som förvaltningen vidarebefordrat/avböjt till externa bolag, föreningar
eller organisationer.

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.
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Datum

Instans
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00126 610

Cathrine Kristoffersson
Handläggare
033 353643

Skrivelse med godkännande av hyresförslag på
Björkhöjdskolan
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsförvaltningens förslag på
hyresavtal gällande Björkhöjdskolan.
Sammanfattning
Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsförvaltningens förslag på
hyresavtal gällande Björkhöjdskolan.
2016 förhyrde Borås Stad hela fastigheten Samariten 11, sedan tidigare var
Skogsängens förskola placerad i fastigheten som sedan även kompletterats med
Skogsängen mini. Fram till sommaren 2019 har Björkängsgymnasiet, före detta
Tullengymnasiet bedrivit sin verksamhet i huset. Denna verksamhet har flyttat
från huset och lämnar plats för en avsevärd utökning av Björkhöjdskolan som
utöver sina befintliga ytor även tar över gymnasiets tidigare ytor. I huset finns
även CFL, Centrum för Flerspråkigt Lärande. Till fastigheten hör även en
idrottshall som under sommaren 2018 genomgick en omfattande renovering.
För att huset utöver befintlig förskoleverksamhet skall kunna fungera som
fullgod F-9 grundskola behöver fastigheten anpassas på ett antal punkter.
Dessa punkter sammanfattas som tre olika projekt


Tillagningskök



Utemiljö



Ombyggnad (grundskola)

Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsförvaltningens förslag på
hyresavtal gällande Björkhöjdskolan.
2016 förhyrde Borås Stad hela fastigheten Samariten 11, sedan tidigare var
Skogsängens förskola placerad i fastigheten som sedan även kompletterats med
Skogsängen mini. Fram till sommaren 2019 har Björkängsgymnasiet, före detta
Tullengymnasiet bedrivit sin verksamhet i huset. Denna verksamhet har flyttat
från huset och lämnar plats för en avsevärd utökning av Björkhöjdskolan som

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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utöver sina befintliga ytor även tar över gymnasiets tidigare ytor. I huset finns
även CFL, Centrum för Flerspråkigt Lärande. Till fastigheten hör även en
idrottshall som under sommaren 2018 genomgick en omfattande renovering.
För att huset utöver befintlig förskoleverksamhet skall kunna fungera som
fullgod F-9 grundskola behöver fastigheten anpassas på ett antal punkter.
Dessa punkter sammanfattas som tre olika projekt


Tillagningskök



Utemiljö



Ombyggnad (grundskola)

Kök: I huset finns i dag ett befintligt mottagningskök som är i stort behov av
renovering, uppdatering och uppgradering till ett tillagningskök enligt beslut
fattade i Borås Stad.
Utemiljö: Då verksamheten ändras från gymnasie- till grundskola fodras en
annan inriktning på utemiljön mer anpassad för mindre barn och deras behov.
Ombyggnad: Då skolan kommer att växa succesivt kommer denna ombyggnad
att ske etappvis. Ombyggnaden innefattar utöver anpassningar av befintliga
lokaler till grundskola även specialsalar i form av trä- och textilslöjd, NO,
teknik, musik, bibliotek samt hemkunskapssalar.
Utöver befintliga Skogsängens förskola och Björkhöjdskolan kommer lokalerna
även användas som evakuering för Myråsskolan under 2020 – 2022.
Tidsplan för projektet


Tillagningskök: Påbörjas HT-2019 klart VT-2020



Utemiljö: Första etappen som avser utökning utanför CFL:s lokaler
utförs i augusti 2019, därefter iordningställs yta för yta efterhand som
skolan fylls på med elever.



Ombyggnad (grundskola): Dessa anpassningar påbörjas tillviss del
under sommaren 2019. Dessa arbeten kommer att utföras i 4
huvudetapper som avses vara helt klart till vårterminen-2021.

Elevunderlag/Elevkapacitet
Höstterminen 2019 (Nuläge)


Förskola ca 168 barn



Björkhöjdskolan F-1 ca 120 barn



CFL (Centrum för Flerspråkigt Lärande) ca 15-30 barn

Höstterminen 2021 (Färdig skola)
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Förskola ca 168 barn



Årskurs F-6* 2 paralleller (inklusive fritids) ca 378 barn



Årskurs 7-9* 4 paralleller ca 324 barn



CFL (Centrum för Flerspråkigt Lärande)



Hörselverksamhet Grundskola

Ekonomi
Grundskolenämndens hyra för Björkhöjdskolan kommer succesivt att öka allt
eftersom en större andel tas i bruk för att vid full debitering motsvara 8 490
kvm. Mellan ht-20 och vt-22 kommer björkhöjdskolan användas som
evakuering av Myråsskolan och ingen debitering av hyra kommer att ske för
denna del. Enligt beslut står Lokalförsörjningsnämnden för evakueringslokal.

Hyresförslag från Lokalförsörjningsförvaltningen
Befintliga hyresavtal, FN, GRN,GVUX
Fastighet
Adress
Hyresvärd
Yta
Hyra med index
Tilläggsavtal
Total hyreskostnad
Index
Avtalslängd
Till och med
Moms

Samariten 11
Klinikvägen 48
Hemsö
10 346 kvm
12 720 406 kr
3 662 109 kr
16 407 515 kr
80 % KPI
15 år
2031-09-30
Exkl.

1 232 kr/kvm
353 kr/kvm
1 585 kr/kvm
9mån uppsägning

5 års förlängning

Nuv. Hyra (brukarnämnder)
Yta
Klass
Schablonhyra
Årshyra

Gym. & Vux. nämnden
6 660 kvm
Ny
1 237 kr/kvm
8 238 420 kr

Förskolenämnden
1 857 kvm
Ny
1 849 kr/kvm
3 433 593 kr

Grundskolenämnden
1 830 kvm
Ny
1 127 kr/kvm
2 062 410 kr

Totala intäkter Årshyra

13 734 423 kr

1 328 kr/kvm

Nytt avtal, inkl. tilläggsavtal, GRN, FN
Fastighet
Adress
Hyresvärd
Yta
Hyra
Index
Avtalstid

Samariten 11
Klinikvägen 48
Hemsö
10 346 kvm
21 493 548 kr/år
80 % KPI
15 år

2 077 kr/kvm
9 mån uppsägning

5 års förlängning
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Prel. Tillträde (nytt avtal)
Moms
Anpassningar

2020-01-01
Exkl.
Kostnader för anpassningar tillkommer

Hyra enligt nytt avtal (brukarnämnder)
Yta
Klass
Schablonhyra
Årshyra

Grundskolenämnden
8 490 kvm
Ny
1 127 kr/kvm
9 568 230 kr

Förskolenämnden
1 857 kvm
Ny
1 849 kr/kvm
3 433 593 kr

Totala Intäkter Årshyra

13 001 823 kr

Ca 1 257 kr/ kvm

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga
investering.
Beslutsunderlag
1. 2018-00208 Ombyggnation Björkhöjdskolan, Samariten 11
2. 2018-00208 Korrigerat förslag
Samverkan
Ärendet har samverkats i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

LN.diarium@boras.se
den 28 augusti 2019 13:37
Kommunstyrelsen Diarium; Grundskolenämnden Diarium
Thobias Mattsson
2018-00208 Korrigerat förslag
Skrivelse korrigerat förslag avseende ombyggnation Björkhöjdskolan,
Samariten 11..pdf; Korrigerat förslag.docx

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Kategorier:

Röd kategori

Hej,

Översänder korrigerad handling enligt uppdrag.

Mvh Malin Grahmstad

Förslag
Befintliga hyresavtal, FN, GRN,GVUX
Fastighet
Adress
Hyresvärd
Yta
Hyra med index
Tilläggsavtal
Total hyreskostnad
Index
Avtalslängd
Till och med
Moms

Samariten 11
Klinikvägen 48
Hemsö
10 346 kvm
12 720 406 kr
3 662 109 kr
16 407 515 kr
80 % KPI
15 år
2031-09-30
Exkl.

1 232 kr/kvm
353 kr/kvm
1 585 kr/kvm
9mån uppsägning

5 års förlängning

Nuv. Hyra (brukarnämnder)
Yta
Klass
Schablonhyra
Årshyra

Gym. & Vux. nämnden
6 660 kvm
Ny
1 237 kr/kvm
8 238 420 kr

Förskolenämnden
1 857 kvm
Ny
1 849 kr/kvm
3 433 593 kr

Grundskolenämnden
1 830 kvm
Ny
1 127 kr/kvm
2 062 410 kr

Totala intäkter Årshyra

13 734 423 kr

1 328 kr/kvm

Nytt avtal, inkl. tilläggsavtal, GRN, FN
Fastighet
Adress
Hyresvärd
Yta
Hyra
Index
Avtalstid
Prel. Tillträde (nytt avtal)
Moms
Anpassningar

Samariten 11
Klinikvägen 48
Hemsö
10 346 kvm
21 493 548 kr/år
2 077 kr/kvm
80 % KPI
15 år
9 mån uppsägning
2020-01-01
Exkl.
Kostnader för anpassningar tillkommer

Hyra enligt nytt avtal (brukarnämnder)
Yta
Klass
Schablonhyra
Årshyra

Grundskolenämnden
8 490 kvm
Ny
1 127 kr/kvm
9 568 230 kr

Förskolenämnden
1 857 kvm
Ny
1 849 kr/kvm
3 433 593 kr

Totala Intäkter Årshyra

13 001 823 kr

Ca 1 257 kr/ kvm

5 års förlängning

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Sida

SKRIVELSE

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

1(4)

Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00114 3.5.4.0

Godkännande av projekteringsframställan; utbyggnad
av kök på Trandaredskolan, Hjulet 3
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende utbyggnad kök, Trandaredskolan,
Hjulet 3.
Sammanfattning
Grundskoleförvaltningen har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet att
starta en förstudie för utbyggnad av Trandaredskolans tillagningskök.
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-03-19. Projektet finns
upptaget i investeringsbudget för 2019 med en projektbudget om 6 500 000
kronor. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 2020 är
projektet med en utökad projektbudget om 13 900 000 kronor.
Ärendet i sin helhet
Grundskoleförvaltningen har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet att
starta en förstudie för utbyggnad av Trandaredskolans tillagningskök.
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-03-19. Projektet finns
upptaget i investeringsbudget för 2019 med en projektbudget om 6 500 000
kronor. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 2020 är
projektet med en utökad projektbudget om 13 900 000 kronor.
Projektbeskrivning och mål
Nuläge
Skolans tillagningskök är gammalt och har inte de ytor som krävs till att förvara
råvaror. Köket har idag inte den kapacitet och arbetsmiljö som erfordras. För
att erhålla ett bra flöde och att få plats med ny utrustning som klarar dagens
behov, behöver köket byggas ut.
Mål
Förstudien har studerat möjligheten att bygga ut skolans tillagningskök och
anpassa detta till dagens behov. Totalt tillagas 600 portioner per dag.
Detaljplanen medger en utbyggnad och fastigheten behåller sin karaktär
fortsättningsvis med avvikelse på ett nytt fläktrum. Fläktrummet kommer att
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placeras ovan det nya köket på taket då det i förstudien har studerats flera
alternativ till att behålla det befintliga fläktrummet och aggregaten. Den nya
totala luftmängden blev så pass mer att ett nytt aggregat måste installeras och
placeringen flyttas för att installationer skall kunna vara möjliga. Befintliga
kanaldragningar i matsalen kommer att behållas och kopplas ihop med det nya
systemet.
Ytan för tillbyggnad kommer innehålla diskrum, tillagningskök, kyl- och
frysförvaring, samt nya personalutrymmen som kontor, omklädning och
personalrum. Förstudien har även studerat utvändig mark där leveranser kan
hanteras säkrare med separat in och utfart från skolgården. Även hantering av
avfall har studerats för bättre logistik.
Delar av matsalen ses över och byter ytskikt, i entrén byggs en ny RWC som
håller dagens standard. Även en liten mindre matsal adderas.
Total tillbyggd del är 180 kvm BTA. Total befintlig yta som berörs av
ombyggnationen är 524 kvm.

Befintlig planlösning:
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Blivande planlösning;

Skolan har idag paviljonger på skolgården med tillfälligt bygglov där ca 100
elever uppehåller sig. I Grundskolenämndens lokalplan finns det en plan att
bygga om och förändra invändig planlösning i skolbyggnaden för bättre
lokaleffektivitet. Detta kommer inte att påverka köket då elevantalet inte
kommer att förändras.
Under om- och tillbyggnad kommer matsalen att stängas och behov av
ersättningslokal kommer att behöva anordnas.
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Tidplan
Byggstart våren 2020 med inflyttning vintern 2020.
Ekonomi
Befintlig hyra Trandaredskolan
Hyrestillägg av investeringen
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA
Total hyra

År 2019
3 375 680 kr
773 886 kr Avser anpassning
116 450 kr
4 266 016 kr

Beslutsunderlag
1. Beslut i LFN: Projekteringsframställan avseende utbyggnad kök,
Trandaredskolan, Hjulet 3.

Samverkan
Ärendet har samverkats i LSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00122 3.5.4.0

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans
medicinska insats
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §,
första stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förordna
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Förordnandet gäller från
och med 2019-03-04.
Ärendet i sin helhet
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) fastslår genom 29§, första stycket, att
det inom hälso- och sjukvård skall finnas någon som svarar för verksamheten
(en verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås
Stad, utgör Grundskolenämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00123 3.5.4.0

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans
psykologiska insats
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §,
första stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förordna
verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats. Förordnandet gäller från
och med 2019-03-04.
Ärendet i sin helhet
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) fastslår genom 29 §, första stycket,
att det inom hälso- och sjukvård skall finnas någon som svarar för
verksamheten (en verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av
vårdgivaren. I Borås Stad, utgör Grundskolenämnden vårdgivare för
elevhälsans psykologiska insats.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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2019-09-23
Initiativärende

Initiativärende: Dags att ställa pärmarna på hyllan!
Ett flertal nämnder i kommunen, däribland Individ- och familjenämnden och Vård- och
äldrenämnden, har det senaste året/åren infört systemet med Mobilt bank-id anslutet till
Cicero Assistenten för ärenden belagda med sekretess.
Grundskolenämnden har dock valt att fortsätta med det ålderdomliga arbetssättet att under
pågående möte skicka runt pärmar med anmälningsärenden och delegationsbeslut, vilket
skapar en rad praktiska bekymmer: En tidsbrist att ta del av ärendena på ett adekvat sätt
(och därmed veta vad man fattar beslut om), vissa handlingar kan upplevas som svårläsliga i
pärmarna, och slutligen miljöperspektivet.
Det föreligger inga praktiska, tekniska eller juridiska svårigheter att införa ett system med
mobilt bank-id i Ciceron Assistenten. De nämndledamöter som ej har mobilt bank-id kan på
annat sätt få tillgång till eventuella sekretesshandlingar utan större bekymmer, enligt
nuvarande Kommunsekreterare.
Det är hög tid att även Grundskolenämnden tar ytterligare ett steg in i den digitala tidsåldern
och Sverigedemokraterna yrkar därmed,
att:

Grundskoleförvaltningen framledes använder systemet med Mobilt bank-id i
Ciceron Assistenten för att tillgängliggöra eventuella sekretessärenden för
nämndens ledamöter och ersättare.

Anders Alftberg

Martin Sörbom

Ledamot

Ersättare

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Sida

SKRIVELSE

Adriana Koper Waris
Handläggare

1(1)

Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00126 3.5.4.0

Strategidagen 2019 för Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar att strategidagen hålls den 5 december 2019
kl. 12.00-17.00.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden föreslår att strategidagen hålls den 5 december 2019
kl. 12.00-17.00.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00001 3.5.4.0

Anmälningsärenden per september 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
a. Skrivelse: Livsfarlig trafiksituation vid Gula skolan i Fristad dnr 201900113
Svar på skrivelse: Livsfarlig trafiksituation vid Gula skolan i Fristad dnr
2019-00113
b. Ordförandebeslut: Uppsägning av lokal på Druveforsvägen 33 dnr
2019-00115
c. Beslut anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00035

Beslutsunderlag
1. Anmälningsärenden perioden september 2019.

Samverkan
FSG:

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-09-23

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00002 3.5.4.0

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

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2019-08-27—
2019-09-20 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden september 2019
Laglighetsprövningar skolplacering per september 2019 dnr 201800133

3.

Beslut om skolplacering inför läsåret 2019/2020
Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 20190827—2019-0923 2019 Dnr 2018-00133
Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden
20190827—2019-09-23 2019

4.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2019-08-27—
2019-09-23, dnr 2019-00022

5.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 20190827—
2019-09-23 2019, Dnr 2019-00023

6.

Personal

7.

Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 20190827—201909-23 2019

8.

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

Övriga delegationsbeslut
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9.

Avslagsbeslut skolskjuts juni-augusti 2019 Dnr 2019-00024

10.

Yttrande till JO gällande begäran om upplysningar och yttrande
dnr 2019-00109

Samverkan
FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

