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Datum
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2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00034 3.5.4.0

Budgetuppföljning 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna budgetuppföljningen per oktober 2018 för Grundskolenämnden.
Ärendet i sin helhet
Periodens ekonomiska utfall är cirka 12 mkr vilket i huvudsak beror på lägre
personalkostnader till följd av vakanser, särskilt inom elevhälsan men också
effekter av lägre lönenivå för ej obehöriga lärare på våra skolor. Därutöver ej
disponerat av nämndens buffert.
Analyserna som redovisades i tertialrapport 2/2018 är fortfarande relevanta.
Prognosen utgår ifrån samma orsaker och kan uppgå till cirka 17 mkr. Här finns
osäkerhet i ett antal ännu ej reglerade lokalfrågor samt att det pågår en del
inköp av inventarier mm främst som led i om- och tillbyggnad, lokalexpansion
eller förberedelse för kommande lokalprojekt.
Kostnadsutvecklingen är väsentligt högre än budget för skolskjuts och
livsmedel.
Beslutsunderlag
1. Månadsrapport per oktober.

Samverkan
FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Postadress

Besöksadress

Hemsida
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Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se
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Månadsrapport oktober
Grundskolenämnden

Innehållsförteckning
1 Uppföljning av nämndens uppdrag - slutsatser och särskilt
viktiga punkter .................................................................................. 3
2 Förvaltningsövergripande ................................................................ 4
2.1 Förvaltningsövergripande .............................................................................. 4
2.2 Resultat per verksamhet................................................................................ 6

3 Månadsmått ....................................................................................... 8
3.1 Skola ............................................................................................................. 8

Grundskolenämnden, Månadsrapport oktober

2(9)

1 Uppföljning av nämndens uppdrag
- slutsatser och särskilt viktiga punkter
Grundskolenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden januari-oktober med ca 12 mkr.
Prognosen för helåret är in samma storleksordning ca 17 mkr.
Resterande 9,5 mkr ur nämndens buffert förväntas inte att disponeras under 2018. Hittills har 4,6 mkr
disponerats. Att prognostisera oförutsett är per definition omöjligt varför antagandet endast baseras på
att vi nu är sent på året.
Redovisningen av vakanser främst inom elevhälsan som beskrevs i tertialrapporten efter april och
augusti är fortfarande den största orsaken till redovisade och prognostiserade budgetavvikelser i
verksamheten och då främst personalkostnader. Även ordinarie skolor har under året haft
rekryteringsproblem vilken inneburit vakanser och att personal som inte har rätt behörighet har
använts. Även den höga sjukfrånvaron i februari bidrar till avvikelsen.
Rekryteringsläget bedöms nu vara bättre, inte minst inom elevhälsan, varför förväntad avvikelse inte
kan utgöra grund för bedömning av kommande årets förutsättningar.
Ett underskott har uppkommit inom skolskjuts som får effekt på bedömningarna inför budget 2019.
Kostnadsutvecklingen för livsmedel är kraftig och inte möjlig att kompensera för kost och lokalvård.
Även detta får hanteras i budget 2019 för att inte få oönskad effekt på själva skolverksamheten.
I september gjordes beräkningar av personaltätheten. September är en bra månad för mätning då elevtal
och personalvolymen inte påverkas av terminsskiften och större flöden under månaden. Denna anses
relevant ännu och brister i systemstöd och rutiner gör att vi ej har tillgång till löpande mätningar med
tillräcklig hög validitet.
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2 Förvaltningsövergripande
2.1 Förvaltningsövergripande
2.1.1 Utfall och prognos
Resultatöversikt
Aktuell
budget
perioden

Nettokostnad

-1 135 175

1 146 841

11 666

-1 088 667

-1 390 800

-1 407 800

-1 316 359

1 146 841

1 146 841

0

1 091 688

1 407 800

1 407 800

1 321 376

11 666

0

11 666

3 021

17 000

0

5 017

Ianspråktagande
av ack resultat

0

0

0

0

0

0

0

Ack resultat

0

6 386

6 386

0

6 386

0

0

-915 716

-937 162

21 446

-867 611

-1 110 000

-1 134 422

-1 046 365

Resultat

Lönekostnad

Prognos
helår

Bokslut
föregående
år

Utfall
perioden

Kommunbidrag

Avvikelse
utfall-budget

Utfall
perioden fg
år

Belopp i tkr

Aktuell
budget helår

Det ackumulerade resultatet kommer inte att användas under 2018.

Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Utfall perioden

Budget perioden

Årsbudget

Prognos

Intäkter
Statsbidrag

104 718

105 642

126 895

126 895

11 046

8 137

10 124

12 124

6 298

5 996

7 196

7 196

Avgifter o övr int

120 310

118 306

141 853

141 853

Summa intäkter

242 372

238 081

286 068

288 068

Personal

-925 720

-949 780

-1 150 197

-1 125 675

Lokaler

-118 777

-119 751

-143 701

-143 701

Material

-62 925

-57 077

-73 539

-85 539

Köpta platser

-140 698

-139 170

-169 504

-169 504

Övr tjänster

-128 702

-117 881

-145 934

-152 934

-725

-1 263

-1 515

-1 515

-1 377 547

-1 384 922

-1 684 390

-1 678 868

0

0

-9 478

0

Nettokostnad

-1 135 175

-1 146 841

-1 407 800

-1 390 800

Kommunbidrag

1 146 841

1 146 841

1 407 800

1 407 800

11 666

0

0

17 000

Ersättning
Migrationsverket
Externt sålda platser

Kostnader

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert

Resultat efter
kommunbidrag
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2.1.1.1 Utfall till och med perioden
Budgetavvikelsen för perioden januari-oktober är ett överskott om ca 12 mkr. .
Avvikelserna har samma orsaker som redovisades i tertialrapport 1/2018 och 2/2018 efter april och
augusti. Dvs främst vakanser beroende på rekryteringssvårigheter inom främst elevhälsan. Detta
påverkar även köpta tjänster. Kostnadsutvecklingen för skolskjuts och livsmedel samt nya paviljonger
är också över budget.
Övriga avvikelser är i procent förhållandevis små.

2.1.1.2 Prognos
Helårsprognosen är ett överskott om ca 17 mkr. En osäkerhet ligger i pågående upphandling av
inventarier till pågående lokalprojekt.
Utgångspunkten är att rekryteringsläget inom förvaltningen successivt förbättras bl a efter
organisationsöversynen av elevhälsan men prognosen är att nuvarande budgetavvikelse beroende på
vakanser i huvudsak består under prognosperioden dvs året ut.
Prognosen innebär en positiv budgetavvikelse avseende lönekostnader ackumulerat under året, dvs inte
detsamma som det aktuella nuläget eller ingången till 2019. Bemanningen förbättras och elevhälsan
bedömer att man i huvudsak kommer kunna bemanna upp under 2019 dock inte allt från första januari.
Den redovisade prognosen anger en budgetavvikelse för lönekostnader på ca 21 mkr varav närmare 13
mkr avser elevhälsan, kost och lokalvård ca 2,5 mkr inom politisk verksamhet ca 0,8 mkr vilket gör att
ca 5 mkr ligger ute i verksamheten. I mars rapporterades om en hög tillfällig sjukskrivningsvolym som
bidrar till detta överskott. Slutsatsen blir därmed att det krävs en strikt personalbudgetering och
personaluppföljning kommande år för att inte riskera en negativ avvikelse.
Arbetet med budgetföljsamheten fortsätter och lyfts i den månatliga interna uppföljningsprocessen.
Nämndens buffert förväntas inte disponeras med mer än de hittills 4,6 mkr som disponerats och 9,5
återstår.

2.1.2 Kommunbidrag
Beslut

Kommunbidrag i tkr

KF Årsbudget

1 407 800

TOTALT

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

Utfall
perioden

Aktuell
budget
perioden

Avvikelse
budget
- utfall

Prognos helår

Förväntad
avvikelse mot
budget

Bokslut
föregående år

Politisk
verksamhet
Intäkter

0

0

0

0

0

0

Kostnader

-1 627

-2 557

930

-2 072

1 000

-1 850

Nettokostnader

-1 627

-2 557

930

-2 072

1 000

-1 850

209

0

209

0

0

154

Kostnad

-18 285

-18 302

17

-22 950

0

-20 032

Nettokostnadf

-18 076

-18 302

226

-22 950

0

-19 878

2 076

1 876

200

2 267

0

2 149

Kostnad

-54 486

-58 003

3 517

-68 368

2 000

-62 138

Nettokostnad

-52 410

-56 127

3 717

-66 101

2 000

-59 989

2 305

2 505

-200

3 006

0

2 683

Kostnade

-36 776

-39 058

2 282

-46 841

0

-46 729

Netokostnad

-34 471

-36 553

2 082

-43 835

0

-44 046

112 092

109 588

2 504

133 859

2 000

122 917

-1 000 450

-1 006 180

5 730

-1 210 896

7 522

-1 152 891

-888 358

-896 592

8 234

-1 077 037

9 522

-1 029 974

38 435

37 039

1 396

44 446

0

46 234

Kostnad

-142 943

-142 081

-862

-175 643

0

-161 354

Nettokostnad

-104 508

-105 042

534

-131 197

0

-115 120

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-39 632

-34 405

-5 227

-47 608

-5 000

-44 895

Nettokostnad

-39 632

-34 405

-5 227

-47 608

-5 000

-44 895

Administration
Intäkt

Förskoleklass
Intäkt

Särskola
Intäkt

Grundskola
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Fritidshem
Intäkt

Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostanad
Nettokostnad

85 497

85 152

345

102 184

0

93 523

-81 638

-82 410

772

-102 184

0

-93 502

3 859

2 742

1 117

0

0

21

1 758

1 921

-163

2 306

0

1 075

-1 710

-1 926

216

-2 306

0

-1 703

48

-5

53

0

0

-628

0

0

0

0

9 478

0

-1 315 175

-1 146 841

11 666

-1 390 800

17 000

-1 316 369

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

Avsatt tkr

Årets buffert

Disponerat tkr

Återstår tkr

14078

Fritidsledare och skolbibliotek

4000

10078

Volymökning särskola

600

9478

4600

9478

Summa
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14078

7(9)

3 Månadsmått
3.1 Skola
3.1.1 Grundskola
Utfall Aug
2018

Utfall 2017

Budget 2018

11 924

11 777

11 518

11 838

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

1 613

1 612

1 522

1 551

Summa köpta platser

1 674

1 672

1 586

Verksamhetsmått

Utfall Okt 2018

Antal elever från kommunen
i grundskola

MV elever, ej PUT (Asyloch/eller tillståndssökande)

97

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

10 250

Sålda platser

Prognos helår

153
10 321

10 169

64

41

3.1.2 Förskoleklass
Verksamhetsmått

Utfall Okt 2018

Utfall Aug
2018

Utfall 2017

Budget 2018

Antal elever från kommunen
i förskoleklass

1 422

1 417

1 345

1 402

varav elever i förskoleklass i
fristående skola

75

76

67

75

Summa köpta platser

79

80

71

MV elever, ej PUT (Asyloch/eller tillståndssökande)

12

Antal elever i förskoleklass
i Borås skolor, ej
specialskolor

1 380

Sålda platser

Prognos helår

11
1 367

1 297

19

3

3.1.3 Obligatorisk särskola
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen
i särskola

Utfall Okt 2018
103

varav köpta platser
Antal elever i kommunens
särskolor

Utfall Aug
2018

Utfall 2017

Budget 2018

104

103

105

1
108
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3.1.4 Fritidshem
Utfall Aug
2018

Utfall 2017

Budget 2018

4 902

4 935

5 067

varav barn i fristående
verksamhet

321

319

Summa köpta platser

334

Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen
i fritidshem

Utfall Okt 2018
5 021

Antal elever i fritidshem i
Borås skolor
Sålda platser
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Datum

Instans

2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00120 3.5.4.0

Katarina Manfredsson
Handläggare

Svar på e-petition: Skolbyte
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner svar på e-petition om Skolbyte samt
översänder svaret till Stadskansliet.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har getts möjlighet att svara på e-petitionen om skolbyte.
Jenny Grunden önskar att Borås Stad ser över hur den relativa närhetsprincipen
fungerar i praktiken vid önskat skolbyte. I teorin kommer alla kunna få en plats.
Men i praktiken finns det barn som aldrig kommer att få en plats, enligt Jenny
Grunden.
Ärendet i sin helhet
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.
Dessutom framgår av Skollagen 10 kap 31§ att en elev som placerats på en
skolenhet har rätt att gå kvar där vilket innebär att andra elever som söker till en
skolenhet inte kan tränga undan en annan elev även om denna skulle bo längre
bort från skolan.
Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så
långt det är möjligt i de kommunala skolorna. Alla barn som är folkbokförda i
Borås Stad får alltid en plats i någon av kommunens skolor. Om antalet platser
på en skola är färre än antalet sökande tillämpas 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. Principen tillgodoser skollagens
närhetsprincip och är juridiskt säkerställd.
Så här räknar Grundskoleförvaltningen 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 (alternativ skola) för att få

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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fram skillnaden i avstånd. 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.
Beslutsunderlag
1. E-petition: Skolbyte.

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

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Grundskoleförvaltningen - Diarium
den 2 oktober 2018 15:11
Grundskolenämnden Diarium
VB: E-petition: Skolbyte

Från: Carl Morberg
Skickat: den 1 oktober 2018 10:24
Till: Grundskoleförvaltningen - Diarium <grundskola@boras.se>
Kopia: jennygrunden@hotmail.com
Ämne: E-petition: Skolbyte

Skolbyte
Sammanfattning
Se över hur den relativa närhetsprincipen fungerar i praktiken vid önskat skolbyte. I teorin kommer alla kunna få en
plats. Men i praktiken finns det barn som aldrig kommer att få en plats.

Beskrivning
Ingen närmare beskrivning behövs.

Direktlänk till eFörslaget
http://boras.demokratiportalen.se/eforslag/153

Notering
Ovanstående e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som
Kommunfullmäktige fastställt skall e-petitionen efter det att den varit exponerad på stadens
webbplats överlämnas till den nämnd/bolag som handlägger e-petitionens ämnesområde. Den
skall sedan hanteras som ett vanligt ärende hos nämnden/bolaget.
Eftersom Kommunfullmäktige två gånger per år får en redovisning av hur e-petitionerna har
handlagts, behöver Stadsledningskansliet (Emma Sandin, Göran Björklund och Carl Morberg) få
en redovisning från nämnden när ärendet behandlats.

Carl Morberg
Strategisk verksamhetsutvecklare
--------------------------Borås Stad – Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55, 501 80 Borås

033-35 84 29
0768-88 84 29
boras.se
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
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Datum

Instans

2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00110 3.5.1.25

Magnus Bagge
Handläggare

Yttrande över motion: Maten i kommunal verksamhet
Grundskolenämndens beslut
Motionen är besvarad. Svaret översänds till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har fått möjlighet att svara på remissen: Maten i
kommunal verksamhet. Motionärerna Alexander Andersson, C och Maj-Britt
Eckerström, C föreslår att:
- Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten
och kompetent expertis. De som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter
och förståelse för det som serveras.
- Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom
respektive nämnd för att möjliggöra matråd där mat serveras.
Flera skolor har ett formellt matråd, vid sidan om elevrådet. Däremot behandlas
”skollunchfrågor” inom ramen för elev- eller klassråd på samtliga skolor med
undantag för grundsärskolan. Eleverna har påverkansmöjligheter att lämna
synpunkter på skolmaten. Kostfrågor, hälsan och stadens miljömål diskuteras
med elever och kompetent kostpersonal på alla våra skolor. Verksamheten har
inte sett att ett matråd på grundsärskolan är den framkomliga vägen för
elevinflytande över kostfrågor då nästan alla elever på grundsärskolor har
specialkost.
Grundskolenämnden menar att förvaltningen redan arbetar utifrån motionens
intentioner. Detta arbete bedrivs inom ordinarie budgetram. Med hänvisning till
ovanstående förklaring anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet.

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

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

MOTION
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2018-02-22

Maten i kommunal verksamhet
Trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir allt mer medvetna om värdet av att äta bra och
näringsriktig mat. Centerpartiet vill att den mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket för oss innefattar att den
ska vara producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön. Den svenska
matproduktionen skapar större värden än bara god och bra mat. Den håller landskapet öppet, skapar kulturvärden
och jobb. Dessutom, vilket är en faktor som ofta negligeras, säkrar den delar av vår självförsörjning.
Centerpartiets vision är att en större andel av de livsmedel som används i Borås stads verksamheter ska vara
närproducerade, det vill säga ha sitt ursprung, vara förädlade och transporterade i närregionen. Givetvis ser vi gärna
att produkterna även är ekologiska, men i en valsituation mellan importerade ekologiska livsmedel och konventionellt
närproducerade varor väljer vi de närproducerade.
Att göra matsmarta val är bra. Vi skall dock komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med allt. Därför
behöver vi väga samman allt och se till helheten. De som äter maten som kommunen serverar ska ha
påverkansmöjligheter på det som serveras.
Matråd är ett utmärkt sätt för barn/unga, att framföra sina synpunkter avseende mat och miljön vid matsituationen i
skolan. Matrådet bör förutom barnen bestå av kompetent expertis, från t.ex. kostenheten och de som beställer och
upphandlar maten. Vi ska påtala vikten av näringsvärde och miljö samt sprida kunskap om hållbar
livsmedelskonsumtion för våra elever. Vi skall förse elever med korrekt fakta så att de kan utvärdera för- och
nackdelar och kunna förhålla sig till ett kritiskt tänkande.
Vi har sett i media och i budgetsammanhang att politiken nu blandar sig i vilken mat som serveras i våra skolor. Att
politiker sätter matsedeln som speglar egna politiska uppfattningar är fel väg att gå. Att ställa exempelvis svenskt
nötkött mot mer vegetariskt, till att snart servera veganbuffé tycker vi ger en vinklad bild. Det vi politiker däremot
ska göra är att sätta mål och upprätta riktlinjer.
Livsmedel är inte alltid utbytbara med tanke på näringssynpunkt och därför behöver vi relatera näringsinnehållet till
klimatutsläppet. Enligt Livsmedelsverket (2013) säger de att "Det finns inga stora skillnader mellan näringsriktig mat
för barn och vuxna, men matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för de unga som växer och utvecklas."
Förutsättningen enligt oss måste vara att maten skall vara näringsriktig, god och att eleverna blir mätta.
Det är vår skyldighet att lyssna på eleverna när de vill förbättra saker och ting. Det är trots allt våra barn/unga som
tillbringar mycket tid i skolan. De behöver god näringsriktig mat som hamnar i magen och matsvinnet måste
minimeras.
Givetvis är det lika viktigt att det finns matråd inom andra förvaltningar som också serverar mat, t.ex. inom Socialoch Vård- och äldrenämndens verksamheter.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta:
-

Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetent expertis. De
som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter och förståelse för det som serveras.

-

Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom respektive nämnd för att möjliggöra
matråd där mat serveras.

För Centerpartiet
Alexander Andersson
Maj-Britt Eckerström
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00106 3.5.4.0

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Grundskolenämndens beslut
Godkänna uppföljning av Överenskommelsen i Borås samt översända
densamma till Fritids- och folkhälsonämnden.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har ombetts att svara på frågor i en uppföljning av
Överenskommelsen i Borås.
Grundskoleförvaltningen (GRF) ingår i ett Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) med IF Elfsborg, Arbetslivsförvaltningen (ALF)
och Fritids- och Folkhälsoförvaltningen (FoF). Detta IOP går under namnet
Framtid tillsammans, ett samarbete som samtliga aktörer anger fungera bra.
Grundskoleförvaltningen ingår även i ett samarbete med Kvinnojouren och
Sports for you på Sjöboskolan. Detta samarbete äger rum under genomförande
och rättning av nationella prov. Det förs en dialog om en utvidgning av
samarbetet till andra skolor.
Representanter från skolan deltar också i de olika ortsråd/områdesnätverk i
Borås.
Ärendet i sin helhet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommelsen med De
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordnings- och uppföljningsansvaret för arbetet. Överenskommelsen
handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer, såsom föreningar,
studieförbund, trossamfund, sociala företag m fl. ska kunna utveckla och
fördjupa sitt samarbete. Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla
och upprätthålla välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration,
gemenskap och social sammanhållning.
Fritids- och folkhälsonämnden vill av Grundskolenämnden få svar på
nedanstående frågor för att kunna fortsätta att utveckla det gemensamma
arbetet och förutsättningarna för samverkan inom ramen för
Överenskommelsen:
1.På vilket sätt har Grundskoleförvaltnigen arbetat med att utveckla och fördjupa
samverkan med De idéburna organisationerna? Vad har resultaten blivit för boråsarna?

Grundskolenämnden
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Besöksadress

Hemsida
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Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med IF
Elfsborg: Tillsammans med Arbetslivsförvaltningen (ALF) och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen (FoF) ingår Grundskoleförvaltningen (GRF) i ett IOP
med IF Elfsborg under benämningen Framtid tillsammans. Syftet med
samarbetet är att hjälpas åt att fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i
eller är på väg in i utanförskap, få in dessa i föreningsliv och olika aktiviteter
som redan finns i områdena på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo, Norrby samt
Göta/Kristineberg.
Idag arbetar totalt elva personer inom Framtid tillsammans under ledningen av
Vedad Aganovic. Dessa är placerade parvis som följer:
Hässleholmen
Bodaskolan, Fjärdingskolan och Hässlehus/det nya Kvartersstugan.
Hulta
Ekarängskolan.
Norrby
Särlaskolan och Norrbyhuset.
Kristineberg/Göta
Kristinebergsskolan, Daltorpskolan, Kristinebergs fritidsgård och Göta
fritidsgård.
Sjöbo/Erikslund
Sjöboskolan, Erikslundskolan, Sjöbo fritidsgård och Ungdomsgården.
Berörda rektorer anger att Framtid tillsammans uppfyller väl sitt syfte. På några
skolor, som t ex Boda, Sjöbo och Ekaräng anger rektor att samarbetet fungerar
mycket väl.
Styrgruppen i Framtid tillsammans arbetar numera med att ta fram en
uppdragsbeskrivning för de projektanställda samt förtydliga hur återkopplingen
till arbetsledaren ska ske från varje skola.
Insatser av Tjejjouren och Sports for you på Sjöboskolan
Ett samarbete med Sports for you och Tjejjouren/Kvinnojouren initierades på
Sjöboskolan under våren 2018. Samarbetet har fallit väl till, då personal från
Tjejjouren i samverkan med skolans pedagoger hållit i olika lektioner med fokus
på stereotypa könsmönster och utagerande våld. Sports for you har vid olika
tillfällen erbjudit eleverna möjlighet att prova på olika sporter. Insatserna har
ägt rum under tiden som ordinarier pedagoger genomfört och rättat nationella
prov och även vid andra tillfällen. Tänkt är det att liknande insatser ska kunna
komma andra skolor till del under våren 2019. Frågan följs upp av VC-gruppen
för skolan under hösten 2018.
Deltagande i ortsråd eller områdesnätverk
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Skolan finns representerad i många ortsråd och områdesnätverk där samverkan
med föreningar, företag och kyrkan skapar mervärde för våra barn och
ungdomar. Ett ortsråd/områdesnätverk som utmärker sig i sammanhanget är
”Vi bryr oss i Dalsjöfors”, där föreningslivet, fritidsgården och fritidshem i flera
år samverkat och erbjudit barn och ungdomar i Dalsjöfors med omnejd olika
sommaraktiviteter varje juni månad.
2.Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna
organisationerna?
Följande hinder/svårigheter har identifierats i samverkan med De idéburna från
GRF:
•

I Borås, som i många andra kommuner, finns många idéburna
organisationer. Alla dessa organisationer är förvisso en styrka
men det gör också svårt att hävda gemensamma intressen och
samlas kring en genomtänkt idé om vad samverkan ska leda till.
Läxhjälpen som erbjuds av många föreningar är ett exempel för
detta, eftersom innebörden i begreppet läxhjälp varierar från
förening till förening, från läxläsning till lekstund, bönestund eller
socialt umgänge.

•

Skolan är en professionell arena som regleras av lagar och
föreskrifter och där det finns tydliga resultatkrav för både elever
och personal. Att få en kontinuitet i samverkan med De idéburna
samt att få ut den effekt som förväntas av deras insatser i den
lagstadgade skolvardagen kan bli en utmaning. Aktörer från det
idéburna saknar ibland den kompetens som krävs för att kunna
utföra ett kvalitativt arbete inom skolan. Vidare kan dessa
personer ha svårt att engagera sig efter ett skolschema, då de
själva kanske har ett arbete att sköta.

•

Den samlade bilden av dialogerna i nätverksmötena för
Överenskommelsen är att det har varit svårt att engagera
personer att delta i olika samverkansprocesser. Detta gäller såväl
bland de idéburna organisationerna som hos skolpersonalen.
Någon måste ständigt blåsa liv i glöden och det ”någon” är svårt
att hitta inom skolan eller De idéburna.

•

Ytterligare en svårighet som representanter från olika
organisationer och från förvaltningen påtalat är att processer som
bedrivs på central nivå kan vara svåra att förankra på skolnivå.
Det gäller att få de insatser som diskuteras och planeras på
nätverksmötena eller stormötena att sippra ner till medlemmar
och lärare.

3.Inom vilka områden ser GRF behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla
samarbetet med De idéburna organisationerna de närmaste åren?
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GRF ser behov av att utveckla ett samarbete med De idéburna inom följande
områden de närmaste åren:
•

Läxhjälp/lässtöd

•

Värdegrundsdagar med syfte att motverka våldsbejakande
extremism och stereotypa könsmönster

•

Friluftsdagar där eleverna får möjlighet att prova på olika idrotter

•

En hälsosam och varierad fritid för barn i ålder 10-12 år. Dessa
barn har ofta slutat på fritidshem efter åk 3 och finns ofta inte
heller med i målgruppen för fritidsgårdsverksamheten.

4. Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för GRF att
samverka?
GRF ser gärna till ett fortsatt stöd från det centrala Överenskommelsearbetet i
samband med genomförande av stormöten och dialogmöten med De idéburna
och andra förvaltningarna. Syftet med dessa möten kan vara att:
•

utbyta erfarenheter

•

sprida kunskap om varandras verksamheter

•

förankra pågående insatser

•

sprida goda exempel

•

identifiera fortsatta behov av stöd i samverkansprocessen

•

identifiera kommunala intresseområden gentemot de idéburna

•

planera och följa upp gemensamma aktiviteter

•

genomföra utbildningar

Beslutsunderlag
1. . Information från Julio García Atterström, verksamhetschef, representant
från Grundskoleförvaltningen i det kommunala nätverket för
Överenskommelsen i Borås.

Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden.
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Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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MISSIV
Datum

Instans

201X-08-27

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
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
24. Fristadbostäder AB
25. Viskaforshem AB

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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26. AB Toarpshus
27. AB Sandhultsbostäder
Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den
2018-11-16. 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 2018-00148 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.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Malin Andersson
Handläggare
033 357361
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-08-27

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00148

Malin Andersson
Handläggare
033-357361

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av
Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och
bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna.
Varför uppföljning
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i
handlings- och uppdragsplaner.
För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och
förutsättningarna för samverkan behöver vi svar på några frågor kring vad som
har gjorts och hur nämnder och bolag tänker framåt inom området.
Svaret på frågorna kommer vi att redogöra för i en uppföljning till
Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i
november samt lyftas in i en gemensam plan som antas av det gemensamma
samrådet.
Överenskommelsen i Borås
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs
av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden,
Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad.
Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla
välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att
påverka.
Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring
gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för
Överenskommelsen i Borås.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress
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som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
Frågor att besvara
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
(Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något område?
Tecknat någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller andra samverkansavtal med
De idéburna organisationerna? Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna
verksamheter? Utbildningsinsatser tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller
genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan
förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat?)

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er egen verksamhet)
Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?
Andra synpunkter?
Redovisning
Vi önskar få in svar på nedanstående frågor senast fredag den 16 november för
att redovisa på det stora samrådsmötet med De idéburna organisationerna
(28/11) samt till Kommunstyrelsen så snabbt som möjligt därefter.
Bilagor
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overensko
mmelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
Ida Legnemark
Ordförande

Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00126 3.5.0.3

Lena Johansson
Handläggare

Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan
Grundskolenämndens beslut
Fastställa Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har gett Grundskolenämnden tillsammans med
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att under vårterminen
2018 kartlägga nuläge, för att under höstterminen 2018 ta fram styrdokument
för förebyggande arbete mot psykisk ohälsa.
Beslutsunderlag
1. Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan.

Samverkan
Samverkan i LSG och information i FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för att förebygga
psykisk ohälsa i skolan

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

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

Fastställt av: Grundskolenämnden resp. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Grundskolenämnden
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan.
Dokumentet gäller till och med: 2022
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Borås Stad | Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan

Program för att
förebygga psykisk
ohälsa i skolan
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Trygga och välmående elever samt arbetsro i klassrummen är en förutsättning för att
eleverna ska klara skolan med framgång. Därför är det oroande att den psykiska ohälsan
bland ungdomar i högstadiet och gymnasiet är hög och framför allt bland flickor och
unga kvinnor.

Styrning
Enligt skollagens 3 kap 3 § ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
I läroplanerna för grundskolan och gymnasieskola anges att alla som arbetar i skolan ska
•

uppmärksamma och stödja elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt
stöd, och

•

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Nuläge
I den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken, Lupp 2017 , konstateras att de flesta
ungdomarna i Borås mår bra. 81 procent av högstadieungdomarna och 65 procent av
gymnasieungdomarna svarar i undersökningen att de mår mycket eller ganska bra. Trots
detta visar samma undersökning att förekomsten av psykiska och somatiska besvär som
stress, nedstämdhet och huvudvärk bland ungdomarna är hög.
1

Skolan är en viktig arena
Skolan är en viktig arena för att främja elevers psykiska hälsa liksom för att uppmärksamma
elever som av något skäl inte mår bra och behöver stöd.
Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Elevers hälsa har stor
betydelse för skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolan. Omvänt
har en elevs skolprestationer stor betydelse för den psykiska hälsan.

Definition av psykisk ohälsa
Med psykisk ohälsa avses psykiska symtom som till exempel nedstämdhet, oro,
koncentrationssvårigheter, trötthet eller sömnsvårigheter. Psykisk ohälsa kan också
visa sig som psykosomatiska symtom, till exempel magont och huvudvärk. Utagerande
beteendeproblem som bråkighet eller överaktivitet kan vara andra uttryck för psykisk
ohälsa.

1

Lupp 2017: Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor.
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Skyddsfaktorer
För att kunna värdera betydelsen av ett symtom är det viktigt att känna till vad som är
skyddsfaktorer. I en skola som präglas av trygghet och acceptans för varandras olikheter
har eleven mycket lättare för att uppleva sin omvärld som begriplig än om eleven ständigt
är osäker på om något ska hända. På samma sätt känns världen mer begriplig och
förutsägbar om undervisningssituationen är strukturerad, överblickbar och anpassad
till elevens förutsättningar och är möjlig att påverka. Påfrestningar kan aldrig undvikas,
men elever kan lättare möta svårigheter på ett konstruktivt sätt om de upplever att de
kan överblicka, förstå och se ett sammanhang i sin situation.

Hälsofrämjande arbete
I det hälsofrämjande arbetet är en viktig utgångspunkt att elevers hälsa och skolresultat är
starkt sammankopplade. Hälsofrämjande perspektiv fokuserar på att stärka friskfaktorer
som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande. En skola med ett
positivt skolklimat, det vill säga en skola där elever kan känna sig trygga, där de kan
växa och utvecklas och där de trivs, är också en skola där elever med största sannolikhet
både mår bra och där lärandet är lyckosamt. För att kunna åstadkomma positiva skoloch klassrumsklimat är flera olika aspekter avgörande. Dit hör sådant som trygga och
stödjande relationer mellan lärare och elever, och mellan elever. Det handlar också om
miljöer som verkar stödjande för elevers självkänsla och motivation till lärande.

Förebyggande arbete
Syftet med det förebyggande arbetet är att minska risken för ohälsa det vill säga minska
riskfaktorer och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Det förebyggande arbetet utgår från
kunskapen om vad som orsakar ohälsa och vilka faktorer som kan leda till ohälsa eller
svårigheter med att nå utbildningens mål. Det är viktigt att alla som arbetar i skolan lär
sig att känna igen tecken på psykisk ohälsa och i tidigt skede behov av stöd hos eleverna,
innan problemen har blivit mer omfattande. En väl utvecklad elevhälsa är en viktig del i
såväl förebyggande hälsoarbete som tidig identifikation av och stöd till barn och ungdomar
med tecken på psykisk ohälsa. Det är också viktigt att skolan är medveten om att elevens
sammanhang utanför skolan kan påverka elevens välbefinnande och måluppfyllelse.

Att upptäcka elever med tecken på psykisk ohälsa
Personal som möter eleverna dagligen har störst möjlighet att se hur en elev mår och
klarar sitt skolarbete liksom att uppmärksamma förändringar hos eleven, exempelvis när
det gäller frånvaro eller sänkta skolprestationer.
För den enskilde läraren kan det vara svårt att ensamt tolka elevens beteende, förstå
orsaken till det eller veta hur han eller hon ska agera. I sådana situationer kan elevhälsan
med sina medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser
bidra med sin kunskap och ge lärare råd om förhållningssätt och stöd. Ett nära samarbete
och naturliga kontaktpunkter mellan den pedagogiska personalen och elevhälsan är av
betydelse.
De återkommande hälsobesöken hos skolsköterskan ger en bild av hur eleven uppfattar
sin skolsituation och sin hälsa i vid mening. Dessa hälsobesök är utformade så att de
aktivt uppmärksammar elevens psykiska hälsa och avvikelser i utvecklingen som kan
ha negativ påverkan på inlärning och skolanpassning.
Eleven eller elevens vårdnadshavare kan även själva kontakta en skolsköterska eller
skolkurator om de har frågor som rör elevens psykiska hälsa.

4
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Att göra när en elev visar tecken på psykisk ohälsa
Elever kan reagera olika på en pressad situation i eller utanför skolan. Ett förändrat
beteende hos eleven eller kroppsliga besvär som uppfattas som sjukdom kan vara tecken
på psykisk ohälsa. Lärare och elevhälsopersonal måste försöka få en bred förståelse för
elevens situation genom att identifiera faktorer som eleven upplever som belastningar.
Identifiering av sådana riskfaktorer men även av elevens styrkor ska leda det fortsatta
agerandet. I agerandet kan ingå att samverka med andra aktörer. Sedan 2010 är det
lagstiftat, både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och landsting
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP. I Västra Götaland sker samverkan
inom Västbusöverenskommelsen. En SIP/Västbusplan gör den enskilde och närstående
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola och
ansvarsfördelningen blir tydlig. Detta ett bra verktyg för samordning mellan verksamheter.

Elever med extra sårbarhet
Elever har olika förutsättningar och psykosociala erfarenheter och är därför olika sårbara
för de krav eller påfrestningar det kan innebära att gå i skolan. Att ingå i en grupp med
jämnåriga, arbeta uthålligt med kognitivt krävande uppgifter eller att sitta stilla under
lektioner kan vara kravfullt för vissa elever. Extra sårbara är till exempel elever med långvarig
sjukdom, kroniska sjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar.
Även en elev som befinner sig i en socialt belastad situation kan bära med sig en oro oavsett
orsak till situationen och kan få svårt att klara skolans förväntningar på prestationer.
Andra riskgrupper är till exempel elever som upplevt trauma eller upprepade separationer.
Källa: Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen och Skolverket 2016
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Sida

SKRIVELSE

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00204 610

Framställan om mindre förstudie för ombyggnation av
Björkhöjdskolan, Samariten, Klinikvägen 48, 504 57
Borås
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden framställer till Lokalförsörjningsnämnden att starta en
förstudie för en mindre ombyggnation av Björkhöjdskolan. Från och med juni
2019 övertar Grundskolenämnden Björkängsgymnasiets lokaler på Samariten,
Klinikvägen 48.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden framställer till Lokalförsörjningsnämnden att starta en
förstudie för en mindre ombyggnation av Björkhöjdskolan. Från och med juni
2019 övertar Grundskolenämnden Björkängsgymnasiets lokaler, Samariten,
Klinikvägen 48. En förstudie krävs för att planera en mindre ombyggnation av
skolan. Lokalen, utemiljön och trafikangöring behöver kompletteras med vissa
funktioner för att kunna bedriva grundskoleundervisning i, t.ex. slöjdsalar,
musiksal, NO- och tekniksalar, resursrum, skolgård och parkeringsplatser mm.
Lokalerna i fastigheten Samariten är i dagsläget uppdelade i olika enheter
beroende på att olika verksamheter finns där nu, de behöver planeras så att det
öppnas upp för att skolan ska bli en helhet.
Grundskolenämndens inriktningsbeslut:
- Björkhöjdskolan:
•

Skolenheten ska på sikt bli en F-9 skola med ca 700 elever,
successiv uppbyggnad.

•

2 paralleller F-6, 14x25 = 350 elever, inklusive fritidshem

•

4 paralleller 7-9, med minst tre paralleller 12x25 = 300 elever

•

2-3 SU-grupp hörselklasser

•

CFL

Beslutsunderlag
1. Framställan om mindre förstudie ombyggnation Björkhöjdskolan.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Samverkan
Information i FSG. Förslaget är framtaget i samverkan i en partssammansatt
arbetsgrupp.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00124 2.6.1.1

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

Framställan om modul vid Gula skolan
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att etablera en
modul på Gula Skolan, Fristad.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att etablera en
modul på Gula Skolan, Fristad. Modulen ska utformas med ett klassrum, en
fritidshemvist, grupprum, förråd, kapprum samt toaletter. Nämnden beslutar i
enlighet med tidigare förslag att hemställa LFN att bygga om idrottssalen och
därmed kunna tillgodose behovet av mer lokaler på Gula skolan. Hemställan
löd ”ombyggnation av Gula Skolans idrottssal till fritidshem till skolstart augusti
2019, nämndärende 180619, dnr 2018-00085”. Lokalförsörjningsförvaltningen
svarade på hemställan att tidsperioden för att få ombyggnationen klar är
otillräcklig. Behovet kvarstår dock på Gula Skolan och därav behövs en modul
för att kunna möta och ta emot ökade elevströmmar till skolstart i augusti 2019.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse: Framställan om modul Gula skolan.

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

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00125 2.6.1.25

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

Passersystem Ekarängskolan
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden hemställer att Lokalförsörjningsnämnden installerar ett
lås/passersystem på Ekarängskolan, Hulta.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden hemställer att Lokalförsörjningsförvaltningen installerar
ett lås/passersystem på Ekarängskolan. Skolan har ett stort behov av att kunna
ha kontroll på skolans lås- och dörrmiljö. I dagsläget är låssystemet undermåligt
för skolans behov.
Representant från CKS och Grundskoleförvaltningens Lokalsamordnare har
varit och gjort en behovsinventering av Ekarängskolan på Hulta. Skolan består
av fyra olika fastigheter och har 28 dörrar/entréer. Skolan ligger i ett särskilt
utsatt område klassat av polisens Nationella Operativa Avdelning, NOA.
Skolan har en skymd innergård/skolgård som även är ett genomgående
gångstråk i området Hulta. Dörrarna låses i dagsläget manuellt och det är svårt
för skolan att ha kontroll på alla dörrar och entréer. Det finns idag tydliga
rutiner på skolan att bemöta obehöriga som befinner sig på skolgården under
verksamhetstid. Skolgården och området runt skolan är ofta en samlingsplats på
fritiden.
För att öka säkerheten rekommenderar representant från CKS att installation av
lås/passersystem på skolan skulle vara en åtgärd.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse: Passersystem Ekarängskolan.

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

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00132 3.5.4.25

Inhyrning av kontorslokaler för enhetschefer för Kostoch lokalvård
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar att uppdra år Lokalförsörjningsnämnden att hyra
in kontorslokaler till Grundskoleförvaltningens enhetschefer för Kost- och
lokalvård på Albanoliden fr.o.m 2019.01.01.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden beslutar att inhyrning av kontorslokaler till
Grundskoleförvaltningens enhetschefer för Kost- och lokalvård verkställs på
Albanoliden 1. Grundskolenämnden hyr from 190101 kontorslokaler med ytan
416 kvm av Lokalförsörjningsnämnden.
Hyran blir enligt schablon för kontorslokaler, 416 kvm *1178 kr = 490 048
kr/år.
Bakgrund:
Grundskoleförvaltningens enhetschefer för Kost och lokalvård har sen Borås
stads omorganisation 2017 haft sina kontor på Ramnåsgatan tillsammans med
Vård- och äldreförvaltningen. Vård- och äldreförvaltningen har uttryckt behov
av att ha mer lokalyta på Ramnåsgatan då deras organisation/förvaltningen
växer. Lokalförsörjningsförvaltningen fick därmed ett uppdrag att hitta
kontorslokaler till Grundskoleförvaltningens enhetschefer för Kost och
lokalvård.
Den föreslagna lokalen ligger nära Grundskoleförvaltningen, Olovholmsgatan
32, vilket underlättar samarbete och tex nyttjande av gemensam bilpool på
Olovsholmsgatan.
Lokalens utformande kommer att ske i nära samarbete med fackliga
representanter samt representanter från Grundskoleförvaltningen och
Lokalförsörjningsförvaltningen för att bli ändamålsenlig och enligt Borås Stads
standard för kontorslokaler.
Beslutsunderlag
1. Framställan: Inhyrning av kontorslokaler för chefer kost/lokalvård
Albanoliden.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Samverkan
Ärendet har varit i samverkan på LSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Cathrine Kristoffersson
Handläggare
033 353643

1(1)

Datum

Instans

2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00144 3.5.4.25

Anpassning undervisningssalar Daltorpskolan 7-9
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden framställer Lokalförsörjningsnämnden att anpassa
behovet av mindre ombyggnation för att få anpassade undervisningslokaler på
Daltorpskolan 7-9.
Ärendet i sin helhet
Grundskoleförvaltningen framställer Lokalförsörjningsnämnden att anpassa
behovet av ombyggnation för att få anpassade undervisningslokaler för åk 7-9
på Daltorpskolan från och med läsårsstart augusti 2019.
Daltorpskolans ökade elevströmmar har gjort att skolan flyttar sina F-6 klasser
till en modulskola. Från skolstart i augusti 2019 ökar därmed Daltorpskolan sin
7-9 del och fler högstadieelever kommer att tas in på Daltorpskolan. Skolan
behöver då en utökning och anpassning av en kemisal samt en teknik/trä- och
metallslöjdsal. Flytt av bildsalar samt textilslöjdsal. En ombyggnation av
befintliga salar på skolan kan göras.
Skolans utemiljö behöver också anpassas till åk 7-9. Skolgården har idag en
lekplats passande yngre elever.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse till LFN: Anpassning undervisningssalar Daltorpskolan.

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

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

Adriana Waris
Handläggare

1(1)

Datum

Instans

2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00002 3.5.4.0

Anmälningsärenden per november 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
a)
Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
dnr 2017-00004 610 (uppföljning 181024-181127)
b)

Beslut från Skolinspektionen dnr 2018-00115

c)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2018-00119

d)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2018-00123

e)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2018-00135

f)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2018-00136

g)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2018-00137

h)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2018-00139

i)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2018-00140

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut per november 2018.

Samverkan
Information i FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00003 3.5.4.0

Delegationsbeslut per november 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1.

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2018-10-24—201811-26 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden november 2018
Dnr 2018-00007

3.

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden november 2018
Dnr 2018-00007

4.

Beslut om avstängning perioden november 2018
Dnr 2018-00018

5.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2018-10-25—
2018-11-27, dnr 2018-00024

6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid november 2018
Dnr 2018-00025

7.

Personal

Övriga delegationsbeslut
8.

Avslagsbeslut skolskjuts oktober 2018 Dnr 2018-00026

9.

Laglighetsprövningar skolplacering 2018/2019 per 2018-11-27
Dnr 2018-00007

10.

Delegationsbeslut från förvaltningschefen.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut, lista.

Samverkan
Information i FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

