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Budgetuppföljning 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna budgetuppföljningen per juli 2018 för Grundskolenämnden.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari-juni
med närmare 7 mkr före disponering av ackumulerat resultat från 2017. Ev
disposition av ackumulerat resultat från 2017 har lagts utanför budget även om
nämnden har KF beslut om att få disponera dessa medel under året.
Prognosen för helåret är ett utfall enligt budget. Nämndens buffert förväntas att
disponeras under 2018. Hittills har 4,6 mkr disponerats.
Redovisningen av vakanser främst inom elevhälsan som beskrevs i
tertialrapporten efter april är fortfarande den största orsaken till redovisade
budgetavvikelser.
Ett visst underskott har uppkommit inom skolskjuts men tekniska
förvaltningen arbetar med dessa kostnader och prioriterar nu taxikostnader.
Kostnadsutvecklingen för livsmedel är kraftig och svår att kompensera för kost
och lokalvård.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning per juli 2018
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1 Uppföljning av nämndens uppdrag
- slutsatser och särskilt viktiga punkter
Grundskolenämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari-juni med närmare 7 mkr före
disponering av ackumulerat resultat från 2017. Ev disposition av ackumulerat resultat från 2017 har
lagts utanför budget även om nämnden har KF beslut om att få disponera dessa medel under året.
Prognosen för helåret är ett utfall enligt budget. Nämndens buffert förväntas att disponeras under
2018. Hittills har 4,6 mkr disponerats.
Redovisningen av vakanser främst inom elevhälsan som beskrevs i tertialrapporten efter april är
fortfarande den största orsaken till redovisade budgetavvikelser.
Ett visst underskott har uppkommit inom skolskjuts men tekniska förvaltningen arbetar med dessa
kostnader och prioriterar nu taxikostnader.
Kostnadsutvecklingen för livsmedel är kraftig och svår att kompensera för kost och lokalvård.
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2 Förvaltningsövergripande
2.1 Förvaltningsövergripande
2.1.1 Utfall och prognos
Resultatöversikt
Belopp i tkr
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Lönekostnad

Avvikelse
utfall-budget

Utfall
perioden fg
år

Prognos
helår

Bokslut
föregående
år

Aktuell
budget helår

-791 763

-798 759

6 996

-751 552

-1 407 800

-1 407 800

-1 316 359

798 759

798 759

0

754 128

1 407 800

1 407 800

1 321 376

6 996

0

6 996

2 576

0

0

5 017

0

0

0

0

0

0

0

6 386

0

6 386

0

6 386

0

0

-646 517

-652 462

5 945

-608 460

-1 141 625

-1 143 900

-1 046 365

Ianspråktagande
av ack resultat
Ack resultat

Aktuell
budget
perioden

Utfall
perioden

Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Utfall perioden

Budget perioden

Årsbudget

Prognos

Intäkter
Statsbidrag

70 711

73 763

126 895

126 895

Ersättning
Migrationsverket

7 589

5 157

10 124

12 124

Externt sålda platser

3 942

4 197

7 196

7 196

Avgifter o övr int

83 167

82 986

141 853

141 853

Summa intäkter

165 409

166 103

286 068

288 068

-652 471

-660 997

-1 159 675

-1 157 400

Lokaler

-83 149

-83 825

-143 701

-144 701

Material

-36 476

-37 554

-73 539

-73 539

Köpta platser

-97 453

-97 419

-169 504

-169 504

Övr tjänster

-87 115

-84 183

-145 934

-149 809

-508

-884

-1 515

-915

Summa kostnader

-957 172

-964 862

-1 693 868

-1 695 868

Nettokostnad

-791 763

-798 759

-1 407 800

-1 407 800

Kommunbidrag

798 759

798 759

1 407 800

1 407 800

6 996

0

0

0

0

0

0

0

6 996

0

0

0

Kostnader
Personal

Kapitalkostnader

Resultat efter
kommunbidrag
Ianspråktagande ack
resultat
Resultat efter disp av
ack resultat
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2.1.1.1 Utfall till och med perioden
Budgetavvikelsen för perioden jan-juli är ett överskott om knappt 7 mkr. Här ingår ej ev disponering av
ackumulerat överskott från 2017 som KF gett nämndens tillåtelse att disponera under 2018.
I resultatet har budgeterad löneökning för perioden belastat resultatet i avvaktan på att avtalet för
lärarlönerna tecknas.
Avvikelserna är desamma som redovisades i tertialrapport 1/2018 efter april. Dvs vakanser beroende på
rekryteringssvårigheter inom främst elevhälsan. Detta påverkar även köpta tjänster.
Övriga avvikelser är små.

2.1.1.2 Prognos
Helårsprognosen är enligt budget.
Det finns ännu viss osäkerhet i några viten som Skolinspektionen kan komma att döma ut efter sina
granskningar.
Utgångspunkten är att rekryteringsläget inom förvaltningen successivt förbättras bl a efter
organisationsöversynen av elevhälsan.
Arbetet med budgetföljsamheten fortsätter och lyfts i den månatliga interna uppföljningsprocessen.
Nämndens budget förväntas disponeras under året, hittills har 4,6 mkr disponerats.

2.1.2 Kommunbidrag
Beslut

Kommunbidrag i tkr

KF Årsbudget

1 407 800

TOTALT

1 407 800

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

-1 250

-1 785

535

-3 072

0

-1 850

Nettokostnader

-1 250

-1 785

535

-3 072

0

-1 850

19

0

19

0

0

154

Kostnad

-12 704

-12 831

127

-22 950

0

-20 032

Nettokostnadf

-12 685

-12 831

146

-22 950

0

-19 878

Administration
Intäkt
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Nettokostnad per
område, tkr

Utfall
perioden

Aktuell
budget
perioden

Avvikelse
budget
- utfall

Prognos helår

Förväntad
avvikelse mot
budget

Bokslut
föregående år

Förskoleklass
Intäkt

1 441

1 291

150

4 267

2 000

2 149

Kostnad

-38 347

-40 122

1 775

-72 368

-2 000

-62 138

Nettokostnad

-36 906

-38 831

1 925

-68 101

0

-59 989

Särskola
Intäkt

1 554

1 753

-199

3 006

0

2 683

Kostnade

-26 593

-27 352

759

-46 841

0

-46 729

Netokostnad

-25 039

-25 599

560

-43 835

0

-44 046

76 177

76 180

-3

131 859

0

122 917

Kostnader

-697 016

-702 464

5 448

-1 218 418

0

-1 152 891

Nettokostnad

-620 839

-626 284

5 445

-1 086 559

0

-1 029 974

25 416

25 927

-511

44 446

0

46 234

Kostnad

-98 092

-98 215

123

-175 643

0

-161 354

Nettokostnad

-72 676

-72 288

-388

-131 197

0

-115 120

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-26 812

-25 973

-839

-42 608

0

-44 895

Nettokostnad

-26 812

-25 973

-839

-42 608

0

-44 895

59 621

59 607

14

102 184

0

93 523

-55 117

-54 770

-347

-102 184

0

-93 502

4 504

4 837

-333

0

0

21

1 181

1 345

-164

2 306

0

1 075

-1 241

-1 350

109

-2 306

0

-1 703

-60

-5

-55

0

0

-628

0

0

0

-9 478

0

0

-791 763

-798 759

6 996

-1 407 800

0

-1 316 369

Grundskola
Intäkter

Fritidshem
Intäkt

Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostanad
Nettokostnad
Korttidstillsyn LSS
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Buffert
Nettokostnad
Totalt

2.2.1 Nämndens buffert
Utfall och prognos
Nämndens buffert var ursprungligen 14 mkr vilket motsvarar 1 % av årets kommunbidrag. Bufferten är
avsedd att täcka oförutsedda och ej budgeterade kostnader av engångskaraktär under budgetåret.
Vid nämndens möte i april omfördelades 4 mkr för att upprätthålla nivån på fritidsledare och
skolbibliotek motsvarande nivån 2017.
Vid behandling av tertialrapport 1/2018 omfördelades 0,6 mkr för volymökning utöver budget inom
särskolan.
Återstående 9 478 tkr förväntas disponeras under året.
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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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3 Månadsmått
3.1 Skola
3.1.1 Grundskola
Verksamhetsmått

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

Utfall 2017

Budget 2018

11 597

11 658

11 518

11 838

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

1 531

1 568

1 522

1 551

Summa köpta platser

1 531

1 568

1 586

Antal elever från kommunen
i grundskola

MV elever, ej PUT (Asyloch/eller tillståndssökande)

Prognos helår

153

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

10 216

10 325

Sålda platser

10 169
41

3.1.2 Förskoleklass
Verksamhetsmått

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

Utfall 2017

Budget 2018

Antal elever från kommunen
i förskoleklass

1 348

1 394

1 345

1 402

varav elever i förskoleklass i
fristående skola

70

61

67

75

Summa köpta platser

70

61

71

MV elever, ej PUT (Asyloch/eller tillståndssökande)

Prognos helår

11

Antal elever i förskoleklass
i Borås skolor, ej
specialskolor

1 297

1 361

Sålda platser

1 297

3

3.1.3 Obligatorisk särskola
Verksamhetsmått

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

Antal elever från kommunen
i särskola
varav köpta platser
Antal elever i kommunens
särskolor
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Utfall 2017

Budget 2018

103

105

Prognos helår

1
109

106

106
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3.1.4 Fritidshem
Verksamhetsmått

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

Antal elever från kommunen
i fritidshem
varav barn i fristående
verksamhet
Summa köpta platser
Antal elever i fritidshem i
Borås skolor
Sålda platser

Grundskolenämnden, Månadsrapport juli

294

294

Utfall 2017

Budget 2018

4 935

5 067

321

319

Prognos helår

334
4 654
11
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00047 3.5.4.0

Magnus Af Klint
Handläggare

Budget 2019
Grundskolenämndens beslut
Att fastställa förslag till budget 2019 och översända det till kommunstyrelsen.
Att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen fastställde den 18 juni 2018 vilka ekonomiska förutsättningar
mm som skall utgöra grund för nämndernas arbete med utformning av förslag
till budget 2019. Stadsledningskontoret, ekonomistyrning, har utformat mall
och anvisningar för hur förslaget skall utformas mm.
Föreliggande förslag är utformat enligt dessa anvisningar.
Arbetet med utformning av budgetförslaget har styrts av den av nämnden
utsedda budgetberedningen.
I Grundskolenämndens förslag till budget anges vilka fokusområden som
nämnden valt att prioritera för att bibehålla och utveckla kvaliteten i
verksamheten.
Genomgående i förslaget ligger den förväntade befolkningsökningen och
därmed fortsatta elevökningen och vilka åtgärder den motiverar. Även frågan
om rekryteringsläget är en central fråga i budgetförslaget.
Grundskolenämnden lyfter i förslaget till budget också fram förslag till
kommunfullmäktige om ett antal satsningar som nämnden anser är angelägna
att skapa förutsättningar för att kunna genomföra.
Beslutsunderlag
1. Budget 2019 GRN, 2018-08-15
Samverkan
Förslaget till budget behandlades vid FSG den 21 augusti.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida
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Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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1 Inledning
För Grundskolenämnden är långsiktiga, förutsägbara och realistiska planeringsförutsättningar angelägna
för att kunna bedriva ett strategiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete i strävan mot en ökad måluppfyllelse. Tillfälliga kommunbidrag såsom Skollyftet är sedan stadsdelstiden med att finansiera
bemanningen i basverksamheten. Riktade statsbidrag innehåller en osäkerhet som blivit tydligare i
fackförvaltningsorganisationen då skolan har en stor andel av dessa. En 75%-ig volymuppräkning när
skolverksamheten på grund av stadens tillväxt med befolknings- och elevökningar är mycket kraftig är
inte realistisk. Nämnden lyfter fram dessa frågor i syfte att skapa en samsyn i skolans förutsättningar
och för att möjliggöra att verksamheterna kan bibehålla rådande ambitionsnivåer, t ex i fråga om
bemanning, vilket i sin tur skapar ett lugn i nämndens verksamheter.
Fokusområden
Nämnden arbetar med de tre fokusområdena Systematiskt kvalitetsarbete, Relationer och
processledning, samt Bilden av skolan, som grundläggande och generella perspektiv för
skolenheternas arbete.
Inför 2019 har nämnden identifierat ett fem prioriterade områden för att kunna bibehålla och utveckla
kvaliteten i verksamheterna:






Kompetensförsörjning
Rektors/Enhetschefs förutsättningar och förmåga
Bilden av skolan
Elevhälsan
Förvaltningsadministrativt arbete

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera arbetet med dessa under 2019 i en utvecklingsplan.
Satsningar utöver Kommunstyrelsens planeringsram som Grundskolenämnden föreslår
Kommunfullmäktige tillföra i budget 2019: Se även kap 4.3.
1. Index för volymuppräkning av kommunbidraget.
Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på kapacitetsutbyggnaden av lokaler för
Grundskolenämndens verksamheter. Stadens befolkningsprognos anger en stadig och hög
elevtillströmning. Lokalförsörjningsnämnden arbetar aktivt med att skapa den kapacitet
Grundskolenämnden sammanställt i sin årliga lokalplan. Det bedöms innebära en årlig hyresökning
vilken inte rym i en 75%-ig uppräkning av kommunbidraget avseende volym, elevökning.
Grundskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att denna uppräkning sätts till 100% fr o m budget
2019 motsvarande ca 9 mkr i utökat kommunbidrag.
2. Skollyftet
Grundskoleverksamheten har under fyra år tillförts 10 mkr för kompetensutveckling i skollyftet. Detta
bidrag upphör 2019 och innebär en sänkning av grundskolenämndens kommunbidrag 2019. Då
volymen kompetensutveckling inte bedöms kunna sänkas kommer kommunbidragsminskningen kräva
en minskning av kommunbidrag till lärartätheten. Grundskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige
att permanentar detta anslag till kompetensutveckling fr o m 2019.
3. Språkstöd i Svenska för nyanlända
Andelen nyanlända, vistats i Sverige mindre än fyra år, kommer att var hög i Borås skolor de närmaste
åren. Det innebär att behovet att stöd i Svenska språket kommer att vara stort, inte minst för elever i Fklass. Ett sätt att stödja dessa elever att nå sina mål är att satsa utökade resurser på studiehandledning.
Här finns upparbetade arbetssätt som gör att insatserna kan omsättas snabbt. Att upprätthålla nuvarande kvalitetsnivå med 1,3 veckotimmar per elev kräver tillskott men ca 3 mkr 2019. En ambitionsökning till 2,0 generellt skulle kosta ytterligare ca 10 mkr. En särskild satsning på F-klasselever, som har
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särskilda behov, till nivån 3 tim/vecka, bedöms kosta ca 2,1 mkr.
Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 2,1 mkr för en satsning på F-klass och
3 mkr inom grundskola för att upprätthålla nivån generellt dvs totalt 5 mkr i budgetramen 2019.
4. Elevhälsan
Verksamheten har under en längre tid haft stora personalvakanser. Grundskolenämnden har genomfört
en organisationsöversyn och går in i ett rekryteringsläge. För att kunna nå en god kompetensnivå och
lyckas med rekryteringen behöver en extra lönesatsning om ca 3 mkr genomföras. Grundskolenämnden
föreslår Kommunfullmäktige att tillföra 3 mkr till Grundskolenämnden för denna satsning.
5. Lokalvård
Miljöförvaltningen granskar lokalvården i stadens lokaler såsom våra skolor. Utifrån de inspektioner
som gjorts i Borås under 2018 är det tydligt att nivån på lokalvården behöver ökas mot den nivå som
tidigare varit praxis i Borås skolor. Grundskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillskjuta
5 mkr i syfte att öka nivån på lokalvården i stadens skolor.

2 Omvärldsanalys
Befolkningsprognos 2018 - 2022 och utblick mot 2030
Prognosen för grundskoleförvaltningens elevförändringar är baserad på Borås stads
befolkningsprognos upprättad april 20120.

Borås hade 2017-12-31 totalt 111 026 invånare. Den totala befolkningsökningen är i genomsnitt 1 340
personer per år under prognosperioden. Gruppen barn i åldersintervallet 6 – 15 år, som motsvarar
skolans F-klass t o m åk 9 väntas öka med totalt 1 720 barn under prognosperiodens fem år, från 31
dec 2017 till 31 dec 20122.
Stadsledningskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för
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staden som helhet och områden enligt fd KDN-indelningen. Prognosen avser 2018-2022. En lägre
framskrivning som drar ut trenden till 2030 anger en fortsatt expansion av åldrar aktuella inom skolans
område. Denna utgör grunden för kommande kapacitetsplanering och bas för lokalplaneringen.
Från markförvärv till att en skola kan tas i bruk är ofta 5-7 år delvis beroende på hur ett ev detaljplanearbete kan genomföras. Det gör att 5-årsplanen snarare blir en rullande uppdatering som måste ha
sin grund i ett längre tidsperspektiv för beslut om kapacitetsinvesteringar.
Den kommuncentrala befolkningsprognosen är en förutsättning som Grundskolenämnden i sin
verksamhets-, kapacitets- och lokalplanering och därpå följande budget skall utgå ifrån och definieras
därför just som förutsättning.
För skolan är det åldersgruppen 6 – 15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande fem åren
framgår av nedanstående tabell. Trenden redovisas fram till 2025 och 2030.
Befolkningsprognos 2018
2017

2018

2019

2020

Trendutveckling
2021

2022

2025

2030

Klass

Ålder

F

6

1 366

1 428

1 439

1 441

1 428

1 470

1 491

1 506

1-3

7-9

4 062

4 143

4 292

4 357

4 432

4 432

4 460

4 667

4-6

10-12

3 895

4 060

4 150

4 276

4 357

4 506

4 649

4 821

7-9

13-15

3 727

3 821

3 942

4 107

4 272

4 362

4 721

4 858

F-9

6 - 15

13 050

13 452

13 823

14 181

14 489

14 770

15 321

15 852

1-9

7 - 15

11 684

12 024

12 384

12 740

13 061

13 300

13 830

14 346

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år.

Stadsledningskontoret befolkningsprognoser avser Boråsbarn dvs de som är folkbokförda vilket
exkluderar asyl- och tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de folkbokförda
som utgör grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till Grundskolenämnden. Asyl- och
tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade statsbidrag.
Stadsledningskontoret arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2018 och 31 dec 2019 som
grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2019.
Elevprognosen är en stadig och tydlig trend, drygt 300 fler barn/elever varje år. Under prognosperiodens fem år från dec 2017 till dec 2022 är ökningen för elever i F-9: 1 720 barn/elever. Jämfört
med förra årets prognos är denna marginellt högre under prognosperiodens fem år.
Nedan redovisas den årliga förväntade förändringen och den ackumulerade båda ställt mot senast
kända utfall 31 december 2017. En trendframskrivning redovisas fram till 2025 och 2030.
Årlig ökning dvs förändring mot året innan i prognosen:

Klass

Ålder

F

6

62

11

2

-13

42

1-3

7-9

81

149

65

75

0

4-6

10-12

165

90

126

81

149

7-9

13-15

94

121

165

165

90

F-9

6 - 15

402

371

358

308

281

1-9

7 - 15

340

360

356

321

239
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Antal 31 dec varje år
Ackumulerad ökning dvs förändring i årliga prognosen mot 2017:
Trendframskrivning
Klass

Ålder

F

6

62

73

75

62

104

125

140

1-3

7-9

81

230

295

370

370

398

605

4-6

10-12

165

255

381

462

611

754

926

7-9

13-15

94

215

380

545

635

994

1 131

F-9

6 - 15

402

773

1 131

1 439

1 720

2 271

2 802

1-9

7 - 15

340

700

1 056

1 377

1 616

2 146

2 662

2018

2019

2020

2021

2022

2025

2030

Riktade statsbidrag - en allt större del av finansieringen men också osäkerhet för
Grundskolenämnden
Riktade statsbidrag har vuxit till att utgöra en avgörande resurs för nämndens verksamheter. Då dessa i
huvudsak riktas direkt till enskilda skolors aktiviteter och inte minst deras personalkostnader ökar
känsligheten och planeringsförutsättningarna blir osäkrare. Det traditionella begreppet "vad som är
budgeterat" får en förändrad innebörd. Osäkerheten här ligger i avsaknaden av en långsiktig planering.
Riksdagsbeslut om statsbidragen 2019 är inte fattade utan antaganden om att de finns kvar utifrån
nuvarande regler och nivåer blir just ett antagande i föreliggande budgetförslag. Här avses i huvudsak
statsbidrag som bidrar till bemanningen och påverkar lärartätheten. Särskilt aktuellt är utbyggnaden av
statsbidraget för "en likvärdig skola". För att erhålla bidraget finns begränsningar i hur kommunens
kommunbidrag för personalkostnader inom förskoleklass och undervisning samt elevhälsa till grundskola utvecklas. Andra statsbidrag som Migrationsverkets bidrag för asyl- och tillståndssökande är
svårberäknade beroende på osäkerhet i dels volymer nyanlända dels hur snabbt Migrationsverket
beslutar i de enskilda asylärendena.

Kompetensförsörjning
SKL menar att för att täcka rekryteringsbehovet av lärare i Sverige så skulle dubbelt så många lärare än i
dag behöva påbörja en lärarutbildning för att täcka rekryteringsbehovet. Samtidigt blir antalet elever fler
och många lärare går i pension. För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder både på kort och
lång sikt.
Det handlar både om att rekrytera och behålla lärare, vidareutbilda personer med tidigare utbildningar i
andra yrken, nyanlända lärare och yrkesverksamma lärare som saknar behörighet eller vill komplettera
sin behörighet. Andra yrkesgrupper behöver också komma in i verksamheten.
Fokus på stärkt ledarskap, en aktiv lönepolitik, fortbildning för lärare och lokalt arbetsmiljöarbete som
tar hänsyn till frågor som påverkar den psykosociala arbetsmiljön är avgörande för att lyckas med
kompetensförsörjningen.

Lokalsituationen
- kapacitet för elevökning och kvalitet för aktuell volym inom Grundskolenämnden
Nämnden upplever en brist på lokaler. Frågan har tre spår:




Kapacitetsutbyggnad (i absoluta tal)
Effektivisering av lokalutnyttjandet i befintliga lokaler (minska kostnaden per elev och per
kvadratmeter)
Kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet)
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Prioriterat är att säkra en kapacitetsutbyggnad för att möta den förväntade elevökningen. I andra hand
kommer upprustning och anpassning utifrån effektiviteten, pedagogiskt och lokaleffektivitet i yta och
hyra per elev. Först i tredje hand kommer byggnadernas kvalitetsmässiga ändamålsenlighet.
Orsaken till denna prioritering är den stora elevökningen, tidigare eftersatt kapacitetsutbyggnad och att
den ekonomiska styrningen endast ger förutsättningar för att täcka högre hyror när resurserna ökas.
Denna är direkt kopplat till volymökningen, elevökningen. Möjligheten att täcka ökad hyresnivå inom
oförändrad resurs innebär risk för uttunning av lärartätheten och har en koppling till regler för riktade
statsbidrag som beskrivs ovan.
Kostnadseffekten för Grundskolenämnden men även Lokalförsörjningsnämnden med bl a tillfälliga
modullösningar blir dyr varför det ekonomiskt är viktigt att Grundskolenämnden får tillgång till den
kapacitetsökning som stadens planerade expansion uttryckt i befolkningsprognosen genererar.
I föreliggande budget har inga andra antaganden vad avser friskolornas kapacitet gjorts än de som
nuvarande enskilda skolor i Borås har för kapacitet i dagsläget. Skulle någon tilläggs- och eller
nyetablering ske kan de ge krav på revidering av nämndens eget kapacitetsbehov.

Bilden av skolan
Bilden av skolan är inte balanserad. I våra verksamheter är det mycket som fungerar väl, vi har många
nöjda elever och vårdnadshavare. Såväl den lokala som den nationella mediabilden av skolan är
emellertid ofta negativ, och skolan som problemområde används inte sällan som debattämne av
politiken och fackförbunden.
Skolan är ett område som många människor känner starkt för och har, eller har haft, en relation till.
Förväntningarna är höga, även av de som egentligen inte längre har direkt kontakt med skolan. En
negativ bild av skolan som en arbetsplats där kraven är för höga, stödet dåligt och lönen låg leder bland
annat till att färre vill utbilda sig till lärare eller andra yrken som förekommer i verksamheten. Samtidigt
har vi ett stort behov av att nyrekrytera under många år framöver. Föräldrar är viktiga när unga väljer
utbildning, och föräldrarna peppar inte sina barn att bli lärare.
Bilden av våra skolor behöver förändras, ett arbete som börjar i relationerna mellan medarbetare i
skolan, elever och vårdnadshavare. Vi strävar också efter att samtliga medarbetare skall bära en
balanserad bild av sin skola och av skolan i Borås.
Eftersom Grundskolenämndens och förvaltningens verksamhet är av stort intresse för allmänhet och
massmedia avser vi att arbeta än mer strukturerat inom hela sakområdet.

Språkutmaningen i skolan
De senaste åren har många nyanlända elever kommit till Borås, vilket innebär en stor utmaning för
skolan. I många klasser finns det mycket stor variation i var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Detta ställer stora krav på organisering och att anpassa undervisningen. Eleverna har behov
av att få utveckla sitt språk för att kunna tillgodogöra sig innehållet i undervisningen och utvecklas mot
kunskapskraven.
Undervisningen i alla ämnen behöver beakta detta behov och innehålla språkutvecklande pedagogik
och stöd.

Digitaliseringen
Samhället utvecklas snabbt gällande digitalisering och skolan måste utvecklas på ett anpassat sätt i takt.
Alla elever ska ha tillgång till digitala verktyg och dessa ska kunna användas i en stabil, trådlös
infrastruktur.
Dessa förutsättningar innebär ekonomiska konsekvenser, samtidigt som tillgången till läromedel fortsatt
behöver finnas. Den andra förutsättningen som måste finnas är kompetent personal, vilket bland annat
ställer krav på utvecklingsinsatser, arbetsledning och rekrytering.

Elevernas psykiska hälsa
Grundskolenämnden, Budget 2019

7(23)

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och det är viktigt med ökad kunskap. Psykisk ohälsa
hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år enligt socialstyrelsen.
Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den
psykiska ohälsan
Skolans arbete genom en stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö och ett medvetet pedagogiskt arbete kan
vara avgörande för eleverna som lever bakom statistiken om den växande ohälsan.
Under hösten 2018 fullgörs uppdraget från KF att tillsammans med Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ta fram ett förslag till styrdokument mot psykisk ohälsa. Det bör leda till en
utveckling av verksamheten under 2019.

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och
nämndens indikatorer och uppdrag
3.1 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 2017

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

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

79

90

80

85

100

Genomsnittligt meritvärde i
åk 9.

213

218

222

218

221

Andel elever som känner sig
trygga i grundskolan, åk 49, %.

91,8

100

87,3

95

100

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

Så nås målet för indikatorn
Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda
skolenhetens funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel
av stadens skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som
konkretiserades i skolornas verksamhetsplaner och implementerades fullt ut 2018. Under 2019 skall
förvaltningen följa dessa noggrant. I skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man
avser stärka de kritiska passager som är avgörande för den enskilde elevens studieframgång.
Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena som beskrivits i inledningen. Vidare är ett av
utvecklingsplanens områden, Rektors förutsättningar och förmåga, vilket skall förbättra resultaten
ytterligare. Respektive 7-9-enhet skall särskilt planera för att möjliggöra ett tydligare fokus, för elever
som ligger nära ett E under vårterminen och som behöver extra stöd.
Under 2019 avser nämnden fokusera på skolornas förmåga att effektivisera och strukturera det
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kompensatoriska uppdraget där förutsättningar ges i bl a den socioekonomiskt betingade delen i
resursfördelningen.

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.

Så nås målet för indikatorn
Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda
skolenhetens funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel
av stadens skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som
konkretiserades i skolornas verksamhetsplaner och implementerades fullt ut 2018. Under 2019 skall
förvaltningen följa dessa noggrant. I skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man
avser stärka de kritiska passager som är avgörande för den enskilde elevens studieframgång.
Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena som beskrivits i inledningen. Vidare är ett av utvecklingsplanens områden Rektors förutsättningar och förmåga, med vilket nämnden avser förbättra resultaten
ytterligare.
Under 2019 skall nämnden fokusera på skolornas förmåga att effektivisera och strukturera det
kompensatoriska uppdraget där förutsättningar ges i bl a den socioekonomiskt betingade delen av i
resursfördelningen.

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

Så nås målet för indikatorn
Det systematiska arbetet inom ramen för skolornas likabehandlingsplaner ska förbättras och utvecklas.
Samtliga skolor ska årligen upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen som
bygger på en kartläggning av elevernas situation på skolan beskriver hur skolan skall arbeta för att
förebygga och förhindra kränkande behandling och hur arbetet skall följas upp och utvärderas. Absolut
nolltolerans mot kränkningar, integrerat värdegrundsarbete i undervisningen samt återkommande
trygghetsvandringar borgar för att eleverna skall känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att
skapa gott klimat i skolorna och i varje klass.

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

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

Andel närproducerade
livsmedel, %.

Andel närproducerade livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn
Nämnden arbetar för en ökad andel närproducerade livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med
att anpassa matsedlar till en ökad mängd närproducerade livsmedel förbättrar också möjligheterna att
nå detta mål. Då indikatorn för en ökad andel närproducerade livsmedel är ny så har målvärden ännu ej
utformats.
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3.3 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

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

42,8

50

45,3

55

65

Andel ekologiska
livsmedel, %.

Andel ekologiska livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn
Nämnden når målet genom att mer medvetet välja ekologiska livsmedel framför konventionella
livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med att anpassa matsedlar till en ökad mängd ekologiska
livsmedel förbättrar också möjligheterna att nå målet för indikatorn. Kostverksamheten ska fortsätta
med arbetsmetoder i köken för att nå målet. Exempel på det är att kontinuerligt minska matsvinnet,
minska köttmängden och utveckla fler vegetariska recept. Genom nämnda åtgärder förbättras
möjligheterna till en högre måluppfyllelse för 2019.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

6,5

5,5

6,6

5,5

4

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

61,2

50

56,2

50

40

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

34,2

40

31,9

40

45

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Alla nivåer i organisationen skall arbeta med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen
arbetar efter Borås Stads gemensam SAM kalender och de krav som ställs i det systematiska arbetsmiljöarbetet uppfyller arbetsmiljölagens intentioner att skapa en hälsofrämjande och säker arbetsmiljö.
Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och arbetet i skolan behöver ta
fasta på de åtgärder som man själva kan styra över, där arbetsbelastningen är en av de viktigaste
frågorna för en god arbetsmiljö. För samtliga medarbetare i förvaltningen krävs en strukturerad
introduktion. Uppdragsdialoger med alla lärare ska tydliggöra ansvar, förväntningar, krav och
befogenheter och alla medarbetare ska årligen ha medarbetarsamtal med sin närmaste chef. För att
tydliggöra chefsuppdraget för den enskilda chefen ska den överordnade chefen arbeta med
introduktion, chefsöverenskommelse och medarbetarsamtal.
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att
antalet timavlönade inte ska öka. En minskning av andelen timavlönade förutsätter också minskad
sjukfrånvaro. Alla nivåer i organisationen skall därför arbeta med åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
Borås Stads bemanningsenhet har under sjukdomstopparna under året haft svårt att få fram vikarier.
Verksamheterna har därför gjort en viss överanställning för att täcka vikariebehovet under dessa
månader.

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

Så nås målet för indikatorn
För att öka andelen helårsfriska är det viktigt att skapa ett organisatoriskt och strukturellt perspektiv
som skapar förutsättningar för chefer att åstadkomma attraktiva och hälsosamma arbetsplatser. För att
tydliggöra chefsuppdraget för den enskilda chefen arbetar den överordnade chefen med fastställd
introduktionsplan för chefer, chefsöverenskommelse och medarbetarsamtal. I introduktionen för
chefer säkerställs b la. chefers arbetsmiljökompetens. Alla nivåer i organisationen skall arbeta med
åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar också med det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. För samtliga medarbetare i
förvaltningen krävs en strukturerad introduktion. Uppdragsdialoger med alla lärare ska tydliggöra
ansvar, förväntningar, krav och befogenheter och alla medarbetare ska årligen ha medarbetarsamtal
med sin närmaste chef. Förvaltningen uppmuntrar till en aktiv livsstil genom Borås Stads
friskvårdsbidrag, fria bad vid kommunens badanläggningar och aktiviteter genom personalklubben
MerKraft samt en årlig inspirationsföreläsning.

4 Nämndens verksamhet
4.1 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

268 735

286 068

288 068

296 865

-1 585 094

-1 679 790

-1 695 868

-1 742 562

0

-14 078

0

-14 603

Nettokostnader

-1 316 359

-1 407 800

-1 407 800

-1 460 300

Kommunbidrag

1 321 376

1 407 800

1 407 800

1 460 300

5 017

0

0

0

0

6 386

6 386

6 386

2 381

3 000

3 000

13 500

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar
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4.2 Nämndens uppgift
Grundskolenämndens uppdrag regleras i dess fastställda reglemente och innefattar verksamheterna
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen
enligt Skollagen och andra skolförfattningar.
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom som nämnden ansvarar för.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvårdoch vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
Verksamheten vid fritidshemmen och samarbetet mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem ska
utformas så att det bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen upplever
sammanhang och kontinuitet. Fritidshemmens verksamhet ska bidra till att stärka barnens inre och yttre
trygghet, självförtroende och självständighet.
Genom samsyn och ett nära samarbete med förskoleklass och grundskola ska fritidshemmen bidra till
barnens utveckling och lärande med särskild inriktning på insatser för barn i behov av särskilt stöd.
Genom ett utforskande och praktiskt arbetssätt kan fritidshemmen även bidra till att stärka barnens
förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål.
Grundskolans och förskoleklassens syfte och ambition sammanfattas i Borås Stads vision för
verksamheten, "Lust att lära - möjlighet att lyckas". Den undervisning som genomförs i stadens
grundskolor syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska
också bidra till en livslång lust att lära och ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Grundskolan har även ett kompensatoriskt uppdrag som innebär ett ansvar för att undervisningen
anpassas utifrån elevers olika behov och att särskilt riktat stöd till elever utformas så att alla elever ges
goda utvecklingsmöjligheter.
Grundsärskolan är en egen skolform. Elever med diagnostiserad utvecklingsstörning samt utredningar
inom elevhälsans yrkesområden som visar på att eleven saknar möjlighet att uppnå grundskolans
kunskapskrav, kan på vårdnadshavares begäran skrivas in i grundsärskolan. Grundsärskolan styrs av en
egen läroplan och timplan. Grundsärskolans elever bedöms antingen läsa ämnen eller ämnesområden
eller en blandning av de båda. För ämnen finns kunskapskrav på samma sätt som i grundskolan, om än
lägre, som nämnden avser följa upp för att säkerställa en gynnsam utveckling av elevernas kunskaper.
För ämnesområdena finns också kunskapskrav men dessa skall anpassas till elevens förutsättningar och
är därmed svåra att följa upp på gruppnivå.

4.3 Ekonomiska förutsättningar
Ekonomisk planeringsram:
Kommunstyrelsen beslutade i juni om ekonomisk planeringsram för Grundskolenämnden 2019. Ramen
uppgår till 1 460,3 tkr. Kommunbidraget 2018 uppgår till 1 407,8 mkr. Detta innebär en nettoökning
med 52,5 mkr eller 3,7%.
I budget 2018 ligger medel för skolskjuts vid evakuering till evakueringslokal under om/ny- och
tillbyggnad hos kommunstyrelsen och förutsätts göra så även 2019, dvs ingår ej i Grundskolenämndens
planeringsram.
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I budgetramen 2018 och därmed planeringsram 2019 saknas Grundskolenämndens andel av den
kommunbidragskompensation om ca 13 mkr som skall fördelas under 2018 för att finansiera delar av
ökade kostnader för IT-tjänster från servicekontoret.
Planeringsramen 2019 är beräknad utifrån ekonomisk ram 2018 med avdrag för tillfälligt anslag och
uppräknad med index- och volymökning beroende på fler elever enligt stadsledningskontorets
befolkningsprognos.
Det under fyra år erhållna kommunbidraget till kompetensutveckling, Skollyftet, om 10 mkr är
borttaget ur planeringsramen för 2019.
Någon beskrivning av medel för utökade krav enligt lag eller statsbudgeten på skolverksamheten som
tillförs staden centralt finns inte med i planeringsramar utan förväntas beaktas i den slutliga ekonomiska
ramen som Kommunfullmäktige behandlar i december.
Index uppräknas med 2,6 % för personalkostnader och 1,7 % för övrigt. Sammanvägt index 2,3 %.
Denna uppräkning förutsätts användas för prisuppräkning av interna tjänster, internhyror mm inom
Borås. Indexuppräkningen ger en ökning av kommunbidraget med 32,4 mkr. Indexökningen är
kompensation för förväntade pris- och löneökningar och avser ej påverka bemanningsnivåer eller reala
förändringar i verksamheten.
INDEX
Löneökning 2,6 %

20,6 mkr

Prisökning 1,7 %

11,8 mkr

Totalt

32,4 mkr

Volymuppräkningen baseras på förväntade mantalsskrivna barn i åldern 6-15 år i Borås. Ökningen
avser prognostiserad ökning mellan 2018-06-30 och 2019-06-30. Ökningen är beräknad till 370 barn
fördelade på åldrarna 6-9 ökning 160 st, 10-12 ökning 90 st och 13-15 ökning 121 st. Kommunbidraget
räknas upp med 75% av volymökningen dvs för 278 barn och ger en kommunbidragsökning med
30,1 mkr. Avdraget för mellanskillnaden mellan 100% och 75 % volymuppräkning uppgår till 8,7 mkr.
För fritidshem är volymkompensationen 100%. Resurser för nämndgemensam administration räknas
inte upp för volymförändring.
VOLYM
Anslagsminskning:
PO påslag personal:

- 10,0 mkr (Skollyftet)
0,0 Mkr (Ingen prognostiserad förändring enl SKL)

Volymuppräkning anslag

30,1 mkr

Anslagsökning att disponera.

20,1 mkr

Sammanfattad effekt på kommunbidraget:
Summa anslagsökning från innevarande budget 2018 till planeringsram inför 2019: 52,5 mkr
Kommuninterna bidrag och kostnader
Utgångspunkten är att stadeninterna priser följer angivna index. Vad gäller hyror kommer schablonerna
räknas upp med 1,7%. Det bidrag som erhålls av Arbetslivsnämnden till CFL-verksamheten förutsätts
minst uppgå till nivån 2018 dvs 14 mkr.
Riktade statsbidrag:
Ritade statsbidrag utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av personalkostnader. Därför görs
ett antagande om dess storlek för 2019 även om det i flera fall ännu inte finns riksdagsbeslut om
bidragens fortsättning, regler mm. Det är därför tidiga och preliminära bedömningar vilket måste
beaktas när föreliggande beskrivning av ekonomiska förutsättningar studeras. De är ett 20-tal bidrag
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med mycket varierade regler för disposition, uppföljningskrav, återredovisning mm. En ökning mellan
budget 2018 och förslag till budget 2019 med c 8,4 mkr. Denna förändring mellan budget 2018 och
budget 2019 avser följande bidrag, övriga bedöms netto oförändrade i brist på beslut och underlag:
Bidrag (urval)

Budget

Budget

Bedömd

2018

2019

förändring

Fritidshemssatsning *

6,6 mkr

4,5 mkr

- 2,1 mkr

Utökad undervisning nyanlända **

1,6 mkr

0 mkr

- 1,6 mkr

Jämlikhet **

7,0 mkr

0 mkr

- 7,0 mkr

Likvärdig skola ***

20,0 mkr

39,0 mkr

+ 19,0 mkr

Summa

35,2 mkr

43,5 mkr

+ 8,3 mkr

* Borås fick 2018 2,0 mkr i extra bidrag utöver beviljad ram då andra kommuner ej sökt full tilldelad
ram, någon sådan utökning erhålls ej 2019.
** Bidraget förväntas upphöra 2019
*** Borås stads budget 2018
Den största förändringen är det nya bidraget "Likvärdig skola" till förskoleklass och grundskola som
infördes ht 2018. Totalt fördelade Skolverket 1 MDR under 2018 och enligt nuvarande statsbudget är
avsikten att det skall höjas till 3,5 MDR 2019 och fullt utbyggt till 2020 då med 6 MDR. För Borås del
är ramen 11,4 mkr för 2018. Med antagande om samma fördelningsgrund mm skulle bidraget uppgå till
ca 39 mkr 2019. Samtidigt förväntas ett antal andra bidrag, främst "Ökad Jämlikhet", minska eller
upphöra till 2019.
Bidraget "Likvärdig skola" tar sin utgångspunkt i att alla elever skall ha en likvärdig skola och
kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att få tillgång till bidraget får inte
kommunen minska de egna kostnaderna för personal i förskoleklass eller för undervisning och
elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. Skolverket kommer med
särskilda anvisningar. Medlen att kunna söka fördelas mellan kommunerna enligt ett antal
socioekonomiska kriterier.
Asylsökande:
Elever vilka ej omfattas av kommunbidraget dvs ej är mantalsskrivna i Borås. Dessa är asyl- och
tillståndssökande för vilka grundskolenämnden ansöker om bidrag för hos Migrationsverket. Volymen
är svår att bedöma beroende på dels osäkerheten i antalet som kommer till staden dels hur fort
Migrationsverket kommer behandla de enskilda ansökningarna om asyl eller uppehållstillstånd. Antalet
nya tillkommande har minskat väsentligt sedan 2015 men det finns under flertal år många i skolsystemet. Dessa elevers finansiering uppgår till 102 tkr per elev och helår under 2018. Medlen tillförs
berörd skola.
Skolskjuts:
Skolskjutskostnaderna är en stor kostnadspost i Grundskolenämndens budget. Frågan sköts av tekniska
förvaltningen och uppgifter i denna budget är preliminära uppskattningar.
För tillfällig skolskjuts till särskild evakueringslokal har i Borås stads budget 2018 angivits täckas av
Kommunstyrelsen. Flera skolor är aktuella för om-, till och nybyggnad. Det blir aktuellt för bl a
Sjömarkenskolan. Evakueringsfrågan hanteras av LFN och fler objekt kommer bli aktuella.
Lokalkostnader och kapacitetsbehov:
Borås skolor är inne i en fas där det sker många om-, till- och även kommande nybyggnationer.
Hyrorna hanteras inom internhyresmodellen. Den har två nivåer 674 kr/kvm för äldre och 1 164
kr/kvm för nybyggda skolor i 2018-års hyresnivå. För moduler/tillfällig lokal är det verklig kostnad
som utgör hyresnivån. Evakueringslokaler bekostas av Lokalförsörjningsnämnden och ingår i
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underlaget för kommande schablonhyror.
Vid nybyggnation för att möta den demografiska utvecklingen dvs kapacitetshöjande kommer den höga
hyran att gälla och kommunbidragsutökningen för den demografiska utvecklingen ger en anslagsökning
på bara 75 % av dessa nya skolors elever. Dessa två ekonomiska förutsättningar kommer vara svårt att
hantera för dessa nya skolor och ställa ytterligt stora krav på effektivt lokalutnyttjande dvs färre
kvm/elev.
Till 2019 är Gånghesterskolans om - och tillbyggd klar vilket innebär en nivåhöjande hyresökning om
ca 3,5 mkr. Mindre modulprojekt mm beräknas innebära en nivåhöjning mot budget 2018 på 1 á 2 mkr
till 2019. Dessa ökningar finansieras inte av volymökningen av kommunbidraget.
Under och i samband med om- och tillbyggnad kommer flera extra kostnader såsom två flyttningar från
och tillbaka skolan som byggs om, tillfällig utrustning, inventarier, administration mm. Dessa betalas
sedan 2018 direkt av Grundskolenämnden.
Ambitionsfrågor:
I inledningsavsnittet har ett antal förslag till ambitionsökningar redovisats. För dessa gör grundskolenämnden framställningar om utökning av kommunbidraget till 2019 Dessa uppgår sammantaget till
22 mkr.
Här avses ökad ambition avseende lokalvård ca 5 mkr, språkstöd ca 5 mkr och kompensera lärartätheten när skollyftet upphör ca 10 mkr. Vidare bedömda kostnadsökningar utöver index såsom
lokaler ca 5 mkr, skolskjuts ca 2 mkr samt rekryteringsstöd till elevhälsan om 3 mkr. Totalt ca 30 mkr
vara 8 mkr preliminärt kan förväntas finansieras med ökade statsbidrag i förhållande till
budgetantagandet 2018. En ökning med ca 10 mkr till grundskola och en minskning med ca 2 mkr till
fritidshem. Resterande 22 mkr föreslås tillföras varav ca 9 genom att volymindex höjs från 75% till
100%.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhetsintegrering
Enligt Borås Stads program för jämställdhetsintegrering ska varje nämnd utarbeta en plan inom detta
område. Alla Borås stads elever och deras vårdnadshavare ska ha rätt till likvärdigt bemötande, service
och myndighetsutövning. Grundskolenämndens plan, som nämnden antog i juni 2018, utgår från de tre
målområdena i programmet och upprättas för en treårsperiod. Delmålen är följande:







Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering
av undervisning samt andra aktiviteter som förekommer i skolan oavsett kön.
Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse.
Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö.
Verka för att öka en god hälsa och välbefinnande hos alla elever.
Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar.
Inga elever ska utsättas för hot och våld.

Under 2019 fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering i skolorna via diskrimineringsplan, plan mot
kränkande behandling, olika värdegrundsinsatser samt olika åtgärder för ökad trygghet och studiero.
I Borås stad gör förvaltningen en lönekartläggning baserad på kön som stöd för arbetet med att verka
för en jämställd lönesättning av medarbetarna.
Ytterligare ett perspektiv är hur resurser fördelas där det även tas hänsyn till kön utifrån det statistiska
underlag om elevers förutsättningar och behov som SCB årligen utarbetar. Detta beaktas även av
Skolverket i deras fördelning av statsbidrag för likvärdig skola.
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4.4 Verksamhet 2019
Tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

154

0

0

0

Kostnad

-20 032

-22 950

-22 950

-23 401

Nettokostnad

-19 878

-22 950

-22 950

-23 401

0

0

0

0

Kostnad

-1 850

-3 072

-3 072

-3 137

Nettokostnad

-1 850

-3 072

-3 072

-3 137

2 149

2 267

4 267

2 269

Kostnad

-62 138

-70 368

-72 368

-73 343

Nettokostnad

-59 989

-68 101

-68 101

-71 074

2 683

3 006

3 006

3 033

Kostnad

-46 729

-46 241

-46 841

-49 847

Nettokostnad

-44 046

-43 235

-43 835

-46 814

122 917

131 859

131 859

142 433

Kostnad

-1 152 891

-1 215 028

-1 218 418

-1 259 723

Nettokostnad

-1 029 974

-1 083 169

-1 086 559

-1 117 290

46 234

44 446

44 446

42 451

Kostnad

-161 354

-175 643

-175 643

-181 406

Nettokostnad

-115 120

-131 197

-131 197

-138 955

1 075

2 306

2 306

2 358

-1 703

-2 306

-2 306

-2 358

-628

0

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-44 895

-41 998

-42 608

-45 026

Nettokostnad

-44 895

-41 998

-42 608

-45 026

93 523

102 184

102 184

104 321

-93 502

-102 184

-102 184

-104 321

21

0

0

0

Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Förskoleklass
Intäkt

Särskola
Intäkt

Grundskola
Intäkt

Fritidshem
Intäkt

Korttidstillsyn LSS
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

Intäkt

0

0

0

0

Kostnad

0

-14 078

-9 478

-14 603

Nettokostnad

0

-14 078

-9 478

-14 603

268 735

286 068

288 068

296 865

Kostnad

-1 585 094

-1 693 868

-1 695 868

-1 757 165

Nettokostnad

-1 316 359

-1 407 800

-1 407 800

-1 460 300

Buffert

Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.4.1 Central administration
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Under föregående år genomfördes en personalanpassning i budgettilldelningen som får genomslag
2019, trots att nämndens område växer i fråga om volym. Central administration befinner sig
fortfarande i en effektiviseringsfas där investeringar i bl a uppbyggnad av IT-miljön medför kostnader
av engångskaraktär. En effektivisering innebär då att behålla den fasta kostnaden för personal inom
central administration från 2018 på samma nivå 2019, exklusive indexuppräkning.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att effektivisera den centrala administrationen enligt utvecklingsplanen.
Konsekvenserna blir att den centrala administrationens kapacitet att utreda, emotta nya uppdrag, etc.
minskar, samtidigt som det ställs högre krav på att prioritera.

4.4.2 Politisk verksamhet
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Den politiska verksamheten är i grunden oförändrad i struktur under 2019. Däremot krävs
extraordinarie insatser av utbildningskaraktär eftersom nämnden konstitueras efter valet september
2018. Detta innebär ett ökat antal planeringsdagar för nämndens ledamöter.

4.4.3 Förskoleklass
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Förskoleklassen är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller till
stor del med de för Grundskolan.
De omvärldsförändringar som beskrivs i kapitel två har stor inverkan även för förskoleklassen.
Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till
förvaltningen att arbeta med, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar.
Såsom varande nämndens "första verksamhet" inom nämndens uppdrag som möter brukarna (i
kronologisk mening), är det viktigt att ett korrekt nuläge etableras i fråga om barnens kunskaper och
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färdigheter. Detta startläge är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet, samt ger samtidigt ett
slutläge/resultat för Förskolenämndens ansvarsområde.
Nämnden vill säkra kvaliteten i förskoleklassen och konsekvenserna av föreliggande fördelning av
budgetmedel mellan verksamheterna bedömer nämnden bli marginella för förskoleklassverksamheten,
jämfört med läget 2018.
Volymen ökar med 31 elever och ekonomiska ramen är uppräknad efter volym och index.

4.4.4 Särskola
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Med särskola avses elever som går i särskola. Individintegrearde elever, även om dessa läser efter
särskolans läroplan, definieras som förskoleklass- eller grundskoleelever.
Under läsåret 2018/2019 har antal barn i särskolan ökat, varför anslaget till verksamheten ökar.
Volymökningen hanteras genom att fler elever placeras in grundsärskolans grupper och att antalet
integrerade elever i grundskolan ökar. Samtidigt finns en önskan från vårdnadshavare att förvaltningen
individintegrerar dessa barn i grundskolan i högre grad än idag. Denna utveckling ser nämnden positivt
på då kompetens och förståelse kring funktionsvariation ökar för såväl personal som elever. Därför ser
nämnden att det är angeläget att villkoren för individintegrering är relevanta, såväl kompetensmässigt
som lokalmässigt och ekonomiskt. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta tydliga och robusta
villkor för individintegreing av särskoleelever. Villkoren skall utgå från elevernas behov och inte
skolornas organisation.
Nämnden ser risker, framförallt rörande lokalanpassningar, som kan innebära en fördyring för
grundskolan.
Den förväntade volymökningen i förvaltningens särkoleenheter uppgår till 7 elever. Den ekonomiska
ramen är uppräknad efter volym och index.

4.4.5 Grundskola
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Grundskolan är nämndens största verksamhet. De omvärldsförändringar som beskrivs i kap 2 har stor
inverkan på grundskolan. I synnerhet utgör de demografiska utmaningarna ett nav kring vilket såväl
kompetensförsörjning som lokalsituation kretsar. Nämnden ser det därför som avgörande för sitt
uppdrag att arbetet med Lokalresursplanens genomförande har hög prioritet i hela kommunen.
Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till
förvaltningen att arbeta med inom ramen för utvecklingsplanen, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar på ett effektivt sätt.
Av särskilt intresse för nämnden är CFL:s verksamhet. Nämnden bedömer inledningsvis att
delfinansieringen från ALN under 2018 om ca 14 mkr, är en grund för att bibehålla samma kvalitet, vid
oförändrad volym. Elevökningen på CFL gör att för att behålla samma volymtimmar som 2018 behövs
ytterligare 3 mkr. Nämnden föreslår utöver detta KF att genomföra en ny satsning för att bättre möta
språkutmaningar hos yngre barn i F-klass, på ytterligare 2,1 mkr som skulle innebära en utökning från
1,3 tim/vecka till 3 tim/vecka för F-klasseleverna. En ambitionsfråga om ca 5 mkr.
Vidare uppdrar nämnden till förvaltning att noggrann följa och rapportera om elevhälsans organisation
och bemanning, stödbehovet samt arbetet mot psykisk ohälsa. För att stärka rekryteringen inom
elevhälsan föreslås 3 mkr tillföras nämnden utöver planeringsramen.
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Nämndens bedömning av ett utökat resursbehov sammanfattas enl nedan:
Ambitionsfrågor:
Lokalvård
skolor

5 mkr utifrån information från miljöförvaltningen om behov av ökad lokalvård i stadens

Språkstöd 5 mkr utifrån volym- och särskild satsning på F-klass i CFL:s studiehandledning
Lärartäthet 10 mkr utifrån att Skollyftet upphör
Totalt 20 mkr
Kostnadsökningar utöver index:
Lokaler 5 mkr främst Gånghesterskolans nivåhöjning 3,5 mkr men även moduler mm
Skolskjuts 2 mkr preliminär bedömning från tekniska förvaltningen
Totalt 7 mkr
Rekryteringsstöd:
Motverka vakanser inom elevhälsan 3 mkr
Summa ökat resursbehov 30 mkr vilket motsvarar en minskning av lärartätheten med ca 0,72 eller 54
tjänster
Bedömd utökning fria riktade statsbidrag ca 10 mkr vilket motsvarar en ökning av lärartätheten med
ca 0,23 eller 18 tjänster
Återstående behov 20 mkr. En nettominskning av lärartätheten med ca 0,48 eller 36 tjänster
Nämnden bedömer att denna konsekvens är icke önskvärd och föreslår därför KF en anslagsökning
om 20 mkr varv ca 9 mkr övergång till 100% volymindex, som framgår i inledningskapitlet. I denna
beräkning har de riktade statsbidragen beräknats öka i Grundskolenämndens budget med ca 10 mkr
mot budget 2018.

4.4.6 Fritidshem
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Fritidshemmet är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller till
stor del med de för Grundskolan.
De omvärldsförändringar som beskrivs i kapitel två har stor inverkan även för fritidshemmet.
Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till
förvaltningen att arbeta med, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bibehålla de ambitioner som beslutades inför 2018. Det innebär
framförallt att tillse att personal i fritidshemmet har tillräcklig planeringstid.
Volymen förväntas öka med 160 elever enl befolkningsprognosen. Anslaget är uppräknat efter volym
och index.
Under 2018 erhöll Borås ett extra högt statsbidrag till fritidshemsverksamheten då alla kommuner inte
utnyttjat sin möjliga tilldelning. Detta extra bidrag om 2,1 mkr kan inte budgeteras för 2019, en
minskning med ca 4 tjänster motsvarande en 0,3 i personaltäthet.
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4.4.7 Korttidstillsyn LSS
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Grundskolenämnden bedriver verksamhet på uppdrag av Sociala omsorgsförvaltningen som avser
fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten skall vara balanserad genom
överenskommelse mellan nämnderna om ambitionsnivån i verksamheten.

4.4.8 Skolskjutsar
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Kostnaderna för skolskjuts bedöms av tekniska nämnden som på uppdrag av grundskolenämnden
ombesörjer upphandling, planering och kostnadsuppföljning av skolskjuts. Angivna uppgifter om 2019
är ännu högst preliminära.
Kostnaden beräknas till 45 mkr 2019 mot 42 mkr enligt budget 2018. Prognosen för 2018 är 43 mkr
varav ca 1,2 mkr är utökad skolskjuts för elever från Gånghesterskolan som är evakuerade under
ombyggnadstiden. Gånghesterskolan tas i drift efter om- och tillbyggnad vt19.
Ökade skolskjutskostnader inom ramen för om-, till- och nybyggnadsprojekt dvs Sjömarkenskolan
förutsätts som under 2018 finansieras av Kommunstyrelsen.

4.4.9 Kost och lokalvård
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Nämnden har som mål att kost- och lokalvårdsorganisationen skall vara kostnadseffektiv och erbjuda
rätt stöd och service till rätt pris gentemot köpande verksamheter. Organisationen skall arbeta aktivt för
en likställd kost- och lokalvårdsproduktion ur ett Borås Stadsperpektiv. Ett exempel på detta är att
livsmedelsbudgeten skall vara likvärdig för samtliga skolor i Borås Stad.
Kostverksamheten skall under 2019 ha en fortsatt ekologisk, närproducerad och klimatsmart profil,
företrädesvis med en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel.
Utifrån de städinspektioner som miljöförvaltningen genomfört vid skolorna i Borås under 2018 är det
tydligt att nivån på lokalvården under 2019 behöver ökas mot den nivå som tidigare varit praxis i Borås
skolor.
Kost och lokalvårdsekonomin som redovisas i tabellen ovan avser nämndens service mot andra
nämnder. För den egna verksamheten ingår kost- och lokalvård inom repektive kärnverksamhet.

4.4.10 Buffert
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Grundskolenämnden skall avsätta 1%, vilket innebär 14 mkr, av årets kommunbidrag till en buffert för
finansiering av oförutsedda behov under budgetåret.
Det finns risker avseende volymutveckling dvs osäkerhet i elevprognosen men mest för mer
komplicerade elevärenden och Migrationsverkets handläggning och prövning av ersättningar för asyloch tillståndssökande. Andra risker är de riktade statsbidragens utveckling där det finns flera bidrag vars
utveckling, storlek och fördelning mellan kommuner som kommer att behandlas i stadsbudget 2019
efter hösten val.
Grundskolenämnden, Budget 2019
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5 Verksamhetsmått
5.1 Skola
5.1.1 Grundskola
5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i
grundskola
varav elever i fristående skola i
Borås, åk 1-9
Kostnad för kommunal
grundskola, kr/elev
Antal elever per lärare, totalt i
kommunen (heltidstjänst)
Antal elever per pedagogisk
personal
Antal Borås-elever med skolskjuts

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

11 533

11 838

12 091

1 523

1 551

1 530

88 124

91 499

92 407

12,3

12,3

10

10

3 936

3 571

4 000

Antal elever per lärare och elever per ped personal kompletteras i samband med T2-rapporten

5.1.2 Förskoleklass
5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

1 348

1 402

1 433

67

75

75

Kostnad förskoleklass
hemkommun, kr/elev

43 547

48 574

49 598

Antal elever per lärare
(heltidstjänst)

18,2

21,5

Antal elever från kommunen i
förskoleklass
varav elever i förskoleklass i
fristående skola
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Antal elever per lärare kompletteras med i samband med T2-rapporten

5.1.3 Obligatorisk särskola
5.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Antal elever från
kommunen i särskola
Kostnad särskola,
kr/elev

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

103

105

112

427 631

411 762

417 979

5.1.4 Fritidshem
5.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Antal elever från
kommunen i fritidshem

4 839

5 067

4 900

varav barn i fristående
verksamhet

312

319

380

Barn 6-9 år inskrivna i
fritidshem och
pedagogisk omsorg,
andel (%)

81

86

87

24 168

25 892

28 955

22,3

21,3

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

Antal inskrivna elever per årsarbetare kompletteras med i samband med T2-rapporten.
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6 Investeringar
Projekt

Total
utgift

Utgift
tom 2018

Budget
2019

Plan 2020

Norrbyskoaln omb/tillb, inventarier
F-6 2 parallell skola

5 000

0

2 000

3 000

Särlaskolan om/tillb, inventarier
7-9 6 papallell skola

8 000

Daltorp moduler, inventarier
14 klassrum + sepcialsalar

5 000

0

5 000

Sjömarken omb/tillb, inventarier
21 klasstum+specialsalar

8 000

0

6 000

Plan 2021

6 000

2 000

2 000

Myråsskolan om/tillb; inventarier
28 klassrum + spacialsalar,utök 250
elever

10 000

8 000

2 000

Byttorpskolan omb/tillb, inventarier
21 klassrum + specialslar, utök 300
elever

6 000

5 000

1 000

Inventarier bef skolor, reinvesteringar

1 500

0

500

500

500

43 500

0

13 500

24 500

5 500

Summa

Befolkningsprognosen och många befintliga skolor med stora lokalbrister gör att behovet av
investeringar i stadens skolfastigheter blir högre under flera år. Grundskolenämnden beslutade i juni om
en lokalplan som kommer uppdateras i slutet på året. Den anger kapacitetsbehovet som
Lokalförsörjningsnämnden behöver i sitt arbete med stadens lokalplan och förslag till investeringsplan
2019-2022.
Ovan redovisas storleksordningen på kommande om/till- och nybyggnationers behov av inventarieanskaffning. Varje objekts exakta behov tas fram när varje objekts plan är färdigställt. Då kommer varje
objekts behov att pröva särskilt. Här beaktas behovet av att utveckla lokalutnyttjandet för att minimera
effekten av den realhyresökning som ny/om- och tillbyggnad innebär på verksamheten och dess
bemanning. Befintliga inventarier tas oftast med till evakueringslokaler medan nya lokaler i större grad
får nya inventarier som bidrag till kvalitet och lokalutnyttjande. Modulobjekt kan därför delvis avse
ersättningsbehov då inventarier tas med till evakueringslokaler. T ex Daltorp kommer en del inventarier
tas med vid evakuering så det kommer delvis bli aktuellt att i investeringen ersätta dessa i den ordinarie
skolan. Den exakta tidplanen kan komma att justeras när nästa års investeringsplan är fastställd.
Ett särskilt anslag föreslås i syfte att få en bra rutin för det löpande utbytet som varit eftersatt och
ojämnt fördelat.
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Datum

Instans

2018-08-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00093 3.5.1.0

Emil Persson Torgerson
Handläggare
033 353708

Intern kontrollplan 2019 Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Anta intern kontrollplan för 2019 samt översända planen till Kommunstyrelsen
och Stadsrevisionen.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan
2014-03-20. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en
organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde, vilket Grundskolenämnden gjorde i ”Regler och
anvisningar för intern kontroll” 2017-03-28 som gäller till och med 2018.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
•

Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs

•

Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut

•

Minimera risker, säkra system och rutiner

•

Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster

•

Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed

•

Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.

Presidiet för grundskolenämnden fastställde 2018-06-05, Riskanalys 2019 som
ligger till grund för intern kontrollplanen.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2019 (Grundskolenämnden)
2. Riskanalys 2019 (Grundskolenämnden)
Samverkan
Information vid FSG
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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2. Stadsrevisionen

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Intern kontrollplan 2019
Grundskolenämnden

1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Samarbete

Risk för bristande
samarbete med
andra nämnder

Bristande samarbete kan leda till att parallella
processer utför som inte gagnar eleverna

Avstämning av läget för samarbete med andra
nämnder

Kvalitativ bedömning

Varje år

Administration

Risk att allmänna
handlingar inte
hanteras korrekt
på enheterna.

Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut,
hantera och bevara handlingar

Att rutiner finns för att hantera handlingar.

Genomföra 20 stickprov
utifrån en enkät riktad till
skoladministratörer

Varje år

Budgetföljsamh
et

Risk för
överskridanden av
skolenheters
budgetramar

Att skolenheter överskrider sina givna
budgetramar

Reguljära budgetuppföljningar

Månatlig uppföljning med
rektorer och enhetschefer

Varje
tertial

Fritidshem

Risk för att
skolenheterna inte
kan genomföra en
tillräckligt god
fritidsverksamhet

Att skolenheter med fritidshem inte lyckas
fullfölja sitt uppdrag om en tillräckligt god
fritidsverksamhet

Kvalitetsrapport Fritidshem

Analys av enkäter ställda till
rektorer och elever samt
analys av relevanta
verksamhetsmått

Varje år

Budgetprocess

Risk för en
bristande
transparens,
konkret och
relevant
information om
resursfördelningsm
odell, budget och
verksamhetsföruts
ättningar

Resursfördelningsmodellen måste förtydligas
och konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen
måste ske i tät samverkan mellan tjänstemän,
politiker och fackliga representanter.
Konsekvenserna för
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas

Uppföljning av plan för budgetarbetet och
nämndutbildning

Kontroll av följsamhet av
planen

Varje år
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2 Personal
Verksamhet /
Process
Personalomsätt
ning

Arbetsmiljö

Kompetensförs
örjning

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för hög
personalomsättnin
g och svårighet att
rekrytera

Kollegiala lärandet påverkas av hög
personalomsättning och lönesättning. Klarar
inte av att rekrytera och behålla personal.
Lärarbristen påverkar möjligheten att rekrytera
vikarier. Svårt att rekrytera elevhälsopersonal
med tillräcklig kompetens och erfarenhet

Kontroll av personalomsättning

Kontroll av personalstatistik

Varje
månad

Risk för brist på
behöriga lärare

Att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare

Kontroll av antalet behöriga lärare.

Kontroll av personalstatistik

Varje
halvår

Risk för att
arbetsmiljön blir
bristfällig

Lyhörd som arbetsgivare

Kontrollera att arbetsmiljöronder genomförts

Kontroll av rapportering i
SAM-kalendern, Stratsys

Varje år

Risk att rektorer
inte klarar av sitt
uppdrag

Arbetsbelastning för rektorer leder till att de
inte klarar av sitt uppdrag

Kontroll av att alla rektorer genomgått
rektorsutbildningen efter föreskriven tid och
Borås Stads internutbildningar för chefer

Enkätfråga i samband med
arbetsmiljöenkät för chefer

Varje år

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

På grund av bristen på utbildade lärare och
specialpedagoger finns det en risk att det är
svårt att hitta personal med den kompetens
som efterfrågas. Det i sin tur riskerar att leda
till oskäliga lönenivåer för kompetent personal

Följa upp att lön sätts enligt kommande
lönebildningsmodell

Chef för HR-enheten
kontrollerar att
Verksamhetschef använder
lönebildningsmodellen vid
nyanställning och i
samband med lönerevision

Varje
tertial

Kontrollera att kompetensförsörjningsplanen är
känd och tillämpas

Chef för HR-enheten följer
upp att planen används i
förvaltningsledningsgruppe
n

Varje
halvår
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3 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kost

Risk för att elever
med specialkost
inte får den mat de
skall

Rutiner för specialkost skall finnas för att
hantera elever som behöver specialkost

Kontroll av att avvikelserutiner finns för
hantering av specialkost

Genomföra 10 stickprov för
kontroll att rutiner finns

Varje år

Fysisk skolmiljö

Risk att den
fysiska skolmiljön
inklusive
utomhusmiljön är
bristfällig

Skolmiljön kan vara bristfällig pga. tillfälliga
lokaler mm, trånga skolor särskilt i centrala
delarna av staden

Kontroll av att lokaler är anpassade för
studiegång

Genomföra 10 stickprov för
kontroll av skolornas
skyddsrondsprotokoll.

Varje år

Integration

Risk för en ökad
segregation

Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för
konflikter

Kontroll av andel nyanlända per skolenhet

Kontroll av andelen
nyanlända elever per skola

Varje
halvår

Studiero

Risk för dålig
studiero

Oroliga och störande elever påverkar andra
elevers möjligheter till inlärning

Kontroll av hur elever upplever studiero

Enkätfråga i
skolklimatundersökningen

Varje år

Elevhälsa

Risk för psykisk
ohälsa bland
elever

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt

Kontroll av hur många elever som mår psykiskt
dåligt

Statistik från hälsosamtal i
ProReNata

Varje år

Särskilt stöd

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

Barn med behov av särskilt stöd behöver ett
extra stöd som inte alltid prioriteras fullt ut

Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd
genom att mäta antalet åtgärdsprogram med
uppföljningar per år

Mäta antalet
åtgärdsprogram med
uppföljningar per år i
ProReNata

Varje år

Säkerhet

Risk för våld i
skolorna

Det finns tendenser till ett ökat våld i samhället
vilket även kan sprida sig till skolorna.

Kontroll av att anmälningar till huvudmannen
görs av kränkande behandlingar

Genomgång av
anmälningar till
huvudmannens diarium

Varje år

Lokalsituatione
n

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

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås
Stad under de senaste åren samt en planerad
kommande ökning finns det en risk med
skollokalerna inte räcker till för att möta de
behov av platser som finns för kommande
antal elever

I den årliga lokalplanen, beskriva hur
befolkningsprognosens förändrade
elevvolymer föreslås ta hand om i befintliga
eller nya skolenheter

Kontroll av elevantal och
prognoser framåt

Varje år

Kontroll av lokalernas
ändamålsenlighet och
förutsättningar för att
bedriva utbildning enligt
skollag och läroplan,
genom bedömning av
lokalernas utformning,
standard och elevvolymer
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

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

Det finns ett behov av att ha tomma lokaler
som lämpar sig för skolverksamhet för att
löpande kunna renovera de skolor som
behöver detta. Osäkerhet finns idag kring
tillgången på sådana lokaler. Särskild
uppmärksamhet måste ägnas frågan i arbetet
med Lokalresursplanen

Tillse att den långsiktiga planeringen av
skolors renovering är synligt i arbetet med
Lokalresursplanen

Tillse att detta finns med i
Lokalresursplanen

Varje år

Bemanning

Risk att det inte
finns tillräckligt
med vuxna för att
se vad som händer
på skolgården

Att det på grund av låg bemanning eller
organisatorisk brist finns det risk för att det inte
finns tillräckligt med vuxna på skolgården
under rasterna

Kvalitetsrapport Värdegrund

Analys av elevers upplevda
trygghet på skolgården i
Skolklimatundersökningen

Varje år

Bilden av
skolan

Risk för att vi inte
lyckas förbättra
bilden av skolan

Att enskilda negativa händelser kan skymma
större och allmänna förbättringar

Uppföljning av bilden av skolan

Uppföljning av rektorernas
arbete med fokusområdet
bilden av skolan samt
resultat från
skolklimatundersökningen

Varje år
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Riskanalys 2019
Grundskolenämnden

1 Regler för Intern kontroll
Grundskolenämnden fattade 2017-03-28 beslut om nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen. Dnr: 2017/GRN0063
Dokumentet gäller till och med 2018.

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
I och med framtagandet av 2018 års riskanalys genomförde grundskolenämnden 2017-12-20 en workshop. Intern kontrollplanen för 2018 fastställdes
2018-01-30 och uppföljningen löper under hela året. Därav beslutade presidiet för grundskolenämnden 2018-06-05 att fastställa riskanalys 2019 utan
några förändringar jämfört med 2018 års riskanalys.

3 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbed
ömning

Till
plan

Risk för felaktigt fokus på uppföljning
Beskrivning
Mått och uppföljning som sätter fokus på nivå istället
för progression. (lärande)

9

Nej

Hanteras i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.

Risk för att eleverna inte lär sig tillräckligt för
morgondagens utmaningar
Beskrivning
Minskat fokus på faktakunskaper och basfärdigheter
till förmån för kunskapssökande/forskande

12

Nej

Hanteras i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete

Samarbete

Risk för bristande samarbete med andra nämnder
Beskrivning
Bristande samarbete kan leda till att parallella
processer utför som inte gagnar eleverna

16

Ja

Administration

Risk att allmänna handlingar inte hanteras korrekt på
enheterna.
Beskrivning
Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut, hantera och
bevara handlingar

12

Ja

Budgetföljsamhet

Risk för överskridanden av skolenheters budgetramar
Beskrivning
Att skolenheter överskrider sina givna budgetramar

9

Ja

Kvalitetsarbete

Riskbild
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Fritidshem

Risk för att skolenheterna inte kan genomföra en
tillräckligt god fritidsverksamhet
Beskrivning
Att skolenheter med fritidshem inte lyckas fullfölja sitt
uppdrag om en tillräckligt god fritidsverksamhet

12

Ja

Budgetprocess

Risk för en bristande transparens, konkret och
relevant information om resursfördelningsmodell,
budget och verksamhetsförutsättningar
Beskrivning
Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste ske i
tät samverkan mellan tjänstemän, politiker och
fackliga representanter. Konsekvenserna för
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas

16

Ja

Riskbed
ömning

Till
plan

Risk för hög personalomsättning och svårighet att
rekrytera
Beskrivning
Kollegiala lärandet påverkas av hög
personalomsättning och lönesättning. Klarar inte av
att rekrytera och behålla personal. Lärarbristen
påverkar möjligheten att rekrytera vikarier. Svårt att
rekrytera elevhälsopersonal med tillräcklig kompetens
och erfarenhet

12

Ja

Risk för brist på behöriga lärare
Beskrivning
Att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare

12

Ja

Risk för att arbetsmiljön blir bristfällig
Beskrivning
Lyhörd som arbetsgivare

9

Ja

Risk att brister inte uppmärksammas
Beskrivning
Allvarliga brister i verksamheten uppmärksammas
inte på grund av bristande uppföljning och
kommunikation. Dålig arbetsmiljö, för mycket
arbetsuppgifter särskilt uppgifter som inte är relevanta
för lärandet

6

Nej

4 Personal
Verksamhet /
Process
Personalomsättning

Arbetsmiljö

Riskbild
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Risk att rektorer inte klarar av sitt uppdrag
Beskrivning
Arbetsbelastning för rektorer leder till att de inte klarar
av sitt uppdrag

12

Ja

Löner

Risk för att felaktiga löneutbetalningar sker
Beskrivning
Lönerapportering skall ske enligt föreskrifter
avseende övertid/mertid, användning av bil i tjänsten
samt utlägg i tjänsten

6

Nej

Kompetensförsörjning

Risk att inte hitta den kompetens hos personal som
efterfrågas samt att lönenivåerna för kompetent
personal blir oskäliga
Beskrivning
På grund av bristen på utbildade lärare och
specialpedagoger finns det en risk att det är svårt att
hitta personal med den kompetens som efterfrågas.
Det i sin tur riskerar att leda till oskäliga lönenivåer för
kompetent personal

9

Ja

Riskbed
ömning

Till
plan

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer

2

Nej

Risk för förskingring när attestreglementet inte följs
Beskrivning
Om det förekommer brister gällande de rådande
attesteringsreglerna, finns en risk för att förskingring
kan inträffa

6

Nej

Risk för att riktlinjer gällande representation och
utbildning ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet

6

Nej

5 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Representation

Riskbild
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Upphandling

Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy

6

Nej

Risk för att ramavtal inte följs
Beskrivning
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas
för avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt

6

Nej

Kundfakturor

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person

6

Nej

Kontanta medel

Risk för felaktig hantering av kontanta medel
Beskrivning
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens redovisningssystem

4

Nej

Riskbed
ömning

Till
plan

6 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Kost

Risk för att elever med specialkost inte får den mat de
skall
Beskrivning
Rutiner för specialkost skall finnas för att hantera
elever som behöver specialkost

12

Ja

Fysisk skolmiljö

Risk att den fysiska skolmiljön inklusive
utomhusmiljön är bristfällig
Beskrivning
Skolmiljön kan vara bristfällig pga tillfälliga lokaler
mm, trånga skolor särskilt i centrala delarna av staden

9

Ja

Integration

Risk för en ökad segregation
Beskrivning
Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för
konflikter

16

Ja
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Studiero

Risk för dålig studiero
Beskrivning
Oroliga och störande elever påverkar andra elevers
möjligheter till inlärning

12

Ja

Elevhälsa

Risk för psykisk ohälsa bland elever
Beskrivning
Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt

16

Ja

Särskilt stöd

Risk för att inte kunna ta hand om barn i behov av
särskilt stöd
Beskrivning
Barn med behov av särskilt stöd behöver ett extra
stöd som inte alltid prioriteras fullt ut

16

Ja

Säkerhet

Risk för våld i skolorna
Beskrivning
Det finns tendenser till ett ökat våld i samhället vilket
även kan sprida sig till skolorna.

12

Ja

Lokalsituationen

Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att
möta behovet av antal kommande elever
Beskrivning
På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad
under de senaste åren samt en planerad kommande
ökning finns det en risk med skollokalerna inte räcker
till för att möta de behov av platser som finns för
kommande antal elever

16

Ja

Risk att de evakueringslokaler vi har idag inte räcker
till vid kommande renoveringar
Beskrivning
Det finns ett behov av att ha tomma lokaler som
lämpar sig för skolverksamhet för att löpande kunna
renovera de skolor som behöver detta. Osäkerhet
finns idag kring tillgången på sådana lokaler. Särskild
uppmärksamhet måste ägnas frågan i arbetet med
Lokalresursplanen

16

Ja

Risk att det inte finns tillräckligt med vuxna för att se
vad som händer på skolgården
Beskrivning
Att det på grund av låg bemanning eller organisatorisk
brist finns det risk för att det inte finns tillräckligt med
vuxna på skolgården under rasterna

12

Ja

Bemanning
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Bilden av skolan

Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden av skolan
Beskrivning
Att enskilda negativa händelser kan skymma större
och allmänna förbättringar

16

Ja

7 Riskmatris
4

8

4

3

12
1

2

3

8

12

13

6

10

15

14

27

28

24

29

30

31

32

6
5

16

21

22

18

9
4

7

25

26

9

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

12
11

4

3
3

2
2

4
23

6
19

8

20

1

2

1

2

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

Konsekvens

17
1

1

2

3

4

Sannolikhet
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8

15
Direkt åtgärd krävs (13-16)

Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

8
Åtgärd krävs (9-12)

1
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3) Totalt: 32

Riskbild

Konsekvens
2019

Sannolikhet
2019

Riskbed
ömning
2019

Till plan
2019

Kommentar

Kost

1

Risk för att elever med specialkost inte
får den mat de skall

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Personalomsättni
ng

2

Risk för hög personalomsättning och
svårighet att rekrytera

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

3

Risk för brist på behöriga lärare

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

4

Risk för att arbetsmiljön blir bristfällig

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

5

Risk att brister inte uppmärksammas

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

6

Risk att rektorer inte klarar av sitt
uppdrag

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Fysisk skolmiljö

7

Risk att den fysiska skolmiljön inklusive
utomhusmiljön är bristfällig

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Integration

8

Risk för en ökad segregation

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Kvalitetsarbete

9

Risk för felaktigt fokus på uppföljning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Hanteras i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.

10

Risk för att eleverna inte lär sig
tillräckligt för morgondagens
utmaningar

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Nej

Hanteras i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete

Studiero

11

Risk för dålig studiero

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Elevhälsa

12

Risk för psykisk ohälsa bland elever

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Samarbete

13

Risk för bristande samarbete med
andra nämnder

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Särskilt stöd

14

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

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Säkerhet

15

Risk för våld i skolorna

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Arbetsmiljö
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens
2019

Sannolikhet
2019

Riskbed
ömning
2019

Till plan
2019

Löner

16

Risk för att felaktiga löneutbetalningar
sker

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Leverantörsfaktur
or

17

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

1.Försumbar

2.Mindre
sannolik

2

Nej

18

Risk för förskingring när
attestreglementet inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Representation

19

Risk för att riktlinjer gällande
representation och utbildning ej följs

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Upphandling

20

Risk för att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

21

Risk för att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kundfakturor

22

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontanta medel

23

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Administration

24

Risk att allmänna handlingar inte
hanteras korrekt på enheterna.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Budgetföljsamhet

25

Risk för överskridanden av
skolenheters budgetramar

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kompetensförsörj
ning

26

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

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Lokalsituationen

27

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

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

28

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

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

29

Risk för att skolenheterna inte kan
genomföra en tillräckligt god
fritidsverksamhet

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Fritidshem
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens
2019

Sannolikhet
2019

Riskbed
ömning
2019

Till plan
2019

Bemanning

30

Risk att det inte finns tillräckligt med
vuxna för att se vad som händer på
skolgården

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Bilden av skolan

31

Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden
av skolan

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Budgetprocess

32

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

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja
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Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2018-08-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00089 3.5.4.0

Martin Gunnarsson
Julio Garcia Atterström
Handläggare

Information om hur kapacitetsproblem har lösts på
Erikslundskolan särskola
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisningen av kapacitetsbehov för Erikslundskolan, särskola.
Sammanfattning
Erikslundskolan sär har löst kapacitetsproblem genom att förtäta i befintliga
salar.
Ärendet i sin helhet
Erikslundskolan särskola har sedan ht -13 ökat sitt elevantal från cirka 55 elever
till att ht -18 ta emot cirka 70 elever. Ökningen består av elever som generellt
har större behov, både av stöd från personal och av ytor för arbete enskilt eller i
mindre grupper.
Till läsåret 2018/2019 uppkom behov av att utöka antalet klasser i åk 4-6 med
en klass. Lokalernas kapacitet i form av lektionssalar medgav inte denna
utökning och möjligheterna att bygga till eller bygga om bedömdes som
obefintliga.
Genom att dela upp elever i åk 7-9 (som tidigare var jämnt fördelade på tre
normalstora klasser och en mindre), i två större och två mindre klasser skapades
förutsättningar att använda ett större grupprum som lektionssal. Därmed
frigjordes en större lektionssal för ytterligare en klass i åk 4-6.
Bedömningen från ledning och personal är att detta sätt att organisera
verksamheten ger eleverna möjligheter till lärande och utveckling, samt borgar
för god arbetsmiljö.
Beslutsunderlag
1. Information från Martin Gunnarsson, bitr. rektor Erikslundskolan, särskola.

Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2018-08-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00218 003

Hayne Hedin
Handläggare

Tillämpningsföreskrifter till skolskjutsregler
Grundskolenämndens beslut
Godkänna tillämpningsföreskrifter till skolskjutsregler.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har 2018-04-23 (KS2017-00783 623) fastställt
skolskjutsregler för skolskjuts till förskoleklass, grundskola och särskola,
särskolans fritidshem, korttidstillsyn samt dygnet-runt-fritidshem. De gällande
tillämpningsföreskrifterna är i behov av revidering för att bättre passa in till
gällande skolskjutsregler. Grundskolenämnden är den instans som fastställer
tillämpningsföreskrifterna i samråd med Tekniska nämnden och i
förekommande fall Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ett förslag till
tillämpningsföreskrifter för skolskjutsregler har tagits fram.

Beslutsunderlag
1. Tillämpningsföreskrifter till skolskjutsregler.

Samverkan
Information i FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

1

Tillämpningsföreskrifter till skolskjutsregler
Fastställda av Grundskolenämnden 2018-08-28.

Definitioner
Med skoldagens början och slut avses den tidpunkt då lektionerna normalt börjar och slutar.
Med skolväg avses den kortaste användbara gångvägen från hemmet till den skola som eleven
anvisats, eller till anvisad på- och avstigningsplats.
Med hemmet avses normalt den bostad där eleven är folkbokförd, eller vid växelvis boende där
förälder är folkbokförd. Vid jordbruksfastighet avses ett avgränsat tomtområde kring
bostadshuset.
Med hållplatsavstånd avses den kortaste användbara gångvägen mellan hemmet och på- och
avstigningsplatsen.

Bestämmelser
Bestämmelser om skolskjuts finns i:





Skollagen (SFS 2010:800)
Förordningen om skolskjutsning (SFS 1970:340 med ändringar t o m 1992:1 291)
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17 med ändringar t o
m 1988:21)
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om anordning för utmärkning av skolskjuts (TSVF
1985:43)

Bedömning av rätt till skolskjuts
Vid bedömning av rätten till skolskjuts till annan kommunal skola, friskola eller skola i annan
kommun och om detta kan komma att leda till ekonomiska eller organisatoriska svårigheter, ska
bedömningen utgå från vilka åtaganden Borås Stad skulle ha haft om eleven gick i den skola som
anvisats av kommunen.

Ansökan om skolskjuts, beslut och genomförande
Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts hos Tekniska förvaltningen när de fått beslut om
skolplacering. Beslut om skolskjuts gäller tills eleven slutat respektive stadie Åk F-3, Åk 4-6 och
Åk 7-9. Om eleven byter skola eller folkbokföringsadress under tiden upphävs beslutet. Samma
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gäller om den andra vårdnadshavaren vid växelvis boende byter folkbokföringsadress. En ny
ansökan om skolskjuts måste i dessa fall skickas in. Tekniska förvaltningen beslutar om rätt till
skolskjuts och organisation av denna.
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras till Borås Stad, underskriven av båda
vårdnadshavarna. Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.
Inställd skolskjuts
Om föraren av skolskjutsfordon bedömer att transporten, på grund av väderlek, vägens skick
eller av andra liknande skäl inte kan ske på ett trafiksäkert sätt ställs denna in.
Skolskjutsentreprenören är skyldig att informera förälder om inställd skolskjuts.

Restider
Restider över 2 timmar/skoldag bör om möjligt undvikas. Med restid avses tid i skolskjutsfordon.
Väntetider vid byten mellan fordon bör i möjligaste mån undvikas.

Väntetider
Skolskjutsarna bör organiseras så att elevens väntetid vid skolan inte överstiger 30 minuter per
tillfälle. För respektive skola och årskurs ska s.k. schemaramar fastställas. Med schemaramar avses
generella och samordnade start - och sluttider. Skolskjutsarna och skolans schema bör organiseras
så att skjutsarna ankommer till skolan 30 -10 minuter innan skolstart, och avgår 10-30 min efter
skolslut.
Om väntetiden överstiger det ovan angivna skall skolan ordna med tillsyn eller lämplig aktivitet.

Mätningsprinciper
Avstånd mäts av Tekniska förvaltningens personal. Uppmätning av avstånd mellan elevens
folkbokföringsadress och anvisad skola sker med geografisk informationsteknik (GIS). Till grund
för beräkningen av avståndet mellan bostad och skola ligger de vägar, gator, gång- och cykelvägar
som normalt sett är framkomliga under året och som ger den kortaste färdvägen. Mätningen sker
från en mittpunkt i fastighet /trappuppgång till en mittpunkt inom skolans område.

Av- och påstigningsplats
Av- och påstigningsplatsen kan vara ordinarie hållplats för linjetrafiken eller annan plats som
bestämts av Grundskolenämnden. Av- och påstigningsplatsen besiktigas vid behov av
kommunens trafiksäkerhetsansvarige (Tekniska förvaltningen). Av- och påstigningshållplatserna
kan vara åtskilda.
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Grundskolenämnden bör när man bestämmer av- och påstigningsplats ta hänsyn till hur körtiden
påverkas.
Finns särskilda skäl kan elev hämtas i hemmet.

Trafiksäkerhetsbedömning
Trafiksäkerhetsbedömningen bör omprövas årligen eller oftare om omständigheterna kräver det.
Härvid ska Trafikverkets föreskrifter tillämpas. När det gäller trafiksäkerheten vid skolenheten
skall trafiksäkerhetsansvarige vid behov samråda med rektor.
Grundskolenämnden beslutar om undantag från avståndsnormen till följd av brister i
trafikmiljön.
Grundskolenämnden bör i tveksamma fall inhämta yttrande från Tekniska nämnden, som
ansvarar för trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen.

Funktionsnedsättning
Elever med funktionsnedsättning kan ha rätt till skolskjuts trots att avståndskriterierna inte är
uppfyllda. Elever med funktionsnedsättning som vid val av annan skola än en nära hemmet och
som inte kan nyttja linjetrafik kan ha rätt till skolskjuts med upphandlad buss eller taxi trots vad
som sägs i skolskjutsreglerna § 2b. Detta prövas av Skolskjutsenheten på Tekniska förvaltningen.
Utredning eller läkarintyg ska styrka behovet av skolskjuts. Omprövning ska ske årligen, eller då
de omständigheter som var skäl för beslutet ändras.

Kortvariga funktionsnedsättningar - försäkringsärenden
Vid kortvariga funktionsnedsättningar som beror på medicinska tillstånd skall skolan sörja för
nödvändig skolskjuts. Om barnet har en privat sjukförsäkring som täcker kostnaderna skall
skolan samverka med vårdnadshavarna för att om möjligt få täckning för sina kostnader.
Om en elev skadar sig på väg till/från skolan eller i skolan kan eleven via kommunens
försäkringsbolag få tillfällig skolskjuts. Tillfällig skolskjuts som ersätts av försäkringsbolag
omfattas inte av kommunens skolskjutsverksamhet och det ankommer på vårdnadshavare, att
initiera behovet i samråd med försäkringsbolag och rektor. Uppgifter om Borås Stads
olycksfallsförsäkring finns på www.boras.se.

Annan särskild omständighet
Grundskolenämnden kan vid annan särskild omständighet besluta om rätt till skolskjuts. Annan
särskild omständighet kan vara en kombination av orsaker som var för sig inte är tillräckliga skäl
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för rätt till skolskjuts. Beslutet ska omprövas årligen, eller då de omständigheter som var skäl för
beslutet ändras.

Självskjuts
Grundskolenämnden kan avtala med förälder att svara för elevs skolskjuts mot
självskjutsersättning. Denna är, om inte annat avtalats, samma belopp som den skattefria
ersättningen för resa.

Vägstandard
Skolskjuts trafikerar endast vägar som är av godtagbar kvalitet, så att normal hastighet och
därmed rimliga körtider kan hållas utan risk för skador på skolskjutsfordon. Normal hastighet på
de minsta vägarna ska vara minst 30 km/tim.
Om vägunderhållet väsentligen är eftersatt inställs skolskjuts på den delsträckan, och ansvaret för
skoltransporten på sträckan övergår till föräldrarna. De åberopade bristerna ska förtecknas i
beslutet. Inställd transport återupptas inte förrän ny besiktning visat att bristerna är avhjälpta.
Skoltransport kan inställas på väg eller del av väg under på förhand fastställd tidsperiod, t.ex.
vintertid på grund av kända återkommande halkproblem eller vid nedsatt framkomlighet på
grund av väg- eller byggnadsarbeten. Ersättningsskjuts ordnas inte.

Förlust av färdbevis/skolkort
Förlorar en elev av oaktsamhet sitt färdbevis/skolkort utfärdas ett nytt kostnadsfritt högst två
gånger per läsår. För ytterligare kort uttas en avgift på 100 kr per gång.

Kompisåkning
En skolskjutsentreprenör bör efter att ha kontaktats av vårdnadshavare låta andra barn i
skolåldern åka med i mån av plats, så kallad kompisåkning. Enligt nuvarande avtal finns ingen
skyldighet att detta ska tillåtas. Vårdnadshavare som önskar att deras barn ska få åka med en
kamrat på en ledig plats får själva kontakta skolskjutsentreprenören för att överenskomma detta.
Vid nästa upphandling av skolskjutsar skall det vara ett krav att skolskjutsentreprenören skall vara
skyldig att låta andra barn i skolåldern åka med i mån av plats, under förutsättning att
vårdnadshavare gett sitt tillstånd.

Organisation och arbetsformer
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Borås Stad ansvarar för att skolskjutsverksamheten planeras så effektivt som möjligt. En effektiv
planering kräver ett fungerande samarbete mellan kommunen, berörda entreprenörer och skolor.
I kommunen fördelas uppgifterna mellan Skolskjutsenheten, Tekniska Förvaltningen och
Grundskoleförvaltningen.
Grundskoleförvaltningen










Inför varje nytt läsår senast 15 mars samma år, upprätta elevunderlag i kommunens
elevregister Extens med följande elevuppgifter:
Anvisad skola.
Årskurs, klass.
Folkbokföringsadress.
Kontaktuppgifter till föräldrar och vårdnadshavare.
I samverkan med Skolskjutsenheten fastställa schemaramar dvs. skolors start och
sluttider. Schemaramar inför kommande läsår ska vara fastställda senast 15 mars samma
år.
I samverkan med Skolskjutsenheten fastställa ordningsregler, tillämpningsföreskrifter
samt praxis i skolskjutsärenden.
I samverkan med Skolskjutsenheten upprätta en krisplan över hur man agerar vid
eventuella olyckor. I krisplanen ska det anges vilka åtgärder entreprenör respektive skola
ska vidta.

Tekniska Förvaltningen, Skolskjutsenheten











Handlägga och besluta i ansökningar om skolskjuts av särskilda skäl, växelvis boende
samt trafiksäkerhetsskäl.
Handlägga överklaganden i skolskjutsärenden
Planera och sammanställa underlag för all skolskjutsverksamhet i Borås Stad.
Verka för att elevens skolväg är så säker som möjligt och att angivna på- och
avstigningsplatser utformas så att olycksrisken minimeras.
I möjligaste mån samordna kommunens olika persontransporter.
I samverkan med entreprenörer utarbeta effektiva trafiklösningar och färdvägar för
skolskjutsarna.
Beställa busskort till elever som skall resa i linjetrafik.
Upphandla de skolskjutsar som behövs.
Informera skolskjutsentreprenör om elever, turer och på- och avstigningsplatser.
Informera föräldrar och elever om tidtabeller, på- och avstigningsplatser, ordningsregler
och aktuella telefonnummer.

Entreprenörer
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Ska utföra skolskjutstransporter enligt krav i förordningen om skolskjutsning SFS
1970:340 med ändringar tom 1992:1291 och Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter TSVFS
1988:17 med ändringar tom 1988:21 och gällande avtal med Borås Stad.

Ansvarsfördelning
Ansvar under resan
Kommunen, aktuell skola, entreprenör, föräldrar och elev har alla del i ansvaret under resan
mellan hemmet och skolan.

Till och från samt vid anvisad på- och avstigningsplats.
Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och på- och avstigningsplatsen och
för att eleven är vid påstigningsplatsen vid meddelad avgångstid. Vårdnadshavare ansvarar för att
eleven på ett säkert sätt tar sig till anvisad på- och avstigningsplats, och att eleven följer
överenskomna ordningsregler. Vid sjukdom eller vid annan tillfällig frånvaro ska föräldrarna
omgående meddela entreprenören att eleven inte kommer att medfölja skolskjutsen. Gäller
endast när ett fåtal elever åker med en skolskjuts.

Under transporten
Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande
trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolan om
ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eventuella problem ska
föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan.

Vid skolan
När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och
säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut. Vid eventuella
väntetider vid skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och säkerhet. Vid hemfärd är det
skolan som ansvarar för att eleverna kommer i tid till avgångstider.

Försäkringar
Barn och elever är försäkrade när de befinner sig i eller på väg till skolan eller förskolan genom en
kollektiv olycksfallsförsäkring som Borås stad har tecknat. För mer information, se Borås stads
hemsida:
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https://www.boras.se/utbildningochforskola/forsakringavbarnochelever.4.461763c21582ce
0434ba4868.html

Delegation
Grundskolenämnden får delegera samtliga sina beslut till tjänsteman under annan nämnd.

Grundskolenämnden BORÅS STAD

Sida

SKRIVELSE

Natalia Pérez Nyberg
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2018-08-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00069 3.5.1.5

Yttrande över remiss: Motion - Stärk skolbiblioteken!
Grundskolenämndens beslut
Avstyrka motionen: Stärk skolbiblioteken! samt översända svaret till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Motion – Stärk
skolbiblioteken!. Grundskolenämnden avstyrker motionen.
Allianspartierna har 2018-04-12 lämnat in rubricerad motion. Motionärerna
föreslår att:
- Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med
tydliga mål för verksamheten.
- Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för skolbiblioteksverksamheten.
- Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från Grundskolenämnden till Kulturnämnden.
Det finns redan ett beslutat och aktiverande styrdokument:
Skolbiblioteksprogram. De första två punkterna anses därmed vara
genomförda. Vad gäller punkten om att föra budget från Grundskolenämnden
till Kulturnämnden avstyrks förlaget helt. Grundskolenämnden har enligt
Skollagen och andra bestämmelser huvudmannaansvaret för
skolbiblioteksverksamheten.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Motion – Stärk
skolbiblioteken!. Grundskolenämnden avstyrker motionen.
Allianspartierna har 2018-04-12 lämnat in rubricerad motion. Motionärerna
föreslår att:
- Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med
tydliga mål för verksamheten.
- Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för skolbiblioteksverksamheten.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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- Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från Grundskolenämnden till Kulturnämnden.
Kulturnämnden har redan tagit fram ett aktiverande styrdokument:
Skolbiblioteksprogram 2018-2020. Programmet har tagits fram av en
arbetsgrupp bestående av representanter från både Kulturförvaltningen och
Grundskoleförvaltningen. Bakgrunden är behovet av en tydlig gemensam syn
kring skolbiblioteksuppdraget. Det är av extra betydelse då det är två nämnder
som berörs av skolbiblioteksverksamheten. Motionens intentioner om
styrdokument är därför redan genomförda.
Det finns flera styrdokument som styr skolbiblioteksverksamheten, såsom t.ex.
Skollagen, Bibliotekslagen och andra rekommendationer och bestämmelser från
Skolverket och Skolinspektionen. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till
skolbibliotek. Även i läroplanen för grundskolan, grundsärskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet framhålls rektorns ansvar för ”bibliotek”.
Detta innebär att Grundskolenämnden är huvudman för skolbiblioteksverksamheten och därmed äger beslut om eventuell ambitionsnivå och
prioritering. Kulturnämnden tillhandahåller skolbibliotekstjänster åt våra
skolenheter, men det är rektorerna som beställer tjänsterna utifrån sin
skolenhets behov och förutsättningar. Därför anser Grundskolenämnden att
budgeten för skolbiblioteksverksamheten ska finnas kvar hos
Grundskolenämnden.
Beslutsunderlag
1. Motion - Stärk skolbiblioteken!

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

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Motion
Allianspartierna

2018-04-12
Kommunfullmäktige

Stärk skolbiblioteken!
Skolbiblioteken är viktiga för skolornas verksamheter samt för elevernas lärande och bildning.
Skolbiblioteken är en viktig resurs i den demokratiska processen, inte minst för barns och
ungas utveckling till självständiga, kritiskt tänkande människor. Genom att skolbiblioteken är
öppna, kravlösa rum där barn och unga kan möta kultur och kunskap bidrar verksamheten till
kommunens övergripande mål om social sammanhållning.
Skollagen slår fast att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
Av bibliotekslagen framgår att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättningar, bland annat genom att erbjuda litteratur för olika behov och
förutsättningar. De ska även erbjudas tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information
och litteratur. Vidare ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteken kan göra det bland annat genom
att erbjuda litteratur på olika språk samt lättläst svenska.
Var står Borås när det gäller skollagen och bibliotekslagen när det gäller skolbiblioteken.
I samband med införandet av facknämnder blev det ett olyckligt beslut om skolbiblioteken.
Ansvaret för skolbiblioteken ligger på Kulturnämnden men resurserna fördelades på
Grundskolenämnden. Ansvar och resurser måste naturligtvis ligga på samma nämnd.
Förslag till beslut:
-

Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med tydliga mål
för verksamheten

-

Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för skolbiblioteksverksamheten.

-

Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från Grundskolenämnden till
Kulturnämnden.

Morgan Hjalmarsson (L)

Ulf Sjösten (M)

Kerstin Hermansson (C)

Falco Guldenpfennig (KD)

Sida

SKRIVELSE

Natalia Pérez Nyberg
Adriana Waris
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2018-08-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00070 3.5.4.1

Yttrande över remiss: Motion - #respektmetoo
Grundskolenämndens beslut
Motionen är besvarad. Svaret översänds till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion. Motionärer
föreslår att:
- Borås stad utarbetar ett kampanjmaterial enligt motionens intention.
- Borås stad föreslår stadens grundskolor, gymnasieskolor och
vuxenutbildningar att applicera materialets innehåll i sin utbildning.
Stadens grundskolor har redan en inplanerad kulturaktivitet (kampanj) inom
ramen för skolornas arbete med värdegrund och likabehandling. Aktiviteten
vänder sig till alla elever i årskurs 7 och hålls av teatergruppen Deville med
föreställningen Seek and Hide. Föreställningen lyfter frågor om jämställdhet,
jämlikhet och gränssättning utifrån kampanjen #respektmetoo. Därefter
kommer eleverna att arbeta vidare i sina klasser utifrån samma studiematerial.
Nämnden menar att stadens skolor redan arbetar med värdegrundsfrågor enligt
motionens intention i kampanjens anda genom inplanerade aktiviteter och det
dagliga värdegrundsarbetet. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Motion: #respektmetoo.

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

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Motion: #respektmetoo
Vi har nu visualiserat ett stort problem i samhällets alla skikt och behöver därför arbeta mer
förebyggande med denna fråga.
Kampanjen #metoo är något som fått enorma proportioner och det är skrämmande att så
många tjejer blivit utsatta.
Kampanjen är dock lite smal och behöver en större bredd.
- Varför sker det så ofta grova övergrepp mot tjejer, kvinnor och unga flickor i form av
hänsynslöst sexuellt våld där ibland flera manliga förövare är de skyldiga?
- Finns det killar som blivit utsatta?
- Finns det andra former av förtryck?
Ovanstående tre punkter är viktiga, men för att arbeta förebyggande måste vi börja att
samtala. Därför föreslår vi att grundskola, gymnasium och vuxenutbildningar kan vara
lämpliga forum att stävja och utbilda framtida medborgare i en gemensam kampanj.
#respektmetoo
Tanken med denna kampanj är att den ska anpassas till rätt åldersgrupp och det kan vara allt
från enstaka föreläsningar till workshop samt utbildning med en röd tråd - som är respekt:
Om du respekterar någon, använder du inte kränkande könsord mot denne/denna.
Om du respekterar någon, accepterar du ett NEJ.
Om du respekterar NEJ, så våldtar du ingen.

Sverigedemokraterna föreslår:
att Borås stad utarbetar ett kampanjmaterial enligt motionens intention.
att Borås stad föreslår stadens grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar att
applicera materialets innehåll i sin utbildning.

Leif Häggblom, Björn Qvarnström, Patric Silfverklinga
Sverigedemokraterna, Borås

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2018-08-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00002 3.5.4.0

Emil Persson Torgerson
Handläggare

Anmälningsärenden per augusti 2018
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och
lägger dessa till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
dnr 2017-00004 610
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola
Beslut efter uppföljning för fritidshem efter tillsyn av Borås kommun
b) Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 9922-18
Erikslundskolan.
Utdömande av vite dnr 2017-00004 610
c) Beslut från Skolinspektionen. Ärendet avslutas dnr 2017-00140
d) Beslut från Skolinspektionen. Ärendet avslutas dnr 2017-00174
e) Beslut från Skolinspektionen. Ärendet avslutas dnr 2017-00186
f) Beslut från Skolinspektionen. Ärendet avslutas dnr 2017-00210
g) Beslut från Skolinspektionen. Ärendet avslutas dnr 2017-00216
h) Beslut från Skolinspektionen. Ärendet avslutas dnr 2018-00042
i) Beslut från Skolinspektionen. Ärendet avslutas dnr 2018-00040

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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j) Anmälan till BEO om kränkande behandling dnr 2018-00104

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2018-08-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00003 3.5.4.0

Adriana Waris
Handläggare

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

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2018-06-19—201808-27 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden juli-augusti 2018
Dnr 2018-00007

3.

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden juli-augusti 2018
Dnr 2018-00007

4.

Beslut om avstängning perioden augusti
Dnr 2018-00018

5.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2018-06-20—
2018-08-28, dnr 2018-00024

6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid juli-augusti 2018
Dnr 2018-00025

7.

Personal

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Övriga delegationsbeslut
8.

Avslagsbeslut skolskjuts juni-juli 2018 Dnr 2018-00026

9.

Laglighetsprövningar skolplacering 2018/2019
Dnr 2018-00007

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut (lista).

Samverkan
Information i FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

