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Budgetuppföljning per april 2019, tertial 1
Grundskolenämndens beslut
Godkänna tertialrapport 1, 2019 för Grundskolenämnden samt översända
densamma till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Tertialrapport 1, 2019 innebär en delrapportering av Kommunfullmäktige- och
nämnduppdrag, status för indikatorer, hantering av risker samt en avstämning
av ekonomin.
Generellt präglas verksamheten av en fortsatt expansion med ökat elevantal.
Denna ökning förväntas även fortsätta de kommande åren utifrån senaste
befolkningsprognos. Denna ökning ger effekt på ökad rekrytering samt behov
av ökat antal ändamålsenliga lokaler.
Av Kommunfullmäktige- och nämnduppdrag är merparten genomförda och
återstående uppdrag planeras för genomförande under hösten.
Avstämning av den interna kontrollplanen redovisar åtgärder och lägesrapport
för de moment som följs upp månadsvis och i tertial 1 samt åtgärder för
områden, där nämnden angett en hög riskbedömning.
Det ekonomiska läget är per april ett underskott som härrör sig till skolskjuts
för evakuering under pågående ombyggnation. Grundskolenämndens buffert
kommer delvis att nyttjas till detta ändamål och prognosen för helåret 2019 är
ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
1. Tertialrapport 1, 2019 Grundskolenämnden.
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1 Inledning
Arbetet med att skapa en ny förvaltning med gemensamma processer, fokusområden och arbetssätt i
skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och utvecklingsplaner fortsätter. Det har initierat
en hel del översyner av arbetsrutiner och uppdatering av IT-verktyg. Detta arbete fortgår under året.
Arbetet utifrån den kritik som Skolinspektionen framfört har krävt stora insatser av både kortsiktig och
långsiktig karaktär. Glädjande har samtliga skolor samt huvudman fått grönt ljus under 2019.
Den demografiska utvecklingen ställer fortsatt krav på kapacitetsutbyggnaden. Det är nödvändigt att
alla planerade projekt i lokalplanen för perioden 2020-2023 blir genomförda.
Elevhälsans rekryteringssituation har under en länge tid varit besvärlig som tidigare rapporterats och
kommenteras i periodutfallet. Rekryteringsarbetet har intensifierats under 2019 och gett effekt.
Ekonomin efter fyra månader är ett underskott om 2,7 mkr. Kostnader av engångskaraktär såsom
skolskjuts avseende dec 2018 samt evakueringskostnad för sjömarkenskolan har påverkat resultatet.
Prognosen är ekonomi i balans för 2019.

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

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

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Status T1 2019
Genomfört

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

Status T1 2019

Kommentar

Det aktiva skolvalet ska följas upp och
utvecklas under 2019.

Delvis
genomfört

Utvärderingen har påbörjats och ska vara
klar i augusti 2019. I utvärderingen
kommer det finnas med åtgärder för
förbättringar.

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

Delvis
genomfört

Uppdraget planeras att genomföras i
samband med att skolorna arbetar fram
nya ordningsregler inför nästkommande
läsår. Rektorerna är informerade och
dialog förs i respektive område under
ledning av verksamhetschef.

Förskoleklass ska erbjuda utökat
språkstöd i svenska.

Genomfört

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

2.1.2 Nämnd
Uppdrag

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Status T1 2019

Kommentar
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Uppdrag

Status T1 2019

Kommentar

Uppdrag till förvaltningschefen efter
skolinspektionens föreläggande om vite.

Delvis
genomfört

En enkel studie gjordes inledningsvis för
att se om det för skolor som fått kritik
fanns några orsakssamband med ett antal
yttre faktorer och några lätt identifierbara
inre faktorer.
Följande faktorer undersöktes


skolornas storlek



stadier



geografisk belägenhet – stad/land



organisatorisk belägenhet Stadsdel Ö, V eller N - gammal
kommundel



ekonomi - resursfördelning totalt
och mellan skolor - resultat lärartäthet



ledning - nya/gamla rektorer - täta
rektorsbyten – personals
uppfattning av rektor i
medarbetarenkäten - antal skolor
som rektor leder



personal - kontinuitet behörighetsgrad
Det gick inte alls att finna några
orsakssamband. Det beslutades därför att
gå vidare genom att genomföra en
omfattande och djuplodande enkät riktad
till rektorer, verksamhetschefer,
verksamhetsutvecklare och fackliga
representanter.
Reultatet från enkäten är nu
sammanställda och endast analys av
resultatet återstår vilket kommer att ge
svar på frågan om varför Borås Stad fick
så många hot om viten, och varför arbetet
på skolorna inte fungerade som det
skulle.
Förvaltningschef har löpande informerat
nämnden om de analyser och åtgärder
som gjorts löpande för att komma tillrätta
med de av Skolinspektionen utpekade
kritikområdena. Alla skolor samt
huvudmannen för grundskola,
grundsärskola och fritidshem har nu
godkänts och viteshoten undanröjda.
Rapport beräknas vara klar till
juninämnden.
Lärarna skall fortbildas och få ökade
kunskaper i normkritik och i att kunna
bemöta extremism som ett led i att stärka
värdegrundsarbetet.

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Ej genomfört

Uppdraget beräknas vara klart i slutet av
2019.
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Uppdrag

Status T1 2019

Kommentar

Att åstadkomma en lugn och trygg tillvaro
i skolan och god klassrumsmiljön skall
vara en fortsatt mycket prioriterad fråga
på alla skolor i staden.

Delvis
genomfört

Grundskoleförvaltningen kommer under lå
18-19 att kartlägga hur varje skola arbetar
med hela lärmiljön och öka kunskapen i
skolan om hur man anpassar
undervisningen. Rektorerna kommer
under hösten 2019 att tillsammans med
enhetscheferna i Elevhälsan genomgå en
ledarskapsutbildning som ska stärka
deras förmåga att leda skolans
trygghetsskapande och
elevhälsofrämjande arbete, på individ-,
process- och strukturnivå. Skolor som
visar på en hög andel kränkningsärenden
samt låga siffror i upplevd trygghet och
studiero bland eleverna deltar även i
Skolverkets satsning Samverkan för bästa
skola. Två viktiga insatser inom detta
projekt är utvecking av ledarskapet i
klassrummet samt skapande av samsyn i
kollegiet kring kunskapssyn, arbetssätt,
bedömning och ordningsregler.

Förvaltningen får i uppdrag att under året
ta fram förslag på hur
läxhjälpsverksamheten kan utvecklas.
Särskolan skall även fortsättningsvis vara
integrerad i verksamheten.

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Ej genomfört

Delvis
genomfört

Uppdraget beräknas vara klart i slutet av
2019.
Målgruppen för grundsärskolan är barn
som bedöms inte kunna nå upp till
grundskolans kunskapskrav därför att de
har en intellektuell funktionsnedsättning.
Med ökat antal elever i Borås grundskola
är prognosen att även elever i
grundsärskolan ökar.
Grundskoleförvaltningen kommer under
vårterminen 2019 att utreda behov av och
ta fram förslag för platser i grundsärskola
och integrerade grundsärskoleelever:
Omfattning, organisation, plats och
kostnader. Grundskoleförvaltningen
kommer även att utreda möjligheten för
pedagoger inom grundskolan att
kompetensutveckla sig i hur man
anpassar undervisningen för
individintegrerade elever.

6(30)

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

Status T1 2019
Genomfört

Kommentar
GRN gav 2018 GRF i uppdrag att i dialog
med grundskolorna och Västra Götalands
Regionen finna former för daglig fysisk
aktivitet för elever.
Daglig fysisk aktivitet påverkar elevers
skolprestation. Nationella riktlinjer påtalar
att barn och unga mellan 6-17 år behöver
röra på sig minst 60 minuter/dag. I den
nu-läges rapport som togs fram av läget i
Borås stads skolor framkom det att tiden
som ägnas åt daglig fysisk aktivitet för
elever på skolorna inte är tillräcklig enligt
nationella rekommendationer.
I rapporten, med namn "Mer rörelse i
skolan", finns en handlingsplan med syfte
att främja och öka fysisk aktivitet i våra
skolor. Handlingsplanen innehåller fyra
förslag på aktiviteter. De tre första
förslagen ska tillämpas parallellt på
skolorna. Det fjärde förslaget handlar om
samverkan med Folkhälsoenheten,
Fritids- och folkhälsoförvaltningen på
verksamhetsnivå.
Förslag 1: Att alla elever i Borås Stads
grundskolor och grundsärskolor ska bli
erbjudna 30 minuters organiserad rörelse
per dag.
Förslag 2: Att alla elever i Borås Stad
grundskolor och grundsärskolor ska bli
erbjudna en stimulerande miljö för
spontan rörelse både i klassrummet och
på rasten.
Förslag 3: Uppmuntra till att gå och cykla
istället för att åka bil och buss till skolan.
Förslag 4: Fortsatt samverkan mellan
Grundskoleförvaltningen, Elevhälsa och
Folkhälsoenheten
Handlingsplanen kommer att presenteras
för samtliga professioner inom elevhälsan
på yrkesnätverksträff i maj och
implementeras sedan på skolorna.

Skolorna i staden skall ta initiativ att
etablera fungerande föräldraföreningar.

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Genomfört

Föräldrar på skolor som inte har
föräldrarförening har erbjudits stöd och
information för att kunna starta upp
föräldrarföreningar.
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Uppdrag

Status T1 2019

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Uppdraget är påbörjats genom att Studieoch yrkesvägledarna har resonerat kring
deras roll och vilka möjligheter de ser för
att uppfylla uppdraget. Representanter för
näringslivet och Grundskoleförvaltningen
har tillsammans med stadens rektorer
resonerat om vilka alternativ som finns för
att uppfylla intentionen i uppdraget. Behov
av att revidera den SYV-plan som finns
har identifierats.

Förvaltningen skall intensifiera arbetet
med att fylla upp alla tjänster i elevhälsan.

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Genomfört

Insatserna genomförs enligt plan. I
dagsläget är skolkuratorer och
skolsköterskor fulltaliga. Det saknas
fortfarande skolpsykologer men det finns
gott hopp om att kunna bemanna även
denna yrkesprofession fullt ut inom en
snar framtid. Vad gäller
specialpedagogerna har det varit 11
vakanser. Detta har förvaltningen löst
genom att lönefördela speciellt
kompetenta lärare på de berörda skolorna
så att även denna profession är
bemannad. Rekryteringsarbete pågår och
8 av dessa lönefördelade
specialpedagoger kommer att ersättas av
specialpedagoger som är behöriga eller
går på utbildningstjänst, vilket innebär att
de studerar till specialpedagog under
tiden som de arbetar. Nedsättning med
25% i tjänstgöring för studier med full lön.
Dessa pedagoger har kommit olika långt i
sin utbildning. När behoven är
tillgodosedda kommer vi se över om det
fortfarande är skolor som inte har
behöriga specialpedagoger. Dessa
tjänster ska då utannonseras till riktade
skolor.
Inom vissa geografiska områden där det
idag finns många mindre skolor som
därmed inte har heltidsbemannade
tjänster av elevhälsans professioner
pågår ett arbete hur man kan organisera
detta. Tankarna är att elevhälsans
personal sitter tillsammans och
skolpersonal/elever kommer till
elevhälsans personal. På så vis skapar
man ett samarbete mellan
yrkesprofessionerna och det är inte
avhängigt hur stora enheter
yrkesprofessionerna arbetar med.

8(30)

Uppdrag
Grundskolan i Borås skall jobba mycket
aktivt med att alla barn lär sig läsa i tid.

Status T1 2019
Genomfört

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

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

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur floursköljning kan
återinföras i skolan och rigga för ett
genomförande i begränsad skala hösten
2019.

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Genomfört

Delvis
genomfört

Detta ska ske inom ramen för varje skolas
systematiskka kvalitetsarbete, dvs att
varje skola i sin analys av det förgångna
läsårets resultat och vid framtagandet av
nästa läsårs utvecklingsplan ska ha en
särskild fokus på hur kulturella och
estetiska inslag kan stötta och stimulera
eleverna att nå målen i kursplanerna.
Dessa inslag kan med fördel ske inom
ramen för Skapande Skola och med hjälp
av medel från Kulturrådet.
Rapporten tas upp igen under
Grundskolanämndens möte i maj 2019.
rapporten togs upp under
Grundskolenämndens möte i april men då
det i uppdraget står att vi ska ta fram
förslag på hur floursköljning ska
återinföras i skolan och i vårt svar stod
flourlackning blev det ett missförstånd.
Idag genomförs inte floursköljning utan
man genomför flourlackning istället.
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Uppdrag

Status T1 2019

Kommentar

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

Delvis
genomfört

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

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

Ej genomfört

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

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

Delvis
genomfört

Handlingplan "Mer rörelse i skolan" finns
framtagen. Ska presenteras för samtliga
professioner inom elevhälsan på
yrkesnätverksträff maj. Därefter, i augusti
2019, ska planen implementeras på varje
skola.

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

Delvis
genomfört

Grundskoleförvaltningen har regelbundna
möten med de fristående skolorna. I
dessa möten diskuteras frågor med
gemensamma beröringspunkter. Arbetet
med elever med hög frånvaro är en fråga
som är aktuell för mer samarbete.

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

Ej genomfört

Uppdraget beräknas vara klart i slutet av
2019.

Förvaltningen uppdras att till nämnden
redovisa lokalbehov och förutsättningar
för verksamheten kontinuerligt.

Delvis
genomfört

Lokalplan tas upp i Grundskolanämndens
möte i juni 2019.

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

Delvis
genomfört

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

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

Delvis
genomfört

KAL-gruppens förslag lades under
senhösten 2016, d v s innan
Grundskoleförvaltningen startat. Under
perioden har flera omständigheter gjort att
förslagen från den ursprungliga planen
har omarbetats. 19 förslag av totalt 25 har
genomförts. Av de resterande bedöms ett
antal ligga inom rektors enskilda mandat
att besluta om, samt att arbete pågår om
bl a lönebildning. Planen för att långsiktigt
omhänderta intentionerna med gruppens
arbete avses presenteras i samband med
Grundskolenämndens sammanträde i
september 2019.

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

Delvis
genomfört

Uppdraget pågår även i samverkan med
abdra berörda förvaltningar.

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

Delvis
genomfört

Planeringen för formerna för uppdraget
har startat.

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019
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Uppdrag

Status T1 2019

Kommentar

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

Delvis
genomfört

En arbetsgrupp bestående av fackliga
representanter, rektorer till befintliga
kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupper, chef för elevhälsa
samt specialpedagog med
spetskompetens inom neuropsykiatriska
funktionsvariationer, är kallad till ett första
möte den 24/5, 2019. Sammankallande är
VC område 4, med matrisansvar för
kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupper.
Uppdraget till arbetsgruppen är att ta fram
en analys av vad som krävs för att möta
behovet av fler platser inom ramen för
kommunens särskilda
undervisningsgrupper för elever med
neuropsykiatriska funktionsvariationer,
språkstörning och psykosocial
problematik. Tillgängliga lärmiljöer är en
förutsättning för inkludering och skolans
arbete med särskilt stöd. Att skolorna har
tillgängliga lärmiljöer är avgörande för att
elever bemöts på ett kvalitativt sätt och
sannolikt för att förebygga behovet av
särskilda undervisningsgrupper. Att
utveckla verksamhetens tillgänglighet
innebär att anpassa den pedagogiska,
fysiska och sociala miljön i relation till
elevernas behov och förutsättningar för
lärande. Mot denna bakgrund kommer
viktiga frågeställningar i denna analys bl a
att vara:
1. Vilket stöd behöver rektor och
pedagogisk personal få för att
stärka tillgängliga lärmiljöer på
våra skolor? Stöd på grupp- och
strukturnivå. Nödvändiga
kartläggningsverktyg.
2. Vilka förutsättningar skulle krävas
för att åstadkomma en mer
flexibel organisering av
undervisningen för vår målgrupp
på varje eller flera skolor?

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019
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Uppdrag
Förvaltningen uppdras redovisa till
nämnden hur rekryteringsarbetet fortlöper.

Presidiet uppdras ta initiativ till utökad
kontakt mellan Grundskolenämnden och
Individ- och familjeomsorgsnämnden och
tillhörande förvaltningar. Resultatet av
dessa försök ska återrapporteras till
nämnden.
Förvaltningen uppdras ta fram former för
hur spetsklasser på fler skolor och i fler
ämnen kan komma till stånd.

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Status T1 2019
Genomfört

Delvis
genomfört

Ej genomfört

Kommentar
Utöver det ordinarie löpande
rekryteringsarbetet har
grundskoleförvaltningen även ett projekt
gällande gymnasieungdomar. Syftet är att
väcka intresse för ungdomarna att utbilda
sig till lärare genom att under ca 1 års tid
få möjlighet att arbeta som obehöriga
lärare i våra verksamheter. Förvaltningen
har varit ute på gymnasieskolor och
informerar om projektet.
Man har även deltagit på Högskolan i
Borås Stark - dag i syfte att presentera
oss som potentiell arbetsgivare i
framtiden.
Förvaltningen har även ett pågående
arbete med rekrytring av utländsk
arbetskraft. Man har besökt en
rekryteringsmässa i Holland samt varit på
rekryteringsresa till Valencia som har
omgärdats av ett stort antal sökande på
plats.
Presidiet har planerat sådana initiativ.

Arbetsgrupp tillsätts och där arbetar man
fram ett förslag på hur spetsklasser på fler
skolor än särlaskolan kan komma till
stånd
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Uppdrag
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka
möjligheterna för utökad undervisningstid i
svenska och matematik.

Status T1 2019
Genomfört

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

4-6

7-9

Sv

383

293

163

Ma

237

233

225

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

Skolorna har fått uppdrag att redovisa
sina analyser och åtgärder framåt under
våren 2019. Frågan kommer också
särskilt att uppmärksammas i
kvalitetsrapport Undervisning och resultat
i oktober 2019.
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Uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut om extra
språkstöd ska genomföras och att
återrapportering ges till nämnden.

Arbetet med att öka studieresultaten
fortgår och nämnden ges löpande
återrapportering av arbetet under 2019.
Förvaltningen ges i uppdrag att löpande
återrapportera hur arbetet med att minska
personalomsättningen i dessa grupper
kan ske.

Förvaltningen uppdras att ta fram en plan
för elevassistenters kompetensutveckling
och återrapportera densamma till
nämnden.
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Status T1 2019
Genomfört

Delvis
genomfört
Genomfört

Delvis
genomfört

Kommentar
Drygt 70 elever får utökat stöd. Det är en
höjning med ca 40% mot
tidigare.Eleverna får anpassat stöd utifrån
individuella behov som klassläraren har
identifierat. Klasslärare och
studiehandledare planerar och genomför
insatserna/ undervisningen, samt
utvärderar insatserna fyra gånger under
läsåret. Exempel på stöd kan vara att
utveckla elevers förförståelse och
kunskaper kring svenska begrepp och
ord, så att eleverna bättre kan tillgodogöra
sig den ordinarie undervisningen i
klassrummet.Effekterna av insatser i de
tidigare skolåren lyfts som en
framgångsfaktor av aktuell forskning.
Planeringen för formerna för uppdraget
har startat.
Per 1 april låg personalomsättningen på
11,6 %. Omsättningen ligger stabilt runt
ca 11,5 % och inga större variationer
förekommer. 54 grundskollärare avslutade
sin anställning, samtidigt rekryterade
förvaltningen 66 grundskollärare genom
extern rekrytering under perioden. Bland
grupperna övriga lärare, förskollärare och
fritidspedagoger var det fler som slutade
sin anställning än vad förvaltningen
rekryterade. Samma resultat gäller för
grupperna kurator, psykolog samt kock.
Förvaltningen kommer fortsätta sitt arbete
inom olika områden såsom löneblidning,
systematiskt arbetsmiljöarbete och
rekryetring i syfte att minska
personalomsättningen. och attrahera ny
personal.
Proaktivt och förebyggande arbete inom
arbetsmiljöområdet pågår inom Kost och
Lokalvård där man arbetar med både
analys av sjuktalen och möjligheten att
vidareutbilda redan befintlig personal för
att säkra behovet av utbildade kockar.
Förvaltningen fortstätter arbetet med att
behålla äldre personal som är en viktig del
i det dagliga arbetet på enheterna och för
att stötta ny personal. Rekryteringsbonus
är ytterligaren en del som används för att
attrahera ny personal.
Planering finns för hur arbetet ska
genomföras. Kommer att ske i samverkan
med elevhälsan.
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Uppdrag
Förvaltningschefen får i uppdrag att se
över hur arbetet med att stödja
förvaltningens rektorer kan stärkas
ytterligare med utgångspunkt i det redan
pågående arbetet.

Status T1 2019
Genomfört

Kommentar
Förutsättningar och stöd till första linjens
chefer (här rektorerna) är den centrala
förvaltningens främsta uppgift. En
utvärdering med rektorerna är genomförd
pekar på följande områden:
Kollegialt lärande och
kompetensutveckling


Att stärka underifrånperspektivet
ytterligare, där utbildningdformen
bör utgå från kollegialt lärande.



Etablera fler nätverk för
lärare/personal som saknar flera
kolleger på respktive enhet:
PREST-lärare, admininstratörer,
biträdande rektorer, etc.



Implementera lärarnde i den
nyligen antagna
matrisorganisationen.
Data/statistik- ”Färdigt”-Fokus på analys


Fler av data skall förarbetas i
Stratys.



Skolklimatenkätens frågor bör ses
öve.



Nuläge i utvalda frågor, som
framkom under nämnddagen den
14 mars 2019.
Likvärdighet i ”benen”


Förtydliga
verksamhetsutvecklarnas roller
och uppdrag



Förtydliga uppföljningsmöten (VU,
HR + EK, VC)



Behålla långsiktighet genom att
även fokusera på utvecklingen i
skolor som inte nödvändigtvis är
föremål för mer akuta insatser,
som t ex SI, kopetensförsörjning
etc.



Säkra likvärdigheten för
kränkningsanmälningar.
Information/dokumentation/plattform

Förvaltningschefen uppdras att
presentera former för hur den fackliga
samverkan kan stärkas och
återrapportera till nämnden.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en
plan för implementering av digitala
nationella prov.
Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Delvis
genomfört

Ej genomfört



Inventera, färdigställa och
upprätta processer, rutiner,
mallar, blanketter,



Revidera VC:s veckobrev.



Revidera organisationskarta, vem
gör vad och kontaktuppgifter.

En dialog med de fackliga
representanterna har inletts.

Uppdraget beräknas vara klart i slutet av
2019.

15(30)

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

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Andel närproducerade
livsmedel, %.

Andel närproducerade livsmedel, %.
Det finns i dagsläget ingen möjlighet till uppföljning av andel närproducerade livsmedel.

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

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

42,8

39,4

50

43,9

Andel ekologiska livsmedel, %.
Grundskolenämnden
Det aktuella utfallet är framtaget ur upphandlingsdatasystemet Compare och gäller för januari-mars
2019. Målvärdet är inte uppnått. Kostverksamhetens ambition är att, inom ramen för
livsmedelsbudgeten, maximera inköpen av ekologiska livsmedel.

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

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

6,5

6,3

5,5

6,2

61,2

50,5

50

51,2

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Målvärdet för året är ej uppnått. Utfallet är 6,2 % och målvärdet är 5,5 %. Men trenden är stabilt positiv
och måluppfyllelsen på 87,27 % har ökat jämfört med 2018. Sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat
Grundskolenämnden, Tertial 1 2019
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under 2018 i förhållande till 2017 och trenden är fortsatt positiv. Trenden och måluppfyllelsen i
förhållande Borås Stads målvärde på 7,5 % är uppnått med 1,3 %. Under 2019 kommer förvaltningen
inrikta sig på att fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt sätta in insatser och följa
upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa upp upprepad
korttidsfrånvaro. Man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja
risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner
som är kända i verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal,
chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och
befogenheter. I de fall det behövs genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång
till arbete efter sjukskrivning. Från årsskiftet startar enheten för Organisationshälsa vilken har i uppdrag
att på organisatorisk nivå stötta verksamheter i Borås Stad för att uppnå ökad hälsa i organisationen.
Förvaltningen påbörjar samverkan med enheten i januari 2019.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målet för året är ej uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 ÅA och utfallet för T1 är 51,2 ÅA.
Måluppfyllelsen är 97,6 %. Under 2018 har det funnits ett konstant behov av timavlönad personal och
den nivå som är förvaltningens mål har ej gått att uppnå. För att klara snabba omställningar i
verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal.
Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller
sjukfrånvaro av medarbetare. Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade
medarbetare.
Skolorna arbetar aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom att höja
grundbemanningen. I normalfallet har skolorna en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i
verksamheten vid frånvaro genom att använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det
finns en balans i hur mycket den egna personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån
att den ordinarie personalens arbetsmiljö måste få styra.

3 Intern kontroll
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal
eller varje tertial.
Verksamhet /
Process

Riskbild

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Kontrollmoment med
analys

Åtgärd
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Verksamhet /
Process
Personalomsättning

Riskbild
Risk för hög
personalomsättning
och svårighet att
rekrytera

Kontrollmoment med
analys

Åtgärd

Kontroll av
personalomsättning
Personalomsättning
Grundskoleföraltningen
(Rapport ur Heroma, mäts på
en 12-månadersperiod)
Januari 11,2 %
Februari 11,3 %
Mars 11,6 %
April 11,5 %
Per 30 april låg
personalomsättningen på
11,5 %. Omsättningen ligger
stabilt runt ca 11,5 % och
inga större variationer
förekommer. 54
grundskollärare avslutade sin
anställning, samtidigt
rekryterade förvaltningen 66
grundskollärare genom
extern rekrytering vilket
innebär en ökning med 12
lärare under perioden. Bland
grupperna övriga lärare,
förskollärare och
fritidspedagoger var det fler
som slutade sin anställning
än vad förvaltningen
rekryterade. Samma resultat
gäller för grupperna kurator,
psykolog samt kock.

Budgetföljsamhet

Risk för
överskridanden av
skolenheters
budgetramar

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Reguljära
budgetuppföljningar
Månatlig uppföljning görs av
respektive enhet där
ekonomiskt läge diskuteras
samt en prognos görs över
helåret. För eventuella
avvikelser beslutas
korrigerande anpassningar.
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Verksamhet /
Process
Kompetensförsörjning

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

Kontrollmoment med
analys

Åtgärd

Följa upp att lön sätts
enligt kommande
lönebildningsmodell
Arbetet med kommande
lönebildningsmodell för
Grundskoleförvaltningen har
starats upp i samverkan med
facklig repersentanter från
Lärarförbunden. Dialog förs i
utbildningsklustret med
Gymnasie och
Vuxenutbildningsförvaltninge
n och Förskoleförvaltninen i
syfte att nå en samsyn. En
tydlig modell kommer arbetas
fram i enlighet med Hök 18
och implementeras i
förvaltningen.

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

Riskbild

Grundskolenämnden, Tertial 1 2019

Riskbedömning
2019

Direkt åtgärd
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Integration

Risk för en ökad segregation

Riskbedömning
2019
16

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

Riskbild
Risk för psykisk ohälsa bland
elever

Riskbedömning
2019
16

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

Samarbete

Risk för bristande samarbete
med andra nämnder

16

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

Riskbild

Riskbedömning
2019

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

Särskilt stöd

Lokalsituationen

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

16

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

16

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

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

Riskbild

Riskbedömning
2019

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

Bilden av skolan

Risk för att vi inte lyckas
förbättra bilden av skolan

16

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

Budgetprocess

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

16

Budgetberedningsgrupp
Pågående
Kommentar
Nämnden har fattat beslut
om en
budgetberedningsgrupp.
Gruppens möten och
planerat innehåll är
bestämt. Tre av planerade
fyra möten har
genomförts.
Nämndplaneringsdag
Avslutad
Kommentar2019 tillsattes
nya ledamöter i
Grundskolenämnden.
Behovet av utbildning var
tydligt. En utbildnings- och
planeringsdag
genomfördes den 14 mars
2019, bl a utifrån
tillitsbaserad styrning,
budgetförutsättningar och
förvaltningens
utvecklingsplan.
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Verksamhet /
Process

Riskbedömning
2019

Riskbild

Direkt åtgärd
Nämndutbildning
Pågående
KommentarEn plan för
90 minuters tematisk
nämndutbildning är
framtagen och upprättad
för hela 2019, där de 11
utbildningstillfällena sker i
anslutning till ordinarie
nämnd.

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

Statsbidrag

45 411

50 244

143 945

143 945

0

Avgifter och övriga intäkter

49 805

52 350

154 540

154 540

0

Summa intäkter

95 216

102 594

298 485

298 485

0

-360 135

-381 209

-1 196 877

-1 193 377

3 500

-47 484

-50 045

-151 514

-151 514

0

-130 090

-142 847

-398 117

-406 317

-8 200

-290

-291

-690

-690

0

-537 999

-574 392

-1 747 198

-1 751 898

-4 700

0

0

-14 612

-9 912

4 700

-442 783

-471 798

-1 463 325

-1 463 325

0

Kommunbidrag

448 439

469 045

1 463 325

1 463 325

0

Resultat efter
kommunbidrag

5 656

-2 753

0

0

0

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat

1 666

0

0

0

0

0

0

0

Resultat jfr med
tillgängliga medel

7 322

-2 753

0

0

0

Ackumulerat resultat

6 386

16 273

16 273

16 273

0

Tkr

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Godkända "öronmärkta"
projekt

Resultatanalys
Ökade kostnader finns för skolskjuts för evakueringen samt kostnad från 2018. Detta balanseras till viss
del upp av vakanser inom främst elevhälsan.
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Prognos mer helåret är ekonomi i balans

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av
Kommunfullmäktige
Projekt

Totalt godkänt
belopp

Utfall tom
2018-12-31

Utfall 2019-04

Återstår

Summa

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

5

207

650

650

0

Kostnad

-7 243

-7 774

-24 051

-24 051

0

Nettokostnad

-7 238

-7 567

-23 401

-23 401

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-761

-842

-2 300

-2 300

0

Nettokostnad

-761

-842

-2 300

-2 300

0

873

2 077

5 713

5 713

0

Kostnad

-21 613

-23 852

-76 787

-76 787

0

Nettokostnad

-20 740

-21 775

-71 074

-71 074

0

1 038

1 240

3 681

3 681

0

Kostnad

-14 796

-14 636

-49 495

-49 495

0

Nettokostnad

-13 758

-13 396

-45 814

-45 814

0

43 836

47 543

136 988

136 988

0

Kostnad

-387 222

-411 236

-1 256 337

-1 253 837

2 500

Nettokostnad

-343 386

-363 693

-1 119 349

-1 116 849

2 500

14 713

14 628

44 506

44 506

0

Kostnad

-55 292

-57 712

-183 961

-183 961

0

Nettokostnad

-40 579

-43 084

-139 455

-139 455

0

592

597

2 080

2 080

0

Tkr
Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Förskoleklass
Intäkt

Särskola
Intäkt

Grundskola
Intäkt

Fritidshem
Intäkt

Korttidstillsyn LSS
Intäkt
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Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

-686

-656

-2 080

-2 080

0

-94

-59

0

0

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-17 567

-21 947

-47 320

-54 520

-7 200

Nettokostnad

-17 567

-21 947

-47 320

-54 520

-7 200

34 159

36 302

104 867

104 867

0

-32 819

-35 737

-104 867

-104 867

0

1 340

565

0

0

0

Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

0

0

-14 612

-9 912

4 700

Nettokostnad

0

0

-14 612

-9 912

4 700

95 216

102 594

298 485

298 485

0

Kostnad

-537 999

-574 392

-1 761 810

-1 761 810

0

Nettokostnad

-442 783

-471 798

-1 463 325

-1 463 325

0

Tkr
Kostnad
Nettokostnad
Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Buffert

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt
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Central administration
Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos.
Politisk verksamhet
Kostnaderna ligger något över budget för perioden men i balans i prognosen.
Förskoleklass
Inga väsentliga avvikelser.
Särskola
Inga väsentliga avvikelser.
Grundskola
Personalkostnader inom främst elevhälsan ligger under budget och genererar ett överskott för helåret
på 2 500 tkr.
Fritidshem
Fritidshemsverksamheten prognostiseras följa budget.
Inga väsentliga avvikelser.
Korttidstillsyn LSS, KTS
Dialog om verksamhetsvolym och innehåll på går med sociala omsorgsförvaltningen utifrån
förutsättningen att verksamheten skall var balanserad.
Skolskjuts
Extra kostnader har uppkommit under 2019 delvis pga faktura avseende 2018 som har belastat 2019.
Men även kostnad för evakuering av sjömarkenskolan.
Kost och lokalvård
Mindre avvikelse men regleras mot beställande nämnder och verksamheter inför bokslut.
Det nya livsmedelsgrossist-avtalet som trädde i kraft 1 maj 2019 är 8% dyrare än det tidigare avtalet.
Det finns en oro för att denna kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya
distributionscentralen, inte kompenseras för och därmed kommer att påverka skolornas matsedlar
negativt.
Buffert
Nämndens buffert består av ursprungliga 14 mkr. Bedömningen är att buffert kommer att disponeras i
huvudsak för volymavvikelser samt att täcka andra oförutsedda kostnader för 2019. I prognas har
4 700 tkr utnyttats för att täcka skolskjuts.

5 Jämställdhetsperspektivet
Arbetet för ökad jämställdhet finns med i befintlig verksamhetsplanering. Gemensamma strukturer för
skolenheternas verksamhetsplaner har tagits fram och implementeras. Arbetet för mänskliga rättigheter,
jämställdhet och likabehandling ingår i verksamheternas uppdrag. Skolorna arbetar utifrån skollagen
och läroplanen, och det tydliga värdegrundsuppdrag som finns beskrivet där. Med utgångspunkt från
det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar
förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att
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kunna ge medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete
får också medarbetarna introduktion i HBTQIA-frågor och normkritik.
I juni 2018 antog Grundskolenämnden plan för Jämställdhetsintegrering som gäller 2018-2021 och som
ska följas upp årligen från 2019.

6 Verksamhetsmått
6.1 Skola
6.1.1 Grundskola
6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

Antal elever från
kommunen i
grundskola

11 526

11 832

12 097

11 887

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

1 531

1 610

1 612

1 604

Antal elever per
lärare, totalt i
kommunen
(heltidstjänst)

12,3

12,3

11,2

11,3

Antal elever per
pedagogisk
personal

10

10

9

8,8

6.1.2 Förskoleklass
6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

Antal elever från
kommunen i
förskoleklass

1 345

1 415

1 433

1 423

varav elever i
förskoleklass i
fristående skola

70

74

74

73

16,1

16,4

Antal elever per
lärare
(heltidstjänst)
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6.1.3 Obligatorisk särskola
6.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

105

101

106

112

Antal elever från
kommunen i
särskola

6.1.4 Fritidshem
6.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

4 724

4 960

4 900

4 606

294

295

276

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

20

7 Investeringar
7.1 Investeringar, årliga anslag
Investeringsprojekt
Tkr

Budget 2019

Utgift april
2019

Avvikelse
2019

Prognos
2019

Ombyggnation Sjömarken

8 000

8 000

8 000

Ombyggnation Björkhöjd

3 200

3 200

3 200

Ombyggnation Daltorp

600

600

600

Ombyggnation Särla

200

200

200

Ombyggnation Gånghester (kvarstående
från 2018)

538

538

538

12 538

12 538

12 538

Summa
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Analys

7.2 Investeringar som löper över flera år
Godkänd
utgift

Budget
2019

Utgift april
2019

Avvikelse
2019

Totalprogno
s projektet

Projekt
status

Ombyggnation
Sjömarken

8 000

8 000

0

8 000

8 000

2

Ombyggnation
Björkhöjd

3 200

3 200

0

3 200

3 200

2

Ombyggnation
Daltorp

600

600

0

600

600

2

Ombyggnation
Särla

200

200

0

200

200

2

Ombyggnation
Gånghester

538

538

538

0

538

3

12 538

12 538

538

12 000

12 538

Tkr

Summa

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

Analys
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Sida

SKRIVELSE

Peter Skoglund
Handläggare

1(1)

Datum

Instans

2019-05-16

Grundskolenämnden
Dnr GRN 201

Användning av buffert 2019
Grundskolenämndens beslut
1. Tillstyrka förslaget att använda buffert.
Ärendet i sin helhet
Under 2019 finns extra kostnader för skolskjuts.
Dels kommer det av en faktura härrörande skolskjuts i December 2018 som har
belastat 2019 på motsvarande 1,2 mkr.
Till detta kommer även evakueringskostnad för skolskjuts för Sjömarkenskolan
som har tillfälliga lokaler i Kronängskolan under 2019. Kostnaden för denna
evakuering beräknas till 3,5 mkr.
Därav finns ett behov att använda motsvarande 4,7 mkr från den buffert som
finns avsatt på 14 mkr under 2019.
Kostnaderna är extraordinära för 2019.

Samverkan
FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

Emil Persson Torgerson
Handläggare
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Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00064 3.5.4.0

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

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

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

Uppdrag
Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status april 2019

Kommentar

2016-00353
Svar på motion av Lotta Preijde (L),
Försöksverksamhet med lärarassistenter
på en av Borås Stads skolor

Grundskolenämnden ges uppdraget att
utvärdera verksamheten med
studiecoacher Av utvärderingen bör det
framgå ekonomiska effekter, eventuell
påverkan på elevers och lärares
upplevelse av studiero och arbetsmiljö,
samt om det kan bedömas påverka
möjligheten att rekrytera behöriga lärare.
Utvärderingen återrapporteras till
Kommunstyrelsen när den är genomförd.

Genomfört

En rapport och utvärdering har gjorts under våren 2019. 116
lärare har fått svara på frågor inom begreppen; lärarnas
arbetssituation, avlastning, konflikthantering, elevers trygghet
och stöd till elever.
Inom samtliga områden visar rapporten att det väsentligt har
blivit bättre inom dessa områden.
Sammanfattningsvis uttrycker lärarna en stark önskan om att
studiecoacherna kan permanentas.
Även rektorer menar att studiecoacherna har medverkat till lägre
arbetsbelastning och bättre arbetsmiljö för lärarna på de skolor
som haft studiecoacher.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

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

Genomfört

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

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska motivera
deltidstjänstgörande att arbeta heltid.

Genomfört

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

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska organisera
verksamheten för att minska
sjukfrånvaron.

Genomfört

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

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska genom digitalisering
frigöra värdeskapande tid.

Genomfört

Förvaltningen arbetar med digitalisering av data rörande elever,
ekonomi, personal och verksamhetsplan.
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

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

Status april 2019
Genomfört

Kommentar
Grundskoleförvaltningen har extratjänster (genom
Arbetslivsförvaltningen) både inom skolverksamheten samt inom
kost och lokalvård.
Kost och Lokalvård har ett projekt som kallas
integrationsmodellen (genom Arbetslivsförvaltningen). Personer
som blir antagna till projektet läser SFI två dagar i veckan och
har språkpraktik på område Kost och Lokalvård tre dagar i
veckan under 3 månader. Därefter går de en SRY-utbildning i
lokalvård. Om de klarat utbildningen får de en anställning under
ett år genom Jobb Borås där de har språkpraktik på område
Kost och Lokalvård i kombination med SFI.
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Sida

SKRIVELSE

1(5)

Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00016 3.5.4.0

Marie Nilsson
Ida Legnemark
Handläggare

Svar till Stadsrevisionen – Granskning av samverkan
och förebyggande arbete kring barn och unga
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden översänder upprättad skrivelse till Stadsrevisionen.
Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga i Borås Stad. Grundskolenämnden har ombetts
inkomma med ett svar på granskningen.
I Stadsrevisionens granskningsrapport framkommer:
-

att samverkan mellan Grundskolenämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden inte är fullt ut tillfredsställande,

-

att Grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett en ändamålsenlig
organisation avseende elevhälsan.

Sammanfattningsvis har en rutin för samverkan mellan
Grundskoleförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
upprättats och implementering av rutinen har genomförts vid
förvaltningsgemensamma implementeringsmöten. Grundskoleförvaltningen har
tagit fram ett nytt kvalitets- och ledningssystem för elevhälsan och det har
vidtagits åtgärder för att hantera de vakanser som kvarstår bland
specialpedagoger och skolpsykologer. Vidtagna åtgärder syftar till att säkerställa
att det finns tillgång till elevhälsa som en samlad resurs för eleverna i
förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen.
Ärendet i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga i Borås Stad. Grundskolenämnden har ombetts
inkomma med ett svar på granskningen.
I Stadsrevisionens granskningsrapport framkommer:
-

att samverkan mellan Grundskolenämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden inte är fullt ut tillfredsställande,

-

att Grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett en ändamålsenlig
organisation avseende elevhälsan.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Samverkan mellan Grundskoleförvaltningen och Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen Barn och unga

Utifrån den samverkan som sker på ledningsnivå hade
Grundskoleförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
identifierat att det fanns ett behov av ökad samverkan mellan grundskolan och
IFO Barn och unga i Borås Stad. Förvaltningscheferna beslutade att en rutin
för samverkan skulle upprättas och en arbetsgrupp startade arbetet i september
2018. Den 5 november 2018 fastställde förvaltningscheferna rutinen. Rutinen
ska ses som en start för en långsiktig och stabil samverkan mellan
verksamheterna. Skolan och socialtjänsten kan båda ha avgörande betydelse för
hur barns och ungdomars livssituation utvecklas. En av de viktigaste
skyddsfaktorerna för god hälsa är att klara skolan. För att nå framgång i arbetet
är det viktigt att grundskolan och IFO Barn och unga bedriver en långsiktig och
stabil samverkan. Eftersom socialtjänsten och skolan lever under skilda
regelsystem krävs att samverkan vilar på god styrning, tydlig struktur, samsyn
gällande uppdraget, målgruppen och målet med samverkan.
Syftet med rutinen är att skapa kunskap och förståelse om varandras
verksamheter utifrån en helhetssyn. IFO Barn och unga och grundskolan ska
samverka för att ge stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
med hänsyn till barnets eller ungdomens hela livssituation.
Utifrån syfte finns följande målsättningar med rutinen.
•

Att barn och ungdomar får ta del av insatser som är samordnade
och samtida.

•

Att barn och ungdomar tidigt får stöd för att motverka negativ
utveckling.

•

Att mellan förvaltningarna hitta nya sätt att samverka i tidigt
skede.

Målgruppen är barn och unga, enskilda eller grupper inom grundskolan som
visar tecken på att fara illa eller riskerar att fara illa. Det kan exempelvis vara
enskilda barn och unga som inte kommer till skolan eller har hög frånvaro, där
skolan har identifierat att det finns familjerelaterade bekymmer.
Samverkan ska ske både på organisatorisk nivå och i enskilda ärenden, både när
det gäller ansökningar från vårdnadshavare och vid anmälningar. När
samverkan sker på individnivå kan en lokal samordnad individuell plan (LoSIP)
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upprättas för den gemensamma dokumentation där det framgår vilka insatser
som görs kring barnet.

Implementering av rutinen

Arbetsgruppen fick ett nytt uppdrag att genomföra två möten med
representanter från Grundskoleförvaltningen och Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen Barn och unga. På mötena skulle rutinen och
processkartan presenteras och deltagarna skulle få möjlighet att diskutera ett
antal fallbeskrivningar. Mötena genomfördes 2019-01-20.
Arbetsgruppen gjorde en utvärdering av dagen. Två pass genomfördes om 1
timma och 45 minuter var och totalt var det 102 personer inbjudna. Av dessa
var det 28 från IFO, 24 från elevhälsan och 37 från de fyra skolområdena som
närvarade. Totalt var det 89 närvarande. De som medverkade från
socialtjänsten var verksamhetschef, enhetschefer, metodhandledare,
socialsekreterare, samordnare, pedagog, processledare och
verksamhetsutvecklare. De som medverkade från skolan var verksamhetschef,
enhetschefer, rektorer, skolkuratorer och verksamhetsutvecklare.
Utvärderingen genomfördes gruppvis och på frågan: ”Var dagens forum ett bra
sätt för att implementera rutinen?” var det 21 av 24 grupper som svarade och
alla svarade ja. På frågan ”Hur kommer rutinen och processkartan att utveckla
samverkan mellan förvaltningarna?” identifierades följande
förbättringsområden:
•

Tydlighet - vilka väger det finns att gå enligt rutinen, vem som
gör vad och hur, uppföljning.

•

Tillit - ökad och förbättrad förståelse för varandras professioner.

•

Kommunikation - förbättrad samverkan mellan berörda parter.

•

Årshjul - regelbundna träffar mellan förvaltningarna.

•

Helhetssyn - över barnets situation vilket gynnar familjerna när
skola och IFO samverkar.

Organisation för elevhälsan

Vakanser inom elevhälsan har inneburit svårigheter. I nuläget kvarstår vakanser
främst avseende specialpedagoger och skolpsykologer.
Grundskoleförvaltningen har tillämpat en särskild ekonomisk tilldelning till de
skolenheter som saknar specialpedagogisk bemanning via elevhälsan. Genom
denna särskilda ekonomiska tilldelning ska berörda rektorer anställa och avdela
egen lärare med specialpedagogisk kompetens för att tillgodose skolenhetens
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behov under den tid som det finns vakans inom elevhälsans organisation.
Specialpedagogerna och lärarna med specialpedagogisk kompetens är med i
elevhälsoteamen på sina skolor och är delaktiga i det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet. Behov av skolpsykologinsats, som inte kan lösas genom
tillsvidareanställda skolpsykologer, tillgodoses genom inköp av
skolpsykologtjänst via upphandlade avtal.
Grundskoleförvaltningen har sedan läsåret 17/18 infört en gemensam struktur
för skolenheternas verksamhetsplaner. Under hösten 2018 har förvaltningen i
förbättringsarbetet särskilt fokuserat på skolenheternas elevhälsoarbete.
Verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare har kontrollerat och följt upp
avsnitten om elevhälsoarbete i skolenheternas verksamhetsplaner, med särskilt
fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Under våren 2019
fortsätter rektorerna med elevhälsoarbete som prioriterad fråga vid möten med
verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare. Huvudmetoden kommer
fortsatt vara kollegialt lärande. Under hösten 2019 planeras en särskild
utbildning under tre heldagar för rektorerna i ledning av elevhälsoarbete. Denna
utbildning ska genomföras i samverkan med Högskolan Dalarna.
Under hösten 2018 tog Grundskoleförvaltningen fram ett nytt kvalitets- och
ledningssystem för elevhälsan. Implementeringen av elevhälsans nya kvalitetsoch ledningssystem kommer att fortsätta med stöd av Skolverket och
Högskolan Dalarna inom ram för Samverkan för bästa skola.
Grundskoleförvaltningen kommer även fortsatt under 2019 att ha
elevhälsoarbete som ett prioriterat område.
Sammantaget, genom ovanstående åtgärder, ser Grundskoleförvaltningen till att
det finns tillgång till elevhälsa som en samlad resurs för eleverna i förskoleklass
och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. Ett tydligt
kvalitets- och ledningssystem för elevhälsan är en förutsättning för fungerande
samverkan med andra aktörer, såsom Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen.
Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport: Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring
barn och unga.

Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Stadsrevisionen.
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Sammanfattning
På uppdrag av uppdrag av Stadsrevisionen i Borås stad har EY genomfört en granskning av samverkan
och förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0–20
år är ändamålsenligt. Granskningen har avsett fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt
sociala omsorgsnämnden.
Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av
uppdrag som kommer löpande från kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande handlingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig, främst
mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på samordning av dessa. I staden anses
det vidare saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt samverkan
kring detta. Det saknas kommungemensamma dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande
arbete och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta upplevs försvåra nämndernas
styrning. Granskningen visar att styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är utvecklingsområden i det förebyggande arbetet.
Granskade nämnder har i huvudsak tillsett att det finns en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det förebyggande arbetet kring barn och unga, med undantag för grundskolenämnden
som inte fullt ut har tillsett en ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.
Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som kan kopplas till förebyggande arbete. Den
uppföljning som görs av nämnder och kommunstyrelse innehåller dock inte någon utvecklad analys,
utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Samverkan pågår i organiserade former samt mellan enskilda nämnder. Vissa hinder upplevs finnas i
samverkan, framförallt mellan grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. Granskningen
visar vidare att nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande arbete avseende barn och unga
inte alltid efterlevs. Det pågår ett arbete med att utveckla samverkan mellan nämnderna. Granskade
nämnder bedöms i huvudsak ha tillsett en tillfredsställande samverkan, med undantag för samverkan
mellan grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden som bedöms som inte fullt ut tillfredsställande.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammantagna bedömning att:





kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad
på ett ändamålsenligt sätt
att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
samt sociala omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden
att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt arbete med samverkan och förebyggande arbete. Vi ser positivt på det arbete som
pågår med att utveckla samverkan.

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar:



kommunstyrelsen att stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet
granskade nämnder att utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande
arbete
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Stadsrevisionen har beslutat att granska samverkan och förbyggande arbete kring barn och unga som
far eller riskerar att fara illa. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1.

1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument,
bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i
åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Granskningen inriktas på de av uppdragsgivaren beslutade revisionsfrågorna:


Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och ändamålsenlig organisation, styrning,
ansvarsfördelning och samsyn?



Finns det ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet
följs upp och revideras kopplat till området?



Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräckliga?



Finns tillräckliga resurser för arbetet?



Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola,
funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet?



Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata aktörer (exempelvis
fristående skolor/förskolor)?



Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till kommunstyrelsen
rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?

1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:








Kommunallag (2017:725)
Socialtjänstlag (2001:453)
Skollag (2010:800)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och vägledning inom området
Borås Stads budget 2018 och andra mål och riktlinjer inom området
Reglementen

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 2.

1.4. Avgränsning och ansvariga nämnder
Granskningen avser fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden.
Granskningen omfattar Borås stads interna arbete inom området och inte hur samverkan och förebyggande arbete bedrivs med externa aktörer så som exempelvis Polisen och Västra Götalandsregionen.
Vidare avgränsas granskningen i enlighet med ställda revisionsfrågor. Granskningen har avgränsats till
intervjuer med företrädare för Borås stads verksamheter och till granskning av stadens dokumentation.
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1.5. Begreppsförklaring
Förebyggande arbete och barn som far illa är centrala begrepp i granskningen. Dessa förklaras i
bilaga 3.

1.6. Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, protokollgranskning och intervjuer. Dokumentoch intervjuförteckning återfinns i bilaga 4. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska
rapporten.
Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås stad. I genomförandet har
följande projektorganisation tillämpats: Helena Lind (granskningsledare), Lydia Andersson (granskare)
samt Maria Carlsrud Felander (specialist). Rapporten har även kvalitetssäkrats internt inom EY.
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2. Organisation och styrning av det förebyggande arbetet kring
barn och unga
I detta kapitel redogörs för om Borås stad har en ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning inom området. Vidare beskrivs övergripande vilket arbete som bedrivs av granskade nämnder
inom området.

2.1. Organisation
I Borås stad är kommunfullmäktige högsta beslutande organ och beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens
reglemente1 anger att styrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och ta fram styrdokument för kommunen.
Sedan 1 januari 2017 har Borås stad en ny organisation. Omorganisationen innebar att stadens tre
stadsdelsnämnder avvecklades och fyra nya facknämnder tillkom; förskolenämnden, grundskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt vård- och äldrenämnden. Omorganisationen innebar att
vissa nämnder och förvaltningar fick ta över uppgifter som tidigare legat inom stadsdelsnämnderna.
Borås stad är idag organiserad i 19 nämnder och 16 förvaltningar.

2.2. Styrning av arbetet kring barn och unga
Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget. Arbetet
styrs även av uppdrag från kommunfullmäktige som ges löpande till nämnderna. Därtill finns ett antal
program med tillhörande handlingsplaner. Vi utvecklar detta i kommande avsnitt.

Program och
handlingsplaner
Mål och uppdrag
i KF:s budget

Övriga uppdrag
från KF

Nämndernas
arbete kring
barn och
unga
Bild 1: Styrning av arbetet kring barn och unga i Borås stad. Källa: EY

Inledningsvis kan nämnas att det i granskade stadsövergripande styrdokument inte återfinns någon
gemensam beskrivning av vad förebyggande arbete kring barn och unga innebär eller vad det ska

1

Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-03-17, 2016-11-23 och 2018-03-23.
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uppnå. Det finns inom staden ingen gemensam definition av begreppet barn som far illa respektive
riskerar att fara illa i mål eller dokument2.
I intervjuer framkommer att styrningen av det förebyggande arbetet kring barn och unga upplevs som
otydlig. Otydligheten anses främst bero på antalet uppdrag och aktiviteter som ges i budget, i handlingsplaner kopplade till program samt löpande under året. Mängden uppdrag som ges till vissa nämnder
uppges tvinga förvaltningarna att prioritera bland uppdragen.
Intervjuade upplever även att det saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande
arbetet. De uppdrag som ges till nämnderna löpande över året beskrivs sakna styrning och kvalitetssäkring och finns enligt uppgift i flera fall redan bland tidigare givna uppdrag från kommunfullmäktige.

2.2.1. Mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget
Målstyrningen i Borås stad utgår från Vision Borås 2025 och mäts och följs upp utifrån uppdrag och
indikatorer.
I visionen finns sju strategiska målområden som fungerar som övergripande mål för staden. Utifrån
dessa har kommunfullmäktige beslutat om indikatorer med målvärden samt uppdrag till stadens nämnder. Nämnderna ska bryta ned kommunfullmäktiges indikatorer i målsatta indikatorer och uppdrag och
anta en budgethandling. På förvaltnings- respektive enhetsnivå ska nämndens indikatorer brytas ned
till målsatta indikatorer och aktiviteter.
Dokumentstudier visar att nämnderna har beslutat om budget och att förvaltningarna har upprättat verksamhetsplaner som beskriver hur de ska nå målen och utföra uppdragen.
Ett av visionens sju strategiska målområden har tydlig koppling till samverkan och förebyggande arbete
kring barn och unga:


Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga – syftar till att skapa bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

I budget 2018 finns åtta indikatorer kopplade till målet. Två av åtta indikatorer bedöms ha koppling till
granskat område (illustreras nedan i tabell 1).
ANSVARIG NÄMND
KOMMUNFULLMÄKTIGES
INDIKATORER

GRN3
Andel elever som känner
sig trygga i grundskolan,
åk 4–9.

GVUN4
Andel elever som känner
sig trygga i gymnasieskolan.

Tabell 1: Indikatorer till målet att ta gemensamt ansvar för barn och unga. Källa: budget 2018

2

Individ- och familjeomsorgens förvaltningschef uppger att begreppen är definierade i lagstiftning och föreskrifter
från Socialstyrelsen.
3 Grundskolenämnden
4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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I Borås stads budget för 2018 beskrivs att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar.5 I stadens årsredovisning för 2017 anges att gruppen barn och unga i befolkningen i staden ökar med 20 procent fram
till år 2026.6
Kommunfullmäktige anger i 2018 års budget att förskolenämnden, grundskolenämnden samt individoch familjeomsorgsnämnden ytterligare ska stärka samverkan kring insatser för barn och unga. 7 Enligt
uppgift utgör detta varken ett mål eller uppdrag, utan en viljeinriktning. 8
Kommunfullmäktige har i 2018 års budget gett grundskolenämnden i uppdrag att utreda former för
närmare samverkan mellan skola/fritidshem och föreningsliv. Vidare har grundskolenämnden, tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fått i uppdrag att ta fram ett förebyggande styrdokument mot psykisk ohälsa.
Kommunfullmäktige har även riktat ett antal generella samarbetsuppdrag till nämnderna. Enligt budget
2018 innebär det att utsedd nämnd har befogenhet att sammankalla berörda nämnder. Vidare innebär
det ett ansvar för att uppdraget kommer igång, att formulera mål för arbetet samt ansvar för uppföljning,
utvärdering och redovisning. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett samarbetsuppdrag avseende
barn och unga. Likaså har fritids- och folkhälsonämnden ett samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande.
I vår genomgång av kommunfullmäktiges budgetdokument kan konstateras att utöver vad som betecknas som ”nya uppdrag” till nämnderna även finns andra skrivningar av uppdragsliknande karaktär.
Dessa återfinns inte i nämndernas verksamhetsplaner.

2.2.2. Program och handlingsplaner
Kommunfullmäktige har antagit fyra program som är kopplade till arbetet med barn och unga. I programmen anges ”verksamheter och metoder i riktning mot målen”. Kopplat till varje program finns en handlingsplan9.


Barn- och ungdomspolitiskt program gäller hela staden inklusive bolag. Programmet anger
stadens inriktning för att främja barn och ungas välfärd, utbildning, försörjning, hälsa och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Programmet antogs av kommunfullmäktige
i januari 2016 och gäller till och med 2019.
Kommunstyrelsen antog i januari 2016 en handlingsplan för perioden 2016–2017. Handlingsplanen innehåller sex aktiviteter fördelade på facknämnder och tidigare stadsdelsnämnder.
Kommunstyrelsen ansvarar enligt programmet för att löpande revidera handlingsplanen och för
att senast 2019 föreslå fullmäktige ett reviderat program.



Program för föräldraskapsstöd med tillhörande handlingsplan gäller för grundskolenämnden,
förskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, fritids- och folkhälsonämnden, sociala
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Borås stads budget 2018, s. 5
Borås stads årsredovisning, s. 73
7 Även vård- och äldrenämnden.
8 Enligt uppgift från stadsledningskansliet kommer de viljeinriktningar som anges i kommunfullmäktiges budget
2018 troligen att följas upp i muntlig dialog mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder.
9 Dokumentstudier visar att handlingsplanernas utformning skiljer sig åt. I vissa handlingsplaner återfinns
aktiviteter, i andra prioriterade områden, utvecklingsområden respektive uppföljningsområden.
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omsorgsnämnden, arbetslivsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden samt tidigare utbildningsnämnd. Programmet anger att staden ska erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till
föräldrar med barn i åldern 0–17 år. Stödet ska erbjudas genom mötesplatser såsom öppna
förskolor, kurser och individuell rådgivning. Programmet har fastställts av kommunfullmäktige.
Datum för fastställande framgår ej.
Majoriteten av aktiviteterna i handlingsplanen för 2018 är riktade till fritids- och folkhälsoförvaltningen. Några är även riktade till individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen (elevhälsan). Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för revidering och årlig uppföljning av program och handlingsplan.


Drogpolitiskt program med tillhörande handlingsplan gäller hela staden inklusive bolag.
Programmet anger tre mål som utgår ifrån de nationella målen på området 10 varav ett är specifikt inriktat på barn och unga. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2016.
I handlingsplan för 2018 återfinns utvecklings- respektive uppföljningsområden. Majoriteten är
riktade till fritids- och folkhälsoförvaltningen, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för revidering och årlig uppföljning av program och handlingsplan.



Program för ett tillgängligt samhälle med tillhörande handlingsplan gäller hela staden inklusive
stadens bolag. Programmet anger att staden ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2016.
Tillhörande handlingsplan reviderades i augusti 2018 och innehåller prioriterade områden
riktade till bland annat grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
sociala omsorgsnämnden. Sociala omsorgsnämnden ansvarar för revidering och årlig uppföljning.

Kommunfullmäktige har även antagit strategier som ska bidra till uppfyllelsen av stadens strategiska
målområden. Kommunfullmäktige antog i februari 2016 en reviderad strategi för Bildningsstaden Borås.
Dokumentet gäller för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I strategin finns identifierade utvecklingsområden som förvaltningar och enheter ska ta hänsyn till i sina respektive verksamhetsplaner. Bland identifierade utvecklingsområden kan nämnas barnoch elevhälsoarbete samt systematiskt kvalitetsarbete.
Vi noterar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade till privata
aktörer.

2.2.3. Övriga uppdrag från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, utöver uppdragen i budget, även om andra uppdrag till nämnderna utifrån
exempelvis motioner. Bland dessa återfinns uppdrag som rör arbete med barn och unga. Av dokumentstudier framgår att uppdrag kopplade till området barn och unga har riktats till nämnderna under såväl
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I skrivelsen En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) redogör
regeringen för de sex nationella mål som finns för ANDT-politiken.
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2017 som 2018. Utifrån en översiktlig granskning kan i dessa uppdrag inte ses någon tydlig koppling till
gemensamt definierade målgrupper eller till begreppet barn och unga som far illa/riskerar att fara illa.

2.3. Ansvarsfördelning samt förebyggande insatser11
2.3.1. Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens reglemente12 anger att nämnden bland annat ansvarar för kommunens
övergripande folkhälsoarbete.

2.3.1.1 Förebyggande arbete
Nämndens förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs av verksamhet Mötesplatser/Lokalt inflytande/Förebyggande arbete, Föreningsverksamhet samt verksamhet Folkhälsoarbete13. Arbetet bedrivs
utifrån en årlig förvaltningsgemensam verksamhetsplan som gäller för samtliga verksamheter och
enheter. Enligt intervju med förvaltningschef är ansvarsfördelningen tydlig avseende det förebyggande
arbetet kring barn och unga.
Förvaltningen uppges bedriva ett omfattande förebyggande arbete genom att tillhandahålla idrottsanläggningar och naturområden för fysisk aktivitet. Arbete pågår för att säkerställa tillgängligheten till samtliga anläggningar och naturområden.
Ett förebyggande arbete bedrivs även genom öppen ungdomsverksamhet. Av nämndens antagna program för den öppna ungdomsverksamheten framgår att verksamheten ska vara tillgänglig för alla och
ska främja en jämlik hälsa hos unga, med fokus på åldrarna 10–18 år. Inom den öppna ungdomsverksamheten bedrivs ett drogförebyggande respektive våldsförebyggande arbete. Arbetet sker genom att
enheter i staden utbildas i att stoppa och ingripa mot lindrigt våld, främja trygghet och utmana negativa
normer. Förvaltningen ger även utbildning till personal i staden kring första hjälpen vid psykisk ohälsa.
Enligt uppgift pågår ett arbete med att ta fram rutiner avseende polisanmälan och orosanmälan till
socialtjänsten. De förväntas vara framtagna till våren 2019.
Av intervju med förvaltningschef framgår att verksamhetens resurser i dagsläget anses vara tillräckliga
utifrån verksamhetens uppdrag. Däremot framhålls att stadens gemensamma resurser generellt kan
användas bättre genom mer samarbete och genom att etablera en större samsyn kring mål och arbetssätt. Detta förutsätter enligt förvaltningschef en tydligare styrning och strategisk inriktning på stadsövergripande nivå. I nämndens delårsrapport 2018 framkommer att fritidsgårdsverksamheten genomgår
stora förändringar avseende organisation, lokaler och personal.

11

I detta avsnitt beskrivs ansvarsfördelningen mellan de nämnder som omfattas av granskningen samt i
övergripande drag vilket förebyggande arbete kring barn och unga som bedrivs av respektive nämnd. Det
förebyggande arbete som sker i samverkan återfinns i kapitel 3.
12 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, senast reviderat 2018-09-20.
13 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
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2.3.2. Förskolenämnden
Förskolenämndens reglemente14 anger att nämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.

2.3.2.1 Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet kring barn och unga bedrivs främst av barnhälsan (genom familjecentraler
och öppna förskolor) samt på förskolorna15. Verksamheten kvalitet och utveckling bistår i uppföljning
och utvärdering samt utvecklingsarbete. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för det förebyggande arbetet. Barnhälsochefen ansvarar för öppen förskola, familjecentraler och barnhälsa. Arbetet
bedrivs utifrån årliga verksamhetsplaner för samtliga verksamheter och enheter.
Enligt intervju med barnhälsochef är ansvarsfördelningen avseende det förebyggande arbetet tydlig.
Barnhälsan ansvarar för strategiskt arbete kring främjande, förbyggande och åtgärdande barnhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Inom barnhälsa arbetar specialpedagoger, psykologer
och enhetschef för familjecentral och öppen förskola. Varje specialpedagog är kopplad till specifika förskolor för att säkerställa kvalitet och kontinuitet. Barnhälsans uppdrag är tydliggjort genom en rutin för
barnhälsans arbete som beskriver arbetsgång och olika relevanta mötesformer. I rutinen ingår en checklista för samtal om behov av stöd i förskolan. Checklistan används i dialog mellan förskolechef och
pedagoger i ett arbetslag. Checklistan används sedan i samtal mellan förskolechef och förvaltning
gällande behoven i förskolan. Det finns även rutiner för orosanmälan, för arbetet för likabehandling samt
mot diskriminering och kränkande behandling samt vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp.
Barnhälsan arbetar förebyggande genom att erbjuda utbildningar för pedagoger i förskolorna kring hur
olika behov hos barn kan förebyggas och bemötas. Vidare genomför barnhälsan orienteringsmöten där
förskolechef och specialpedagog diskuterar och planerar insatser på organisations-, grupp- och individnivå. Inför beslut om insatser till ett enskilt barn hålls ett barnhälsomöte för att diskutera insatserna med
förskolechef, vårdnadshavare och barnhälsan samt eventuellt barnets pedagog.
Förvaltningens förebyggande arbete uppges även ske genom öppna förskolan som erbjuder utbildningar med rådgivning för föräldrar. Det bedrivs även uppsökande arbete genom en mobil öppen förskola som åker till områden där det saknas öppna förskolor.
Intervjuad barnhälsochef framhåller att förvaltningen är relativt ny. Denne beskriver vidare att samarbetet mellan barnhälsa och verksamheten för kvalitet och utveckling är under utveckling avseende
samordning av insatser till förskolorna, projekt kring uppsökande verksamhet och systematiskt kvalitetsarbete. Barnhälsochef uppger att förvaltningen prioriterar mellan olika uppdrag kopplat till det förebyggande arbetet till följd av en begränsad budget.

2.3.3. Grundskolenämnden
Grundskolenämndens reglemente16 anger att nämnden ansvarar för de uppgifter avseende kommunal
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen
enligt skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan.

14

Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17, reviderat 2016-11-23.
För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
16 Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17.
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2.3.3.1 Förebyggande arbete
Nämndens förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs främst av elevhälsan17 som är bemannad
med skolkuratorer, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagoger. Därtill uppges det förebyggande
arbetet även bedrivas ute i skolorna. Arbetet bedrivs utifrån en verksamhetsplan som varje skola årligen
tar fram. Verksamheten kvalitet och utveckling bistår i uppföljning, utvärdering samt utveckling. Chef för
elevhälsa har det övergripande ansvaret för det förebyggande arbetet. Enligt intervju med förvaltningschef är elevhälsans ansvar för det förebyggande arbetet tydligt.
Det förebyggande arbetet styrs av planer och rutiner. Det finns exempelvis en förvaltningsgemensam
rutin för frånvarohantering och program för att förebygga psykisk ohälsa. Samtliga rektorer ansvarar för
att årligen ta fram en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Därtill har vissa
skolor likabehandlingsplaner.
Elevhälsan genomför olika förebyggande insatser som exempelvis enskilda samtal med elever, temadagar/temaveckor kring hälsa och kartläggningar av behov hos eleverna. På skolorna bedrivs förebyggande arbete genom bland annat pedagogiska luncher, rastvärdar, utvecklingssamtal och kamratstödjare. Under 2018 har en satsning på studiecoacher genomförts. Vidare har en särskild undervisningsgrupp för elever med svår social problematik startats upp. Skolorna arbetar även drogförebyggande.
Vid intervju med förvaltningschef framgår att förvaltningen tvingas prioritera mellan olika uppdrag dels
till följd av en begränsad budget, dels till följd av antalet uppdrag som ges till nämnden.
Vidare uppges att verksamheten har svårt att rekrytera framförallt till elevhälsan. Det uppges få konsekvenser för kontinuiteten i det förebyggande arbetet. Förvaltningen har under 2018 omorganiserat elevhälsan och förbättrat rutiner för arbetet mot kränkande behandling samt riktat mer fokus mot förebyggande arbete i verksamhetsplanerna.
Skolinspektionen genomförde under 2018 en uppföljande tillsyn av grundskolan där det bland annat
konstaterades brister i tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola. Skolinspektionens bedömning gjordes delvis mot bakgrund av att det på mer än hälften av skolenheterna saknades
tillgång till en eller flera av de professioner i elevhälsan som enligt skollagen ska finnas.

2.3.4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente18 anger att nämnden i enlighet med skollagen
ansvarar för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom
elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

17
18

För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-11-23.
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2.3.4.1 Förebyggande arbete
Nämndens förebyggande arbete bedrivs främst av elevhälsan19. Inom elevhälsan arbetar två skolsköterskor, två kuratorer, två specialpedagoger och två studie- och yrkesvägledare.
Det finns ett stort antal planer och rutiner för det förebyggande arbetet kring barn och unga såsom
elevhälsoplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan samt rutiner för
frånvarouppföljning och utredning om bristande närvaro. Vidare har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för drogaktivitet, ett program för att förebygga psykisk ohälsa samt en utvecklingsplan avseende Bildningsstaden Borås. Det finns även en mall för hälsobesök som innehåller frågor om t.ex. trygghet och trivsel i skola och hemma, psykiskt mående och mobbing.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar förebyggande dels genom elevhälsan med kartläggning, samtal och stöd, dels genom sitt systematiska kvalitetsarbete där elevhälsa är ett identifierat
utvecklingsområde. Förvaltningschefen anser att förvaltningens kvalitetsarbete är välfungerande och
bidrar till en ändamålsenlig kartläggning av behov och riskområden. Vidare uppges ett aktivt drogförebyggande arbete bedrivas inom ramen för gymnasiechefernas arbete.
Vid intervju med förvaltningschef uppges att resurserna för det förebyggande arbetet i huvudsak är tillräckliga utifrån förvaltningens uppdrag. Elevhälsan har nyligen fått ytterligare resurser. Förvaltningschefen framhåller att verksamheten är duktig på att tidigt upptäcka elever i riskzonen. Exempelvis identifieras riskgrupper i förvaltningens program för att förebygga psykisk ohälsa. Däremot lyfter förvaltningschefen att förvaltningen behöver lägga mer fokus på att arbeta med främjade insatser istället för reaktiva
insatser, något som även lyfts i förvaltningens senaste kvalitetsrapport.

2.3.1. Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämndens reglemente 20 anger att nämnden ansvarar för att fullgöra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser individoch familjeomsorg.

2.3.1.1 Förebyggande arbete
Nämndens förebyggande arbetet bedrivs främst inom verksamheten för barn och unga 21. Arbetet bedrivs i huvudsak genom socialrådgivning vid familjecentraler, familjerådgivning, fältverksamhet samt
stödcentrum. Dialogcentrum erbjuder samtalsgrupper och stödgrupper för barn med olika behov/svårigheter. Det finns också en barngruppsverksamhet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. Fältverksamheten arbetar uppsökande med kontaktskapande, kartläggning samt förändringsarbete. Den primära målgruppen för fältverksamhetens arbete är ungdomar i riskzonen 10–16 år
och arbetet bedrivs utifrån tre områden; utsatthet på nätet, uppsökande arbete i prioriterade bostadsområden och riktade stödgrupper till ungdomar med sociala problem på skolor och i bostadsområden.
Av nämndens årsredovisning för 2017 framgår att det inom den sociala barn och ungdomsvården ges
öppenvårdsinsatser som innebär stöd i ett tidigt skede för att minska risken för framtida psykologiska
svårigheter.

19

För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17.
21 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
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Intervjuad förvaltningschef uppger att det pågår ett utvecklingsarbete kring att stärka den sociala barnoch ungdomsvården i staden. I januari 2017 antog individ- och familjeomsorgsnämnden ett program för
stärkt social barn- och ungdomsvård. Utifrån programmet har samtlig personal inom verksamheten barn
och unga involverats i utvecklingen en femårig handlingsplan. I handlingsplanen ingår aktiviteter för att
strategiskt och långsiktigt stärka den sociala barn- och ungdomsvården i Borås stad.
Det finns vissa rutiner för det förebyggande arbetet, exempelvis rutin för uppmärksammande och
bedömning av våld från närstående.
Intervjuad förvaltningschef uppger att förvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott för 2018. Enligt
uppgift har underskottet delvis uppstått kring placeringar av barn och unga 13–20 år på hem för vård
eller boende (HVB-hem) respektive familjehem.

2.3.2. Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämndens reglemente22 anger att nämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare ska nämnden fullgöra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser barn och
unga upp till 18 år och personer med psykiska funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård.

2.3.2.1 Förebyggande arbete
Nämndens ansvar för barn och unga utifrån LSS är tydligt enligt intervjuad förvaltningschef. Enligt förvaltningschef är ansvarsfördelningen mellan de sociala nämnderna utifrån SoL inte lika tydlig avseende
barn och unga.
Det förebyggande arbetet bedrivs främst inom LSS-team samt funktionshinderverksamheten 23 och är i
huvudsak begränsat till de barn och unga som har LSS-insatser. Enligt förvaltningschefen pågår arbete
med att sprida kunskap om funktionsnedsättningar till olika aktörer i staden. Förvaltningen bedriver även
förebyggande arbete inom ramen för studiecirkelprojektet Schysst kompis. Projektet har resulterat i en
handbok som används av personal på korttidsverksamhet och i lägergrupper med syfte att stärka deltagarnas självkänsla. På så vis ska ges bättre förutsättningar till förbättrad hälsa och minskad risk att
utsättas för och utsätta andra för hot eller våld. Ytterligare ett projekt har startats under året, Viktig
Intressant Person (VIP), som också innefattar studiecirklar kring liknande teman.
Nämnden har under året avslutat en utredning kring behov av mötesplatser för personer med psykisk
ohälsa, som visade att det finns ett behov av ett aktivitetshus för målgruppen.
Vid intervju med förvaltningschef framkommer att resurserna är tillräckliga utifrån de uppdrag förvaltningen har idag.

2.4. Bedömning
Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att verksamheten bedrivs i enlighet med de av fullmäktige beslutade mål och riktlinjer samt gällande föreskrifter. Enligt socialtjänstlagen ska kommunens
socialnämnd bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn

22
23

Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-12-21 samt 2018-09-20.
För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
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och unga far illa. Skollagen anger att elever inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola ska ha
tillgång till elevhälsa samt att det årligen ska upprättas en plan mot kränkande behandling.
Granskningen visar att det finns reglementen för samtliga nämnder samt en fastställd organisation. Ansvarsfördelningen upplevs vara tydlig. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen utöva en
samordnad styrning och samordna kommunens angelägenheter.
I granskningen har framkommit att det saknas en kommungemensam dokumenterad definition av
begreppet förebyggande arbete. Detta upplevs försvåra nämndernas styrning. I kommungemensamma
mål och dokument saknas även en gemensam definition av barn som far illa respektive riskerar att fara
illa. I intervjuer uppges att staden saknar en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet.
Granskningen visar dock att det finns mål och uppdrag i budget som kan anses ha koppling till förebyggande arbete kring barn och unga. Därutöver finns stadsövergripande program och handlingsplaner
som tangerar förebyggande arbete. Nämnderna har löpande under 2018 mottagit uppdrag från fullmäktige kopplat till arbete med barn och unga.
Enligt intervjuade upplevs styrningen av det förebyggande arbetet kring barn och unga som otydlig.
Otydligheten anses främst bero på antalet uppdrag och aktiviteter som ges i budget, i program med
tillhörande handlingsplaner samt löpande under året. Mängden uppdrag som ges tvingar förvaltningarna
att prioritera bland uppdragen.
Granskningen visar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade
till privata aktörer.
I granskningen har framkommit att det inom berörda nämnder har utarbetats rutiner kopplat till det förebyggande arbetet. Inom flera nämnder pågår arbete med att utveckla rutiner. De berörda nämnderna
genomför en rad olika aktiviteter som kan kopplas till förebyggande arbete. Enligt intervjuade har majoriteten av nämnderna i huvudsak tillräckliga resurser för arbetet. Granskningen visar att elevhälsan inom
grundskolan har bedömts ha vissa brister vid tillsyn av Skolinspektionen.
Inom flera av nämndernas framtagna program och förebyggande verksamheter för barn och unga finns
identifierade riskgrupper. Exempelvis finns riskgrupper inom grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningens program för psykisk ohälsa samt individ- och familjeomsorgens fältverksamhet.
Vi bedömer utifrån ovanstående att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden i
huvudsak har tillsett att det finns en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det
förebyggande arbetet.
Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi att grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett
en ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan. Vi noterar dock att nämnden har vidtagit vissa
åtgärder.
Mot bakgrund av det granskningen visar angående nämndövergripande mål och uppdrag kopplat till det
förebyggande arbetet finner vi att styrningen av det förebyggande arbetet har vissa utvecklingsområden.
Vi bedömer därmed att kommunstyrelsen, utifrån sitt ansvar, inte fullt ut har tillsett att styrningen av det
förebyggande arbetet är samordnad på ett ändamålsenligt sätt.
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3. Samverkan kring barn och unga
I detta kapitel redogörs för om Borås stads arbete inom området präglas av en samsyn samt om det
finns en tillfredsställande samverkan mellan interna aktörer. Kapitlet inleds med en övergripande
beskrivning av den nationella styrningen av samverkan.

3.1. Nationell styrning avseende samverkan kring barn och unga
Myndigheter har enligt både SoL och skollagen en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn
(under 18 år) som far illa eller riskerar att fara illa. Även LSS anger att kommunen ska samverka med
organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder. Av SoL framgår att socialnämnden aktivt ska verka för att samverkan kommer till stånd med berörda organisationer och samhällsorgan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. I skollagen återges bland annat
skolhuvudmännens skyldighet att samverka med socialtjänsten. Där framgår även att myndigheter vars
verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. I förarbeten till skollagen angesatt arbete med
elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete.
Socialstyrelsen har utarbetat en vägledning avseende samverkan24 riktad till huvudmän och verksamhetsansvariga. Socialstyrelsen betonar vikten av att barn och familj får rätt insatser i rätt tid utifrån en
helhetssyn på barnets behov och situation. För att samverkan ska fungera framhåller Socialstyrelsen
tre komponenter; styrning, struktur och samsyn. Styrning innefattar tydliga mål och uppföljning. I struktur
ingår precisering av målgrupp och en tydlig arbetsfördelning samt rutiner. Samsyn handlar om att ha en
gemensam värdegrund samt gemensam uppfattning om behov och lämpliga insatser. Gemensamma
begrepp och kunskap om varandras begrepp underlättar samverkan.

3.2. Kommunintern samverkan
Vi noterar inledningsvis att varken kommunstyrelsen eller granskade nämnder har fastställt mål för samverkan avseende barn och unga som far illa riskerar att fara illa 25.
Nedan beskrivs samverkan kring barn och unga.
 Säker och trygg kommun
Säker och trygg kommun är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ i staden som i viss utsträckning
även omfattar externa parter. Samverkan utgår från Vision Borås 2025. Utöver kommunens verksamheter ingår även Polisen, VGR och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i arbetet. Arbetet sker i
flera former, varav några anges nedan26:

Lokal samverkan

Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer, Socialstyrelsen
(2013).
25 Förvaltningschef för individ- och familjeomsorg uppger i sakfelsgranskningen att nämnden beslutat om mål för
samverkansarbetet. Vi kan emellertid inte tydligt utläsa detta utifrån dokumentstudier.
26 Grupperna Lokal samverkan och Barn och unga i riskzon utför insatser på uppdrag av den strategiska
utvecklingsgruppen. Den senare består av berörda nämnders presidier, förvaltningschefer samt viktiga externa
samverkansparter. Till utvecklingsgruppen kopplas centrum för kunskap och säkerhet (en avdelning på
stadsledningskansliet) samt Brottsförebyggande rådet i Borås. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen.
24
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar bland annat lokala nätverk för barn och unga 10–16 år.
Nätverken utgår från geografiska områden och syftar till att öka inflytandet, tryggheten och samhörigheten hos barn och unga i Borås Stad. I det lokala nätverket för barn och unga ingår bland annat folkhälsa, enhetschef fritidsgrupper, rektorer, enhetschef fältassistenter samt Polis.
Barn och unga i riskzon
Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Styrgruppen för
barn och unga syftar främst till att identifiera och utveckla metoder för samverkan så inget barn eller
ungdom som befinner sig i riskzon ”trillar mellan stolarna”. Därutöver ska generellt förebyggande och
främjande arbete som stärker de miljöer och kontexter som barn och unga befinner sig i identifieras.
Gruppen består av verksamhetschefer från grundskoleförvaltningen, fritids- och folkhälsoförvaltningen,
individ- och familjeomsorgsförvaltningen, centrum för kunskap och säkerhet, arbetslivsförvaltningen,
polisen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Arbetet bedrivs exempelvis genom insatser
som SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), Västbus och fältarbetet utför.


Samverkan vid skolövergångar

Vid övergång mellan skolformer ska samverkan ske för att stödja barns och elevers övergångar. Samverkan sker genom så kallade övergångsmöten.
Det finns en av skolförvaltningarna gemensamt beslutad plan för övergångar inom och mellan skolor
och skolformer. Av planen framgår att särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn och elever som är i
behov av särskilt stöd eller andra barn och elevgrupper som verksamheten särskilt behöver beakta.
Planen innehåller barn och elevgrupper att särskilt beakta vid övergångar, bland annat:





barn och elever som är nyanlända, gömda och ensamkommande
barn/ungdom i familjer som systematiskt flyttar
barn och elever som är hemlösa
barn och elever med hög frånvaro

Dokumentet riktar sig till förskola, förskoleklass, fritidshem, pedagogisk omsorg, de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Även friförskola och friskola kan nyttja planen.
Chefen för elevhälsan ansvarar för revidering.
Vid intervjuer framgår att övergången mellan grundskola och gymnasiet är problematisk kopplat till målgruppen (barn och unga som far illa). Det föreligger en risk att vissa ungdomar faller mellan stolarna.
Detta uppges delvis bero på att kommunens fältassistenter inte arbetar med gymnasieungdomar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fullgör enligt uppgift kommunens uppgifter enligt det
kommunala aktivitetsansvaret och ansvarar därmed för uppföljning och arbete med ungdomar som inte
går på gymnasiet.
Intervjuade framhåller att även överlämningen mellan förskola och grundskola kan förbättras. Förskolechefer och rektorer träffas inte så ofta vilket försvårar samarbetet.


Samverkan mellan barnhälsa respektive elevhälsa och individ- och familjeomsorg

Samverkan sker mellan förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen respektive gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsoverksamheter och individ- och familjeomsorgsförvaltningen.
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I intervjuer beskriver individ- och familjeomsorgsförvaltningen att en del samverkansstrukturer bröts upp
i samband med avvecklingen av stadsdelsnämnderna. Framtagandet av nya strukturer och arbetsformer kring det förebyggande arbete beskrivs ha tagit tid. Intervjuade framhåller att omorganisationen
bidragit till att förvaltningarna i hög utsträckning fokuserat på uppbyggandet av interna strukturer. Det
har medfört att samverkansarbete inte alltid prioriterats.
Såväl grundskoleförvaltningen som individ- och familjeomsorgsförvaltningen upplever att det finns
utvecklingsområden i samverkansarbetet kopplat till förståelse för varandras uppdrag, samverkansstrukturer och rutiner kopplade till dessa. Därutöver upplevs också att samverkansarbetet behöver
prioriteras även när förvaltningarna bedriver ett internt utvecklingsarbete. I intervjuer framkommer att
samverkan med skola, förskola och sociala omsorg i huvudsak fungerar bra i förhållande till individen.
Däremot framkommer att de formella samverkansstrukturerna inte alltid efterlevs. Eftersom att berörda
medarbetare har upparbetad relationer med varandra uppges att samverkansarbetet fungerar ändå.
Under 2018 har grundskolans elevhälsa, rektorer och individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetat
fram en ny gemensam rutin för samverkan kring stöd till barn och unga (SIP) 27 som far illa eller riskerar
fara illa. Den nya rutinen träder i kraft den 1 januari 2019. Syftet är att stärka samverkansarbetet med
den nya rutinen. I intervjuer framkommer att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsoverksamhet inte har varit delaktiga i arbetet med rutinen. Det anses vara ett utvecklingsområde. Samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsa och individ- och familjeomsorg
beskrivs i övrigt fungera bra, med regelbundna möten och dialog kring ansvar och uppdrag.
Samverkan sker mellan förskoleförvaltningens barnhälsoverksamhet och individ- och familjeomsorgsförvaltningen och uppges vara välfungerande. Samverkan sker framför allt genom barnhälsoteamet som
är ett forum för samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och barnhälsovården riktat mot barn i åldern
sex månader till fem år som är i behov av särskilt stöd. Barnhälsoteamet erbjuder professionellt stöd
kring exempelvis barnets språkutveckling, allmänna utveckling eller oro för hemsituationen. Genom
gemensamma och tidiga insatser vill verksamheterna tidigt identifiera barn i behov av stöd. Såväl
individ- och familjeomsorgsförvaltningen som barnhälsan inom förskoleförvaltningen har rutiner för
arbetet i barnhälsoteam.
Inom förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen finns rutiner och mall för anmälan av oro för
barn till individ- och omsorgsförvaltningen. I intervjuer uppges att dessa mallar anses fungera väl.
Information om orosanmälningar till individ- och familjeomsorgsnämnden ingår i introduktionen av nya
lärare på skolorna. I intervjuer framhålls att lärares kunskaper om orosanmälningar är ett utvecklingsområde.


Samverkan mellan skolverksamhet och fritidsverksamhet

Trygga skolgårdar är ett förvaltningsövergripande projektarbete som bedrivs mellan grundskoleförvaltningen, fritids- och folkhälsoförvaltningen, lokalförsörjningsförvaltningen och centrum för kunskap och
säkerhet. Projektet syftar till att öka tryggheten på skolgårdar samt minska skadegörelse.
Den öppna ungdomsverksamheten uppges ha ett sedan många år väl utvecklat samarbete med merparten av grundskolorna i Borås Stad. Det innebär att fritidsledare under delar av dagen har sitt arbete
förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår till stor del från ett socialt trygghetsskapande arbete som

27

En ny rutin för samordnad individuell plan (SIP) mellan vårdnadshavare, barnet/den unge,
grundskoleförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås stad.
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exempelvis rastverksamhet och olika aktiviteter på gruppnivå. Enligt uppgift medför detta att det finns
fler vuxna i skolan: Det uppges även bidra till en helhetssyn då fritidsledarna träffar ungdomarna både i
skolan och på fritiden. Det uppges finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett Borås Stads
perspektiv. Förvaltningschefen för fritids- och folkhälsoförvaltningen uppger att samverkan mellan
grundskolan och den Öppna ungdomsverksamheten med fördel kan utökas/utvecklas.
 Samverkan mellan fritidsverksamhet och individ- och familjeomsorg
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger
på samverkan mellan fritids- och folkhälsoförvaltningen, individ- och familjeomsorgen och arbetslivsförvaltningen. Inom ramen för projektet uppges all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet
fått grundläggande utbildning i våldsprevention. Projektet arbetar även med metodutveckling och kunskapshöjande insatser inom våldsprevention för föreningar, boendetrygghet och personal inom fältgruppen. Från 2017 ansvarar fritids- och folkhälsonämnden för projektet.


Samverkan mellan LSS-verksamhet och individ- och familjeomsorg

Samverkan sker mellan individ- och familjeomsorgsförvaltningen och sociala omsorgsförvaltningen avseende barn med behov av insatser enligt SoL och/eller LSS. Enhetschefer inom båda förvaltningar
träffas cirka tre gånger per termin och därutöver vid behov. En struktur beskrivs finnas för detta. Intervjuad förvaltningschef inom den sociala omsorgen framhåller att merparten av rutinerna för samverkan
är under utveckling. Sedan 2017 delar nämnderna ett gemensamt ledningssystem för kvalitet28. En del
i lednings- och kvalitetsarbetet är att ta fram rutiner för samverkan.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen tillämpar en arbetsmodell som de kallar för Rätt matchat stöd.
Arbetsmodellen innebär att den samlade kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för att bäst matcha stöd till bland annat barn och unga. Aktörerna som finns kring individen ska
tillsammans med denne verka som ett gemensamt team för att tillvarata de samlade resurserna och
därmed effektivisera verksamheten. Sociala omsorgsförvaltningen ingår ibland i detta arbete.


Samverkan med privata aktörer29
Förvaltningschef inom individ- och familjeomsorgen uppger att det inte sker någon samverkan kring
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa med privata förskolor respektive friskolor. Däremot
ansvarar respektive förvaltning för förskola/skola för att informera privata aktörer inom sitt område om
gällande rutiner. Intervjuad förvaltningschef inom individ- och familjeomsorgen framhåller att deras
förebyggande arbete når behövande barn oavsett skolform.30
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gymnasieskolor. Nämnden
besöker årligen skolorna. Kvalitetssamtal hålls årligen kring måluppfyllelse för att utvärdera samarbetet
och diskutera förbättringar. Kvalitetssamtalen behandlar bland annat skolans lärartäthet, statistik över
elevernas kunskaper samt skolans arbete med stöd till elever och resultatet av Skolklimatundersökningen.

28

Ledningssystemet är även gemensamt med vård- och äldrenämnden samt arbetslivsnämnden.
Vi har i granskningen efterfrågat men inte mottagit uppgifter om hur grundskoleförvaltningen samverkar med
privata aktörer. Vi har även i granskningen efterfrågat men inte tagit del av dokumentation som rör granskade
nämnders samverkan och förebyggande arbete med privata aktörer.
30 Förvaltningen har inte utvecklat hur arbetet sker i praktiken.
29
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Förvaltningschefen för fritids- och folkhälsoförvaltningen uppger att samverkan inom ramen för nätverket
för barn och unga 10–16 år riktar sig till den kommunala verksamheten. Däremot är den öppna ungdomsverksamheten (fritidsgårdar) tillgänglig för samtliga barn och unga i staden.

3.2.1. Utvecklingsområden inom samverkan
Intervjuade beskriver att det i samverkan många gånger finns olika prioriteringar hos de olika verksamheterna. Därutöver saknas en gemensam definition av förebyggande arbete. Flera av de intervjuade
framhåller att det generellt saknas en tydlig målbild för samverkan i det förebyggande arbetet kring barn
och unga. Det lyfts som ett utvecklingsområde.
I intervjuer framförs även andra utvecklingsområden, bland annat:
 att det saknas uppsökande verksamhet avseende ungdomar över 18 år. Enligt intervjuer ökar
gruppen elever som inte går på gymnasiet.
 arbetet med stöd till föräldrar
Inom förvaltningschefsgruppen har diskuterats om arbetet med barn och unga kan vara ett lämpligt
område för arbetssättet projektstudio (där kompetenser blandas från strategisk- till genomförandenivå
och som utformar en projektgrupp). Enligt intervjuer skulle en projektstudio vara ett sätt för förvaltningarna att ”sätta barnen i centrum” och frångå förvaltningsstrukturerna.

3.3. Extern samverkan
Granskningen omfattar den interna samverkan i Borås stad, därför görs ingen fördjupad beskrivning av
den samverkan som bedrivs med externa aktörer. I detta avsnitt har vi ändå valt att lyfta fram några
exempel på extern samverkan som innefattar interna aktörer.
 Brottsförebyggande rådet i Borås stad
Det Brottsförebyggande rådet samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen och verkar kommunövergripande. Arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten.
 SSPF (socialtjänst-skola-polis-fritid)
Inom Borås stad samverkar verksamhetsföreträdare från skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) för
trygga uppväxtvillkor och goda uppväxtmiljöer i Borås stad. Samverkan bedrivs med syftet att genomföra insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Det har genomförts 12 SSPF-möten kring 12 individer sedan
uppstart den 1 oktober 2017. Styrgruppen träffas fyra gånger per år.


Västbus
Nämnderna i granskningen deltar i Västbus31 som är en överenskommelse mellan kommuner och
Västra Götalandsregionen för samverkan kring barn och unga. Principerna bakom Västbus handlar om
att förebygga att barn och unga hamnar mellan stolarna när flera verksamheter är inblandade. Det kan
handla om problem i skolan eller med kompisar, psykisk ohälsa samt olika typer av funktionsnedsättningar.


31

Familjecentralsverksamhet

Västbus är en förkortning av barn- och unga samverkan i Västra Götaland.
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Samverkan mellan Borås stad och VGR med syfte att stödja föräldrar i föräldraskapet och främja en god
och jämlik hälsoutveckling hos barn. På familjecentral bedrivs verksamheten i samverkan mellan fyra
samlokaliserade basverksamheter: öppen förskola, socialtjänst med inriktning mot förebyggande
arbete, mödrahälsovård och barnhälsovård. Målgruppen för arbetet är föräldrar som väntar barn eller
som har barn som ännu inte har börjat förskoleklass och som är bosatta i Borås kommun. Det finns en
samverkansöverenskommelse som styr arbetet.
 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Ett förebyggande arbete kring barn och ungas utsatthet bedrivs i en lokal arbetsgrupp (Barn och unga
vuxna) med representanter från elevhälsan, individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamheten,
BUP och primärvården. Arbetet är bland annat inriktat på psykisk ohälsa och social utsatthet. I intervju
framgår att alla berörda kommunala verksamheter deltar förutom gymnasiet, något som upplevs som
en brist.

3.4. Bedömning
Både socialtjänstlagen och skollagen föreskriver att verksamheter har en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Enligt Socialstyrelsen framhålls tre
komponenter för att samverkan ska fungera: styrning, struktur och samsyn.
Granskningen visar att samverkan pågår i flera organiserade former samt mellan enskilda nämnder. I
granskningen framkommer att det upplevs finnas vissa hinder i samverkan mellan vissa nämnder, framförallt grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. Dessa hinder tycks bland annat avse
kunskap om respektive verksamhets uppdrag. I viss mån tycks det även saknas samsyn i arbetet.
Granskningen visar att nuvarande samverkansstrukturer kring det förebyggande arbetet avseende barn
och unga inte alltid efterlevs och behöver utvecklas, framförallt mellan grundskolenämnd och individoch familjeomsorgsnämnd. En del samverkansstrukturer bröts upp i samband med den omorganisation
som genomfördes år 2017. Det pågår arbete med att skapa nya strukturer och arbetsformer. Det uppges
återstå arbete med att dokumentera nya samverkansrutiner. I granskningen har även framkommit att
det generellt sett saknas gemensamma mål för samverkansarbetet.
Utifrån ovanstående bedömer vi att samverkan mellan grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte är fullt ut tillfredsställande. Vi grundar vår bedömning på de uppgifter som framkommit om att samverkan i viss utsträckning är personberoende och frångår befintliga strukturer samt
att det i vissa delar saknas strukturer för samverkan. Därtill finns utvecklingsområden avseende samsyn
och förståelse för varandras uppdrag. Vi noterar att det pågår arbete med att utveckla samverkan mellan
nämnderna.
Vi bedömer att granskade nämnder inte tillsett att det finns mål för samverkansarbetet och att nämndernas uppföljning av samverkan har utvecklingsområden. Vi bedömer utifrån vad som framkommit i
granskningen att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsställande samverkan.
I granskningen har framkommit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående
gymnasieskolor genom verksamhetsbesök och kvalitetssamtal. Individ- och familjeomsorgen uppger att
samtliga barn i staden omfattas av det förebyggande arbetet oavsett skolform. I övrigt har granskningen
inte kunnat klarlägga hur granskade nämnder samverkar med privata aktörer.
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4. Uppföljning
4.1. Uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen
Nämndernas uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges mål och
uppdrag i budget sker i huvudsak genom årsredovisning och tertialrapporter. Nämndernas återrapportering av det förebyggande arbetet kring barn och unga innehåller generellt sett en redovisning av
genomförda aktiviteter och övergripande beskrivning av arbetet utifrån mål och uppdrag. Undantaget är
fritids- och folkhälsonämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden men även till viss del sociala
omsorgsnämnden som gör en mer omfattande verksamhetsanalys.
Övriga uppdrag som kommit från kommunfullmäktige, exempelvis genom motioner följs upp och
rapporteras årligen till kommunstyrelsen i separat redovisning 32. Nämnderna rapporterar ingen samlad
redovisning till kommunstyrelsen avseende aktiviteter som genererats av program och handlingsplaner
och som ligger utanför ordinarie uppföljning. Granskningen visar att de aktiviteter som återfinns i handlingsplaner rapporteras till kommunstyrelsen enligt anvisning. Undantaget är handlingsplan för föräldraskapsstöd respektive barn- och ungdomspolitik som inte har återrapporterats.
Dokumentstudier visar att den återrapportering som sker till kommunstyrelsen inom ramen för den ordinarie uppföljningen inte innehåller någon utvärdering av resultat och effekter av det förebyggande arbetet. Vi noterar att kommunstyrelsen under 2017 beslutat att uppdra till nämnderna att generellt utveckla
analysen i sin uppföljning.
Kommunstyrelsen ansvarar för revidering av det barn- och ungdomspolitiska programmet och tillhörande handlingsplan. Kommunstyrelsen har inte reviderat handlingsplanen som var giltig till och med
2017.

4.1.1. Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden sammanställer vartannat år ett så kallat Välfärdsbokslut. Bokslutet
beskriver utvecklingen inom nationella målområden som påverkar folkhälsa och innehåller en analys av
resultaten. En skolenkät som genomförs vartannat år i åk 8 och år 1 på gymnasiet utgör en del av
underlaget till bokslutet. Av 2016 års Välfärdsbokslut framgår att andelen elever som upplever psykosomatiska besvär ökar.
Nämnden ansvarar även för uppföljning och revidering av program och handlingsplan för föräldraskapsstöd respektive drogpolitik. Uppföljning av program och handlingsplan genomfördes i maj 2018. Vid
uppföljningen reviderades båda handlingsplanerna. I den drogpolitiska handlingsplanen riktas i övrigt
ett uppdrag till grundskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om ta fram egna handlingsplaner utifrån det drogpolitiska programmet och föreliggande drogpolitiska handlingsplan. Granskningen visar att ingen av granskade nämnder har genomfört
detta.
Vid intervju uppger förvaltningschef att uppföljningen försvåras av att mål och uppdrag i program och
handlingsplaner inte inkluderas i ordinarie uppföljning av budget.
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Redovisningen sker genom dokumentet Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.
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Det förebyggande arbetet eller samverkan kring barn och unga ingår inte i nämndens intern kontrollplan
2018.

4.1.2. Förskolenämnden
Förskolenämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en uppföljning och analys av
förskoleverksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Uppföljningen av kvalitetsarbetet bygger bland
annat på anmälningar om kränkande behandling, kvalitetsdialoger mellan förskolechef och verksamhetschef och självskattningar.
Kvalitetsrapporten för år 2018 visar att det finns behov av att skapa samsyn kring värdegrund på förskolorna samt ett behov av en dialog gällande anmälningsskyldigheten och vad en kränkning är inom
förvaltningen och på varje enhet. Det sker ingen återrapportering av nämndens kvalitetsrapport till
kommunstyrelsen.
Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontroll av att rutin mot kränkningar av barn är känd och
att den följs av förskollärarna. Nämnden följer årligen upp att rutin mot kränkningar är känd.

4.1.3. Grundskolenämnden
Grundskolenämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en uppföljning och analys
av grundskoleverksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Rapporten bygger på svar på värdegrundsfrågor från skolklimatenkäten, skolornas planer för arbete mot diskriminering och kränkande
behandling samt inkomna anmälningar om diskriminering och kränkande behandling av elever. I
rapporten redovisas ett antal åtgärder som vidtagits och planeras 2017/2018 inom ramen för utvecklingsarbetet inom området värdegrund. Det sker ingen återrapportering av nämndens kvalitetsrapport till
kommunstyrelsen.
Dokumentstudier visar att nämnden löpande under året tagit del av uppföljning avseende åtgärder kopplade till Skolinspektionens kritik av det förebyggande arbetet.
I skriftligt svar från chef för elevhälsa framgår att förvaltningen för statistik över frånvaro. Vidare sker
månadsvis uppföljning och återkoppling utifrån hälsosamtal till elevhälsoteam och rektorer. Förvaltningschefen anger vid intervju att nämndens uppföljning av det förebyggande arbetet kring barn och
unga kan utvecklas genom utökad beskrivning och analys. I granskad kvalitetsrapport som nämnden
tagit del av 2018 framgår att det inte redovisas någon analys av skolornas förebyggande arbete. I
rapporten återfinns en beskrivning av vilka skolenheter som har fastställt planer för förebyggande och
främjande åtgärder.
Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontrollmoment utifrån identifierade risker som bland
annat omfattar psykisk ohälsa bland elever, att inte kunna ta hand om barn i behov av särskilt stöd, våld
i skolorna, att det inte finns tillräckligt med vuxna för att se vad som händer på skolgården samt bristande
samarbete med andra nämnder som kan leda till parallella processer som inte gagnar eleverna. Nämnden har tagit del av uppföljning av intern kontrollen i tertialrapport 2 under 2018.
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4.1.4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en
uppföljning och analys av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Återrapportering av nämndens kvalitetsrapport görs även till kommunstyrelsen. Rapporten för läsåret 2017/2018 beskriver att
verksamheten behöver fokusera mer på det främjande och förebyggande arbetet istället för ett reaktivt
arbete. I rapporten utgör värdegrund och barn- och elevhälsoarbete identifierade utvecklingsområden.
Av intervju med förvaltningschef framkommer att det inom stadens skolenheter sker dialog två gånger
årligen för att dela erfarenheter kring kvalitetsarbetet. Dessutom besöker nämndens presidium årligen
skolorna för att diskutera kvalitetsrapporten. Skolenheterna reviderar årligen verksamheternas utvecklingsplaner utifrån kvalitetsrapporten.
Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontrollmoment utifrån identifierade risker som bland
annat omfattar att elever i behov av särskilt stöd inte får särskilt stöd samt att riktlinjer inte följs. Kontroll
av att skolornas elevhälsoarbete fungerar och kontroll att riktlinjer följs genomförs årligen av nämnden.

4.1.5. Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanställer årligen en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse
i enlighet med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Av 2017 års patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse framgår att det finns behov av att
göra konsekvensanalyser för barnfamiljer som hotas av vräkning samt att utveckla samverkan bland
annat med SSPF. Förvaltningschefen beskriver att dessa rapporter används för diskussion och analys
i ledningsgruppen.
Nämndens intern kontrollplan 2018 omfattar inga risker kopplat till förebyggande insatser och samverkan kring barn och unga.
Nämnden följer månadsvis upp nyckeltal kring antalet aktualiserade barn och unga i socialtjänsten.

4.1.6. Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden sammanställer årligen en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse i enlighet
med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Av 2017 års patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse framgår att följsamheten till rutiner och
arbetssätt brister inom förvaltningen samt att i vissa fall är de rutiner och arbetssätt som finns inte tillräckliga. Berättelsen innehåller ingen särskild redovisning av förebyggande arbete med barn och unga.
Nämnden ansvarar för uppföljning och revidering av program och handlingsplan för ett tillgängligt samhälle. Uppföljning av program och handlingsplan genomfördes i februari 2018.
Nämnden reviderade i maj 2018 handlingsplan för ett tillgängligt samhälle. Nämnden ansvarar även för
revidering av plan för ledningssystem för kvalitetsarbete 33 som gäller arbetslivsnämnden, individ- och
familjeomsorgsnämnden, vård- och äldrenämnden samt sociala omsorgsnämnden. Av översiktlig
protokollgranskning framgår att nämnden inte följt upp plan eller ledningssystem under 2018.
Det förebyggande arbetet eller samverkan kring barn och unga ingår inte i nämndens intern kontrollplan
2018.
33

Antogs 27 april 2017.
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4.2. Bedömning
Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att följa upp att den interna kontrollen är tillräcklig och
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Granskningen visar att samtliga nämnder följer upp sin verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och
uppdrag inom ramen för den ordinarie uppföljningen. Kommunstyrelsen tar del av denna uppföljning.
Dokumentstudier visar att den uppföljning som görs av nämnder och kommunstyrelse inte innehåller
någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn
och unga. I viss mån återfinns beskrivningar av behov och analys av förebyggande arbete kopplat till
barn och unga i dokumenterad uppföljning, exempelvis i Välfärdsbokslutet. I granskningen har framkommit att mål och aktiviteter i program och handlingsplaner inte inkluderas i den ordinarie uppföljningen. Det upplevs försvåra arbetet med uppföljning och återrapportering.
Vi noterar även att kommunstyrelsen inte har tillsett att den handlingsplan som är kopplad till barn- och
ungdomspolitik har reviderats i enlighet med anvisningarna.
Även om uppföljningen har vissa utvecklingsområden kopplat till analys och resultat bedömer vi utifrån
ovanstående att kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas förebyggande arbete är i huvudsak tillräcklig.
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5. Samlad bedömning
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och ändamålsenlig
organisation, styrning, ansvarsfördelning och samsyn?

Delvis.
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att
styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad på
ett ändamålsenligt sätt.
Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av uppdrag från
kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande
handlingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet
upplevs av berörda nämnder som otydlig, främst mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på
samordning av dessa. I staden anses det saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet.
Det saknas kommungemensamma dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande arbete och barn och
unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta upplevs försvåra nämndernas styrning.
Styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är
utvecklingsområden i det förebyggande arbetet.

Finns det ändamålsenliga styrande
dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och
revideras kopplat till området?

Nämndernas ansvarsfördelning framgår av reglemente och
lagstiftning. Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden,
förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala
omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att det finns en
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det förebyggande arbetet. Utifrån de av Skolinspektionen konstaterade bristerna avseende elevhälsan bedömer vi att grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett en
ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.
Delvis.
Inom berörda nämnder har det utarbetats rutiner kopplat till
det förebyggande arbetet. Inom flera nämnder pågår arbete
med att utveckla rutiner.
Det finns mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget
som kan anses ha koppling till förebyggande arbete kring
barn och unga utöver stadsövergripande program och
handlingsplaner. Nämnderna har löpande under 2018 mottagit uppdrag från fullmäktige kopplat till arbete med barn
och unga.
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Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är
dessa tillräckliga?

Finns tillräckliga resurser för arbetet?

Finns en tillfredsställande samverkan
mellan interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola, funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet?

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som
kan kopplas till förebyggande arbete. Den uppföljning som
görs av nämnder och kommunstyrelse innehåller inte
någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Enligt intervjuade har majoriteten av nämnderna i huvudsak tillräckliga resurser för arbetet. Förskolenämnden
samt grundskolenämnden uppges prioritera bland uppdragen utifrån begränsningar i budget.
Delvis.
Samverkan pågår i organiserade former samt mellan
enskilda nämnder. I granskningen har framkommit att det
generellt sett saknas gemensamma mål för samverkansarbetet.
Vissa hinder upplevs finnas i samverkan, framförallt mellan
grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd.
Nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande
arbete avseende barn och unga efterlevs inte alltid. Det pågår arbete med att utveckla samverkan mellan nämnderna.

Hur säkerställs att Borås Stads
arbete inom området även innefattar
privata aktörer (exempelvis fristående skolor/förskolor)?

Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden och
sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsställande samverkan. Vi bedömer att samverkan mellan grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden
inte är fullt ut tillfredsställande.
Granskningen visar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade till privata
aktörer.
Det förekommer emellertid viss samverkan kring det förebyggande arbetet avseende barn och unga. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gymnasieskolor genom verksamhetsbesök och kvalitetssamtal.
Vidare omfattas samtliga barn i staden av det förebyggande
arbetet oavsett skolform enligt uppgift från individ- och
familjeomsorgsförvaltningen. Hur detta sker har inte kunnat
fastställas. I övrigt har det i granskningen inte kunnat klarläggas hur granskade nämnder samverkar med privata
aktörer.
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Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till kommunstyrelsen rörande
resultat och effekter av arbetet med
eventuella åtgärder som följd?

I huvudsak.
Vi bedömer att kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas förebyggande arbete är i huvudsak tillräcklig även om
den har vissa utvecklingsområden.
Nämndernas och kommunstyrelsens uppföljning innehåller
inte någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller
effekt av det förebyggande arbetet. I viss mån återfinns
beskrivningar av behov och analys i dokumenterad uppföljning, exempelvis i Välfärdsbokslutet. Mål och aktiviteter i
program och handlingsplaner inkluderas inte i den ordinarie
uppföljningen. Det upplevs försvåra arbetet med uppföljning
och återrapportering.
Kommunstyrelsen har inte tillsett att den handlingsplan som
är kopplad till barn- och ungdomspolitik har reviderats i
enlighet med anvisningarna.

5.2. Slutsats
Granskningens syfte har varit att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument,
bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i
åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår
sammantagna bedömning att:





kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad
på ett ändamålsenligt sätt
att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
samt sociala omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden
att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt arbete med samverkan och förebyggande arbete. Vi ser positivt på det arbete som
pågår med att utveckla samverkan.

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar
 kommunstyrelsen att stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet
 granskade nämnder att utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande
arbete

Göteborg den 21 januari 2019

Maria Carlsrud Felander
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Helena Lind
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen
Det finns höga förväntningar på en utvecklad samverkan kring barn och ungdomar i utsatta situationer,
som far illa eller som riskerar att fara illa. Genom samverkan ska insatser kunna sättas in i ett tidigt
skede när de blir mindre omfattande och kostsamma – både ur samhällets och ur de enskilda barnens
och familjernas perspektiv.
I Borås Stad utgår arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga från målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025, och ett flertal nämnder bedriver arbete
med barn och unga på olika sätt. Olika insatser från olika verksamheter erbjuds ofta samtidigt till barn
och unga som far illa, som riskerar att fara illa eller som har särskilda behov. För barnet och familjen är
det viktigt att få rätt insatser i rätt tid utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov samt att
samverkan sker när insatser ges från olika instanser samtidigt. En god samverkan förutsätter enligt
Socialstyrelsens vägledning bland annat tydliga mål och uppdrag samt tydlig ansvarsfördelning.
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Bilaga 2. Revisionskriterier
Kommunallagen (2017:725)
 Enligt 6 kap 6 § KL har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Socialtjänstlag (2001:453)
3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m.
 Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och
missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.
5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper, Barn och unga:
 Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.
 Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att
förhindra att barn och unga far illa.
 Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd.
14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.
 Myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn
far illa. Sådana myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd
och skydd.
Skollag (2010:800)
1 kap. Inledande bestämmelser
Syftet med utbildningen inom skolväsendet
 Syftet med utbildningen inom skolväsendet är att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Den ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning
Elevhälsa
 Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen
Särskilt stöd

29



Rektor ska tillse att en elevs behov av särskilt stöd utreds om eleven uppvisar svårigheter i sin
skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en
utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

Prop. 2009/10:165
 I förarbetena till skollagen anges bland annat att arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad
av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns
kompetens att tillgå för detta arbete. Där anges vidare att det också är angeläget att samverkan
sker med socialtjänsten. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för
att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. (Prop. 2009/10:165 s. 276)
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och
elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en
plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever.
29 kap. Övriga bestämmelser
Samverkan och anmälan till socialnämnden
 Huvudmannen för verksamheten och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Verksamhetens mål och allmänna inriktning
 Verksamheten ska enligt LSS främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet
för de personer som anges i 1 §. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som
andra.
 Verksamheten enligt LSS ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda
samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.
 Barnets bästa ska särskilt beaktas när åtgärder rör barn.
Insatserna för särskilt stöd och särskild service
 I samband med att en insats beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med
beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. I planen ska även
åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas
fortlöpande och minst en gång om året.
Särskilda uppgifter för kommunen
 Kommunen ska följa upp vilka som omfattas av lagen och deras behov av stöd samt verka för
att behoven blir tillgodosedda.
 Vidare ska kommunen medverka till att de personer som omfattas av lagen får tillgång till arbete
eller studier samt verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för dessa
personer.
 Kommunen ska även samverka med organisationer som företräder människor med omfattande
funktionshinder.
Socialstyrelsens vägledning av barns behov av insatser från flera aktörer (2013)
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Socialstyrelsens vägledning ger stöd till huvudmän och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård
och socialtjänst men även i skolans olika skolformer och elevhälsan i deras arbete med att i samverkan
ge insatser till barn och unga. Vägledningen beskriver bland annat att kommunerna bör upprätta tydliga
ledningssystem, rutiner, skriftliga avtal och samverkansstrukturer. Dessutom kan kommunerna säkerställa att verksamheterna har tydliga uppdrag och ansvarsfördelningar för planering, genomförande och
uppföljning av olika insatser.
Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn
och unga (2016:12)
Socialstyrelsens allmänna råd innehåller krav på socialnämnden avseende hur information ska ges till
allmänheten om hur anmälan om missförhållanden kan göras samt hur de som berörs av anmälan och
eventuell utredning ska informeras. Socialstyrelsen beskriver hur socialnämnden ska utreda ett barns
behov av skydd eller stöd samt hur det ska följas upp.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9)
Föreskrifterna och allmänna råden om ledningssystem gäller verksamheter som omfattas av lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 3 kap 3 § tredje stycket i socialtjänstlagen, SoL.
Föreskriften anger att huvudmannen ansvarar för att det finns ett ledningssystem som är anpassat för
verksamheten som används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet. Enligt föreskriften ska rutiner finnas på plats som anger ett bestämt tillvägagångssätt för utförandet av en aktivitet samt hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Dessutom ska huvudmannen identifiera de processer där samverkan behövs och ange i processer och rutiner hur samverkan
ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra aktörer.
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Bilaga 3. Begreppsförklaring
I definitionen av vad det kan innebära att ett barn riskerar att fara illa eller far illa utgår vi från Socialstyrelsens definition som bland annat står att finna i handboken Anmäla oro för barn 34. Socialstyrelsen
beskriver att barn kan fara illa i många olika situationer av flera olika orsaker. Det kan exempelvis handla
om barn och unga som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar,
fysisk eller psykisk försummelse eller familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem mellan
barnet och övriga familjen. Skadlig behandling av barn omfattar fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar samt fysisk och psykisk försummelse. Barn och unga kan även fara illa på grund av
sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende
eller för att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga.
I definitionen av förebyggande arbete har vi valt att utgå från Socialstyrelsens beskrivning35. Socialstyrelsen delar in förebyggande arbete i tre olika kategorier:
 Universell prevention definieras som en åtgärd som inte tar hänsyn till skillnader mellan högoch lågriskgrupper. Ingen enskild individ eller grupp väljs ut av något skäl. Åtgärden är tänkt att
främja alla oavsett grad av risk.
 Selektiv prevention definieras som en åtgärd riktad till undergrupper i målgruppen som exponeras för en eller flera riskfaktorer. Enskilda individer identifieras inte – det är gruppen, inte
individen, som bedöms befinna sig i riskzon. Ett exempel på selektiv prevention kan vara gruppverksamhet till barn vars föräldrar har missbruksproblem.
 Indikerad prevention definieras som en åtgärd för individer med identifierade problem.

Socialstyrelsen (2014) Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare.
Socialstyrelsen (2008) Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - En nationell
inventering i kommuner och landsting.
34
35
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Bilaga 4. Källförteckning
Genomförda intervjuer








Barnhälsochef förskoleförvaltningen
Förvaltningschef grundskoleförvaltningen
Förvaltningschef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Förvaltningschef fritids- och folkhälsoförvaltningen, enhetschef med ansvar för lokala BRÅ
Förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Verksamhetsutvecklare Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS)

Gruppintervju/workshop












Biträdande chef Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet fritids- och folkhälsoförvaltningen
Elevstödssamordnare grundskoleförvaltningen
Enhetschef förebyggande individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Enhetschef LSS sociala omsorgsförvaltningen
Enhetschef myndighetsutövning individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Förskolechef förskoleförvaltningen
Förskolechef förskoleförvaltningen
Gymnasiechef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Rektor grundskoleförvaltningen
Skolkurator grundskoleförvaltningen
Skolkurator gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Dokumentation
Nämndövergripande
 Barn- och ungdomspolitiskt program och handlingsplan 2016
 Bildningsstaden Borås
 Borås stads rutiner för polisanmälningar i skolan och anmälningar till socialtjänsten
 Borås stads styr- och ledningssystem
 Budget Borås stad 2018
 Drogpolitiskt program och handlingsplan 2018
 Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018
 Borås Stad Plan för ledningssystem för kvalitetsarbete
 Program och handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020
 Program och handlingsplan för föräldraskapsstöd 2018
 Reglemente kommunstyrelsen
 Samtliga nämnders, samt kommunstyrelsens, protokoll under 2018
 Samverkansöverenskommelse mellan Borås stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde
Borås 2018–2020
 Samverkansöverenskommelse mellan Borås stad och Västra Götalandsregionen för perioden
2018–2023
 Välfärdsbokslut 2016
 Årsredovisning Borås stad 2017
Fritids- och folkhälsonämnden
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Förebyggande arbete inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
Förebyggande arbete inom Mötesplatser och Öppen Ungdomsverksamhet
Program för Öppen ungdomsverksamhet
Reglemente fritids- och folkhälsonämnden
Samarbetsuppdrag FoF – Lokalt inflytande 2018
Tertial 2 2018
Verksamhetsplan 2018

Förskolenämnden
 Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga
 Kvalitetsrapport 2018 Värdegrund
 Reglemente förskolenämnden
 Rutin för barnhälsan
 Rutin för förskolans arbete för likabehandling samt mot diskriminering och kränkande behandling
 Rutin vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp på förskolor i Borås stad
 Tertial 2 2018
 Verksamhetsplan 2018
Grundskolenämnden
 Beslut efter uppföljning grundskola Borås kommun - Skolinspektionen
 Gemensam rutin grundskoleförvaltningen och IFO
 Kvalitetsrapport Värdegrund 2018
 Lokal samordnad individuell plan (LoSIP)
 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 18/19
 Program för att förebyggana psykisk o hälsa
 Reglemente grundskolenämnden
 Rutiner för grundskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling
 Rutiner som ingår i plan mot kränkande behandling
 SSPF reviderad
 Tertial 2 2018
 Verksamhetsplan 2018
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 Policy Cederns samarbete med de kommunala gymnasieskolorna
 Bildningsstaden
 Discpl. åtgärder gy, vux – avstängningsmanual
 Almåsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling
 Bäckäng – elevhälsoplan
 Bäckängsgymnasiers likabehandlingsplan 2017–2018
 Rutin för frånvarouppföljning AL
 Utredning om frånvaro till rektor 2018
 Gemensam plan för övergångar inom och mellan skolor och skolformer
 Handlingsplan för drogaktivitet
 Kvalitetsrapport 17–18
 Program för att förebygga psykisk ohälsa
 Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 Rutin – skolgång för placerade elever
 Rutin KAA inom Sjuhärad och inom UBF
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Rutiner för likabehandling
Samarbete insyn fristående skolor
Tertial 2 2018
Verksamhetsplan 2018

Individ- och familjeomsorgsnämnden
 Barn och unga i riskzon – Individ- och familjeomsorgsnämndens uppdrag
 Familjecentral samverkansöverenskommelse
 FamRätt rutin våld
 Fältgruppens mål och inriktning 2018–2019
 Förlängning av överenskommelsen med föreningen Agape – IOP
 Gemensam rutin grundskoleförvaltningen och IFO
 IFO rutin SSPF
 Kallelse LoSIP
 Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2017
 Program och handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård 2018–2022
 Reglemente individ- och familjeomsorgsnämnden
 Rutin – samverkan avseende barn med behov av insatser
 Rutin barnhälsoteam
 Rutin LVU
 Rutin och handläggningsstöd i ärenden som rör barn och bevittnat våld
 Rutin ROS-möten
 Rutin samverkan IFON SON SoL LSS
 Rutiner för samverkan över förvaltningsgränserna i enskilda ärenden
 Samtycke vid skolövergång för familjehemsplacerade barn
 SSPF samverkansparternas uppföljning vid avslutad handlingsplan
 Tertial 2 2018
 Verksamhetsplan 2018
Sociala omsorgsnämnden
 Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2017
 Reglemente sociala omsorgsnämnden
 Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse
 Tertial 2 2018
 Verksamhetsplan 2018

35

Bilaga 5. Organisationsscheman
Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Bild 1: Organisationsschema över fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Förskoleförvaltningen

Bild 2: Organisationsschema över förskoleförvaltningen.
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Grundskoleförvaltningen

Bild 3: Organisationsschema över grundskoleförvaltningen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Bild 4: Organisationsschema över gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Bild 5: Organisationsschema över individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Sociala omsorgsförvaltningen

Bild 6: Organisationsschema över sociala omsorgsförvaltningen.
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Granskning av

samverkan och
förebyggande arbete
kring barn och unga

20
19

Stadsrevisionen • Borås

Rapportsammandrag

2019-01-21

Borås Stad | Stadsrevisionen •

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning
av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om berörda
nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete
kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt.
Granskningen har avsett Fritids- och folkhälsonämnden,
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden
samt Sociala omsorgsnämnden. Granskningen har genomförts
med hjälp av en extern konsult från EY.

görs av nämnder och Kommunstyrelse innehåller dock inte
någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter
av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Samverkan pågår i organiserade former samt mellan
enskilda nämnder. Vissa hinder upplevs finnas i samverkan,
framförallt mellan Grundskolenämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden. Granskningen visar vidare att
nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande arbete
avseende barn och unga inte alltid efterlevs. Granskade nämnder
bedöms i huvudsak ha tillsett en tillfredsställande samverkan,
med undantag för samverkan mellan Grundskolenämnden
och Individ- och familjeomsorgsnämnden som bedöms som
inte fullt ut till fredsställande. Det pågår ett arbete med att
utveckla samverkan mellan nämnderna.

Granskningen har inriktats mot följande revisionsfrågor:
• Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning
och samsyn?
• Finns det ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras
kopplat till området?
• Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom
området och är dessa tillräckliga?
• Finns tillräckliga resurser för arbetet?
• Finns en tillfredsställande samverkan mellan
interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola,
funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet?
• Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även
innefattar privata aktörer (exempelvis fristående skolor/
förskolor)?
• Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och
återrapportering till kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning
är den sammantagna bedömningen:
• Kommunstyrelsen har inte fullt ut tillsett att styrningen av
det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt
sätt
• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt Sociala
omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med
samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt
även om det finns vissa utvecklingsområden
• Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden har inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt
arbete med samverkan och förebyggande arbete
Stadsrevisionen ser positivt på det arbete som pågår med att
utveckla samverkan.

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av uppdrag
som kommer löpande från Kommunfullmäktige samt genom
program med tillhörande handlingsplaner. Styrningen av det
förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig,
främst mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt
bristen på samordning av dessa. I staden anses det vidare saknas
en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet
samt samverkan kring detta. Det saknas kommungemensamma
dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande arbete
och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa.
Detta upplevs försvåra nämndernas styrning. Granskningen
visar att styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag
är utvecklingsområden i det förebyggande arbetet.

Under granskningen har följande förbättringsområden
identifierats:
• Kommunstyrelsen behöver stärka sin styrning och
samordning av det förebyggande arbetet inom området
och b.la. arbeta fram en övergripande strategisk målbild
och klargöra kommungemensamma definitioner av för
området centrala begrepp
• Kommunstyrelsen behöver utveckla en övergripande analys
och utvärdering av resultat och effekter av det
förebyggande arbetet kring barn och unga
•

•

Granskade nämnder har i huvudsak tillsett att det finns en
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende
det förebyggande arbetet kring barn och unga, med undantag
för Grundskolenämnden som inte fullt ut har tillsett en
ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.

•

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som
kan kopplas till förebyggande arbete. Den uppföljning som
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Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig samverkan
och förebyggande arbete inom området
Granskade nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring
barn och unga
Granskade nämnder behöver även arbeta mot en ökad
samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i
att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna

Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42 Postadress 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se

Missiv
2019-01-21
Kommunstyrelsen
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förskolenämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

GRANSKNING AV SAMVERKAN OCH
FÖREBYGGANDE ARBETE KRING BARN
OCH UNGA
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte fullt ut är
ändamålsenligt.
Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning
och samordning av det förebyggande arbetet inom området och bl.a. arbetar fram en övergripande
strategisk målbild och klargör kommungemensamma definitioner av för området centrala begrepp.
Kommunstyrelsen behöver dessutom utveckla en övergripande analys och utvärdering av resultat och
effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens
bedömning säkerställa en ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete inom området.
Stadsrevisionen bedömer vidare att även övriga granskade nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också arbeta
mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom
området mellan nämnderna.
Stadsrevisionen vill i sammanhanget poängtera att identifierade brister inom området medför att barn
och unga i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån
ett helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs.
I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultaten i bilagd rapport.
Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från
nämnderna emotses senast 2019-05-30.
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Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00038 3.5.4.0

Marie Nilsson
Handläggare

Yttrande över motion: Särskilt begåvade elever
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden avstyrker motionen Särskilt begåvade elever, samt
översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Särskilt begåvade
elever och avstyrker motionen.
Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att:
-

Grundskolenämnden ska uppdras upprätta särskild
undervisningsgrupp för särskilt begåvade elever.

Sammanfattningsvis är särskilt begåvade elever ingen homogen grupp, varje
elev behöver mötas utifrån hens förutsättningar. Särskilt begåvade elever är
generellt en elevgrupp som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de
inte som grupp är aktuella för särskild undervisningsgrupp.
Grundskoleförvaltningen konstaterar dock att det finns ett behov av att
fortsätta att utveckla arbetet att:
-

uppmärksamma särskilt begåvade elever tidigt,

-

utveckla metoderna acceleration, berikning och aktiviteter utanför
skolan, här har elevhälsans alla professioner en viktig roll att
stödja pedagogerna,

-

öka samarbetet mellan skolor.

Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Särskilt begåvade
elever och avstyrker motionen.
Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att:
-

Grundskolenämnden ska uppdras upprätta särskild
undervisningsgrupp för särskilt begåvade elever.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida
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Särskilt begåvande elever

Enligt Skolverket finns det inte någon enhetlig accepterad definition av särskild
begåvning. En definition som kan vara till hjälp för att förstå vilka individer det
handlar om är denna, som inte bygger på en specifik vetenskapsteoretisk grund,
utan är en allmän definition för praktisk tillämpning:
Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin
osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.
Hur stor andel av en population som kan betraktas som särskilt begåvad beror
på vilken definition som väljs. Det finns modeller som räknar med 2–10
procent av en population, och modeller som räknar med 15–20 procent. Ibland
finns anledning att särskilja den grupp av särskilt begåvade elever som har en
extremt hög begåvning, eftersom deras begåvning skiljer sig på ett avgörande
sätt från den hos andra särskilt begåvade. Dessa benämns i Skolverkets
stödmaterial med samlingsbegreppet extremt begåvade och utgör mindre än 1
procent av en population. Begåvningen – förmågan – är inte samma sak som
prestationen, alltså det eleven faktiskt visar upp. Termen högpresterande
betecknar de som presterar goda resultat. Högpresterande elever utgör
uppskattningsvis 15–20 procent av populationen. Alla högpresterande är inte
särskilt begåvade, och alla särskilt begåvade är inte högpresterande.

Stöd till särskilt begåvade elever

I skollagen kapitel 3 paragraf 2 framgår det att ”Elever som lätt når de
kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” Elever
som har uppmärksammats som särskilt begåvade har rätt att få ledning och
stimulans som matchar deras behov. Det kan betyda att undervisningen
behöver utformas på två till fem olika nivåer för att även möta särskilt begåvade
elever.
Borås Stad är en av sju svenska kommuner som tillsammans med Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handlingsplan för att möta
särskilt begåvade elever. I handlingsplanen ges förslag på tre vedertagna
metoder för att möte särskilt begåvade elever; acceleration (eleven arbetar och
får undervisning i en snabbare takt än sina jämnåriga kamrater inom områden
där de är särskilt begåvade, ett annat sätt kan vara att barnets skolstart
tidigareläggs eller att eleven flyttas upp en eller flera årskurser), berikning
(eleven får fördjupa sig när det obligatoriska momentet redan behärskas) och
aktiviteter utanför skolan (eleven får göra något som inte ingår i läroplanen
exempelvis att träffa andra särskilt begåvade elever eller delta i
spetsundervisning i ett specifikt ämne).
Om skolan misslyckas att möta särskilt begåvade elever finns det en ökad risk
att eleverna inte mår väl i skolan och det kan visa sig genom exempelvis
frånvaro, utåtagerande beteende eller prestationsångest. När elever har en hög
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frånvaro, uppvisar psykisk ohälsa eller utåtagerande beteende bör skolan
överväga särskild begåvning som en möjlig orsak.
I skollagen kapitel 3 paragraf 11 framgår det att särskilt stöd kan ges i form av
en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven
normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Särskilt stöd ges till elever som inte
når målen, eller riskerar att inte nå målen. De flesta eleverna med en särskilt
begåvning når målen och är därmed inte i behov av särskilt stöd och kan inte
heller enligt lagen ingå i en särskilt undervisningsgrupp. En elev i behov av
särskilt stöd kan få det i en särskild undervisningsgrupp. Detta ska ske under
förutsättning att den särskilda undervisningsgruppen ger bättre förutsättningar
att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie undervisningsgrupp
gör.

Slutsats

Särskilt begåvade elever är ingen homogen grupp, varje elev behöver mötas
utifrån hens förutsättningar. Särskilt begåvade elever är generellt en elevgrupp
som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de inte som grupp är
aktuella för särskild undervisningsgrupp. Grundskoleförvaltningen konstaterar
dock att det finns ett behov av att fortsätta att utveckla arbetet att:
-

uppmärksamma särskilt begåvade elever tidigt,

-

utveckla metoderna acceleration, berikning och aktiviteter utanför
skolan, här har elevhälsans alla professioner en viktig roll att
stödja pedagogerna,

-

öka samarbetet mellan skolor.

Beslutsunderlag
1. Motion: Särskilt begåvade elever.

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

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-02-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1

Remiss: Motion: Särskilt begåvade elever

Remissinstanser
1. Grundskolenämnden

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-05-30.
Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se i både wordoch pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. Ange
diarienummer KS 2019-00220 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Eva Andreasson
Handläggare
033 353220

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Anders Alftberg
den 20 februari 2019 09:53
Kommunstyrelsen Diarium; Göran Björklund
Motion från SD: Särskilt begåvade elever
Motion_SD_Särskilt begåvade elever.pdf

Hej!
Här kommer en motion från SD: ”Särskilt begåvade elever” som vi lämnar in i samband med
Kommunfullmäktige 21 feb.
Mvh
Anders Alftberg
Politisk sekreterare

Borås Stad
2019-02-21
Motion

Motion: Särskilt begåvade elever
”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”
(Skollagen kapitel 1. Paragraf 4)
Ungefär fem procent av våra elever räknas som särskilt begåvade. I varje klass finns i snitt 1–
3 elever som är särskilt begåvade. De behöver i de flesta fall andra utmaningar än sina
klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen med att elever som lätt når de kunskapskrav
som minst ska uppnås, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling.
2014 upprättade Borås kommun tillsammans med sex andra kommuner, en handlingsplan
för särskilt begåvade barn och elever. Handlingsplanen reviderades 2016. Syftet med denna
handlingsplan är, att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt
att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger, vilket därmed höjer
undervisningens kvalitet. I handlingsplanen används ordet ”uppmärksamma” istället för
”identifiera”, eftersom särskild begåvning inte är förenad med en diagnos. Det har
förekommit, att särskilt begåvade barn och elever har tillskrivits diagnoser på grund av att de
till exempel uppfattats som stökiga, men detta beteende har i stället orsakats av att
undervisningen inte varit tillräckligt stimulerande.
Barn eller elever med särskild begåvning, tenderar att känna sig missförstådda och tappar
lusten till lärande. De följer inte alltid skolans normer och kan då upplevas som krångliga och
socialt missanpassade. Roland S Persson har i en studie undersökt 287 särskilt begåvade
vuxna om hur de upplevde svenska skolan. 92 % beskrev att de i skolan bemötts mycket
negativt och som en följd därav har de utvecklat betydande psykosociala problem. Flera har
till och med haft funderingar om självmord.
Att det svenska skolsystemet är illa rustat att hantera denna elevgrupp, blir uppenbart ur ett
internationellt perspektiv. I en PISA-undersökning kunde man utläsa andelen
högpresterande elever i respektive land; Singapore 40 procent, Liechtenstein 25 procent,
Nederländerna 19 procent, Tyskland 18 procent, Finland 15 procent och Sverige 8 procent.
Andelen svagpresterande i samma undersökning är också anmärkningsvärd; Singapore 8
procent, Sydkorea 9 procent, Finland 12 procent, Liechtenstein 14 procent och Sverige hela
27 procent. PISA-undersökningen visar att vårt skolsystem inte klarar av, varken att ge våra
allra mest begåvade elever eller de med sämre förutsättningar, den undervisning de
behöver.
I Borås Stad har vi i det pågående arbetet med att implementera ovan nämnda
handlingsplan, bland annat haft seminarier kring särbegåvning för lärare, specialpedagoger
och vårdnadshavare med erfarenhet av denna. Borås stad har genomfört konferenser för

Borås Stad
2019-02-21
Motion
samtliga rektorer i grundskolan och förskolechefer. Dessutom har olika dokument
presenterats samtidigt som diskussioner på yrkesnätverk för personal inom elevhälsan har
genomförts. Att informera och öka kompetensen hos kommunens personal kring särskilt
begåvade barn och elever är givetvis ett viktigt första steg. Det är också självklart att
undervisningen i största möjliga mån ska vara utformad så, att även de särskilt begåvade har
en möjlighet att trivas och utveckla sin fulla potential. Sverigedemokraterna föreslår, i de fall
där den ordinarie undervisningen misslyckas, Borås Stad ska erbjuda särskild
undervisningsgrupp (SU-grupp) för dessa elever med särskild begåvning.
I Skollagen (10 kapitlet 9 §) gäller, att tester och prov inte får utgöra villkor för antagning
eller grund för urval till eller inom en skolenhet. Därför bör elevhälsan i samråd med
pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av
undervisningsgrupp är till gagn för eleven.

Yrkande
Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta,
Att

Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för
Särskilt begåvade elever.

För Sverigedemokraterna
Anders Alftberg
Andreas Exner
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Cathrine Kristoffersson
Handläggare
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Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00065 3.5.4.0

Utökning lokaler till Bodaskolan på Brämhults
fritidsgård
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar att utöka Bodaskolans lokaler på Brämhults
fritidsgård. Ett övertagande av paviljong vid Brämhults fritidsgård,
Dammkullevägen 8, som idag används av Förskoleförvaltningen.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden beslutar att utöka Bodaskolans lokaler på Brämhults
fritidsgård. Ökade elevströmmar har skapat ett utökat behov av lokaler och
delar av fritidshemsverksamheten har i dagsläget redan Bodaskolan på
Brämhults fritidsgård. Ett övertagande av paviljong vid Brämhults fritidsgård,
Dammkullevägen 8, som idag används av Förskoleförvaltningen och flyttar sin
verksamhet till nybyggd förskola på Marklandsgatan.
Årshyran gör Grundskolenämnden (självkostnadshyra) 2019 är 457 503 kr (38
125 kr/månad).
Grundskolenämnden önskar att lokalen på Brämhults fritidsgård används och
sen sägs upp då allaktivitetshuset, med rum för förskoleklass och fritidshem till
Bodaskolan, på Bodavallen står klart. Tidigare beslut 2018-10-24 Dnr GRN
29018-00118 2.6.1.1 Framställan avseende två klassrum med fritidshemvist
samt idrottshall vid Bodaskolan/ på Bodavallen i Allaktivitetshus.
Beslutsunderlag
1. GRN:s skrivelse: Utökning av lokaler på Brämhults fritidsgård för
Bodaskolan åk F och fritidshem.

Samverkan
Ärendet har samverkats. Samtliga fackförbund i FSG reserverar sig mot
förslaget att bedriva fritidsverksamhet på Brämhults fritidsgård.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
2. Fritid- och folkhälsonämnden.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida
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Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Cathrine Kristoffersson
Handläggare
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Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00051 3.6.8.25

Svar till Framtid Fristad: Innebandyhall Allaktivitetshus i Fristad
Grundskolenämndens beslut
Översända svar till Framtid Fristad enligt upprättat förslag.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden svarar Framtid Fristad att de visat intresse att samverka
med Fritid- och folkhälsonämnden kring en ny idrottshall för skolidrott samt en
musiksal i samma fastighet.
Det finns en framställan från Grundskolenämnden 2018-06-19 Dnr GRN
2018-00086 2.2.1.1 ”Framställan om samverkan för att nyttja ny idrottshall i
Fristad med Fritids- och folkhälsoförvaltningen.”
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden avser att framställa Lokalförsörjningsnämnden och Fritidoch folkhälsonämnden att samverka för att nyttja ny idrottshall i Fristad.
Grundskolan har behov att nyttja den planerade idrottshall som Fritid- och
folkhälsoförvaltningen presenterat sitt behov kring i Fristad under skolans
verksamhetstid. Framställan avser även att utreda behovet av en musiksal till
skolorna i samma fastighet som skulle tillmötesgå det beslut som redan är taget
att bygga en musiksal vid Fristadskolan. Samverkan kring planering av
utformningen och delning av hyreskostnader bör utredas. ”
Fastigheten skulle då utformas att kunna användas både verksamhetstid samt
fritid för sport/idrott och kultur.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Framtid Fristad: Innebandyhall - Allaktivitetshus i Fristad.

Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
1. Framtid Fristad.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida
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Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00067 3.5.4.0

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

Yttrande över planprogram för kv Ulysses m.fl., Södra
Centrum, Borås Stad
Grundskolenämndens beslut
Tillstyrka planprogram för kv. Ulyssen m.fl. Södra Centrum samt översända
svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har beretts möjlighet att svara på remissen: Planprogram
för kv. Ulyssen m.fl. Södra Centrum samt översända svaret till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Grundskolenämnden tillstyrker planprogrammet. Nämnden lämnar synpunkter
som avser trafiksäkerhet samt skolplatser för elever.
Behov av skolplatser inom centrum är väldigt stort. De förslag som ligger i
Lokalresursplanen från Grundskolenämnden att bygga ut centrumnära skolor
bör tillstyrkas av Borås Stad för att möjliggöra att elever som flyttar och
bosätter sig i centrum ska få skolplats.
Vid byggnation ska elevers möjlighet till säker skolväg ses över. Elever ska ha
möjlighet att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt i trafiken. Gångbanor
och cykelvägar bör byggas i samband med nya områden. Gång- och cykelvägar
har stor betydelse för trygghet på vägar, utveckling av sunda livsvanor hos barn
och val av färdsätt.
Beslutsunderlag
1. Planprogram: Kv. Ulysses, södra Centrum.

Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

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

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Detaljplanering
den 23 april 2019 13:20
Andreas Exner; Annette Persson Carlson; Borås Energi och Miljö AB; Borås
Elnät AB (kund@boraselnat.se); Filip Strlm; Förskolenämnden Diarium;
Grundskolenämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium;
Kartor; Kerstin Hermansson; Kommunstyrelsen Diarium; Kulturnämnden
Diarium; Lantmäteri; Liza Lindmark; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; Niklas
Arvidsson; Polismyndigheten; Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund;
Sociala omsorgsnämnden Diarium; 'Borås City Mitt i Borås'; Stefan Börjesson;
Tekniska nämnden Diarium; Tom Andersson; Tony Bergsten; 'Borås Tidning';
'Borås City Mitt i Borås'; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium;
'Handikappföreningarnas samorganisation (info@hsoboras.se)';
'sjuharad@hyresgastforeningen.se'; Lokalförsörjningsnämnden Diarium;
'Naturskyddsföreningen, Lars Assarsson'; 'Naturskyddsföreningen, Börje
Fritzon'; Borås Parkerings AB; 'Trafikverket'; Ungdomsrådet; 'Västtrafik';
'Skanova'
Inbjudan till programsamråd för planprogram för kv Ulysses m.fl., Södra
Centrum, Borås Stad
Inbjudan till samråd Södra Centrum.pdf

Översänder inbjudan till programsamråd för planprogram för kv Ulysses m.fl., Södra Centrum, Borås
Stad.
Planhandlingarna hittas på:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram
/planprogram/planprogramforsodracentrumkvarteretulyssesmedflera.5.757333ff166e48f9d60e5d
29.html
Vänliga hälsningar,
Agnes Sandstedt
Planarkitekt
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 09, Webbplats: boras.se/detaljplan
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad
hanterar personuppgifter se https://www.boras.se/pub

PROGRAMSAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2019-000004
P 13/10

Inbjudan till samråd för planprogram för Södra Centrum,
kvarteret Ulysses med flera, Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 23 april–26 maj.

Syfte och område

Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda
översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild och planerings
principer för områdets innehåll. Planprogrammet ska bidra till att
området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och
blandad användning av bostäder, kontor och handel.
Planprogrammet ska också bidra till att stärka de urbana stråken
Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att minska upplevelsen
av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. Vidare ska
planprogrammet bidra till att öka tillgången till offentliga
mötesplatser och grönytor av hög kvalitet.
Planprogramsområdet omfattar den södra delen av Borås centrum och avgränsas av Sven Eriksonsgatan och Källegatan
i norr, Österlånggatan i öster, Kapellgatan och Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder.
Området omfattar också en del av Viskan.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Vi kommer inte hålla något samrådsmöte för det här planprogrammet. Däremot svarar vi gärna på frågor via
telefon, e-post eller personligt möte. Vid behov går det bra att boka möte även efter kontorstid. Kontakta i första
hand Agnes Sandstedt för att boka möte, se kontaktuppgifter nedan.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 26 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (P 13/10), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-23
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Cathrine Kristoffersson
Handläggare
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Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00124 2.6.1.1

Modul till Gula skolan
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag
gällande utökade lokaler på Gula Skolan.
Sammanfattning
Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag
gällande utökade lokaler på Gula Skolan.
För att möta behovet föreslår Lokalförsörjningsnämnden att etablera en modul
innehållande två klassrum, hemvist, grupprum, toaletter och kapprum.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag
gällande utökade lokaler på Gula Skolan.
För att möta behovet föreslår Lokalförsörjningsnämnden att etablera en modul
innehållande två klassrum, hemvist, grupprum, toaletter och
kapprum.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Lokalförsörjningsnämnden: Framställa om modul vid Gula
skolan, Dnr LFN 2018-00205 2.6.11

Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00046 3.5.4.0

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

Modul till Särlaskolan F-6
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag
gällande utökade lokaler på Särlaskolan.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag
gällande utökade lokaler på Särlaskolan.
För att möta behovet föreslår Lokalförsörjningsnämnden att etablera en modul
innehållande två klassrum, hemvist, grupprum, toaletter och kapprum. Modulen
ska även vara en del i evakuering vid ombyggnation av Särlaskolan som är
planerad.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag
gällande utökade lokaler på Särlaskolan.
För att möta behovet föreslår Lokalförsörjningsnämnden att etablera en modul
innehållande två klassrum, hemvist, grupprum, toaletter och kapprum. Modulen
ska även vara en del i evakuering vid ombyggnation av Särlaskolan som är
planerad.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag gällande utökade lokaler på
Särlaskolan.
2. Skrivelse från Lokalförsörjningsnämnden: Särlaskolan, inhyrning av modul,
Dnr LFN 2019-00079 3.1.3.3

Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00029 3.5.4.0

Peter Skoglund
Handläggare

Svar på initiativärende: Allmän visstid i
Grundskoleförvaltningen
Grundskolenämndens beslut
Förvaltningen kommer att presentera till nämnden statistik för andel arbetad tid
för timavlönade omräknat till årsarbetare samt en redogörelse för inom vilka
områden dessa timanställda återfinns. Dessa redogörelser kommer i tertial 1, 2
samt vid bokslut.
Ärendet i sin helhet
Vänsterpartiet genom Peter Wiberg har vid Grundskolenämndens sammanträde
2019-02-26 lämnat in rubricerat initiativärende.
På Kommunfullmäktige torsdag 21 februari ställde Vänsterpartiet en enkel fråga
till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) gällande vilka förvaltningar
som har anställda med anställningsformen allmän visstid, samt vilka
yrkesgrupper det gäller.
Undertecknad lyssnade intresserat på svaret och KS ordförande verkade anse
att Grundskoleförvaltningen stack ut med 60 elevassistenter med
anställningsformen allmän visstid.
Undertecknad tolkade också svaret som att KS ordförande ansåg att
Grundskolenämnden borde kunna få ner denna siffra. Vilket vi i så fall är
överens om.
Vänsterpartiet yrkar:
Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över vilka medarbetare med
anställningsformen allmän visstid som kan erbjudas tillsvidareanställningar.
Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämnden regelbundet under
mandatperioden återrapportera antal och andel visstidsanställda i förvaltningen,
med förhoppning om att antal och andel anställda med anställningsformen
allmän visstid minskar över tid till förmån för tillsvidareanställningar.
Grundskolenämnden har beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen.
Förvaltningen kommer att presentera till nämnden följande sammanställning i
tertial 1, 2 samt vid bokslut: andel arbetad tid för timavlönade omräknat till
årsarbetare. De kategorier som kommer presenteras är antal tillsvidareanställd
personal /visstidsanställd personal.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Initiativärende från V: Allmän visstid i Grundskoleförvaltningen.

Samverkan
FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00001 3.5.4.0

Anmälningsärenden per maj 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av anmälningsärenden samt lägga dessa till
handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Anmälningsärenden till sammanträdet 2019-04-29:
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser
a)

Skolinspektionens kvalitetsgranskning Svedjeskolan
dnr 2019-00076

b)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00062

c)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00066

d)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00074

Beslutsunderlag
1. Anmälningsärenden per maj 2019.

Samverkan
FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-05-28

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00002 3.5.4.0

Adriana Waris
Handläggare

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

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2019-04-27—201905-27 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden maj 2019
Dnr 2018-00133

3.

Beslut om skolplacering inför läsåret 2019/2020
Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden maj 2019
Dnr 2018-00133
Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden
maj 2019

4.

Beslut om avstängning perioden maj 2019, Dnr 2019-00021

5.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2019-04-27—
2019-05-27, dnr 2019-00022

6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid maj 2019, Dnr 2019-00023

7.

Personal

8.

Delegationsbeslut från förvaltningschefen per maj 2019

9.

Delegationsbeslut anmälan till huvudman elevers frånvaro per
maj 2019, dnr 2019-00043

Övriga delegationsbeslut
9.

Avslagsbeslut skolskjuts april 2019 Dnr 2019-00024

10.

Laglighetsprövningar skolplacering per maj 2019 dnr 2018-00133

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut per 201905.

Samverkan
FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

