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Datum 

2022-04-12 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

 

 

 

 

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Grundskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena på plan 1 

tisdagen den 19 april 2022 kl. 15:00 

 

Kl. 15:00 Workshop för riskanalys 2023, lokal Bredared på plan 1 

 

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar  

kl. 18:00 med allmänhetens frågestund 

 

 

 

Per Carlsson (S) 
Grundskolenämndens Ordförande 

Hayne Hedin 
T.f. Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Emil Persson Torgerson, 033 353708 eller via e-

post: emil.persson.torgerson@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2022-04-12 
 Sida 
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Ärende 

1. Allmänhetens frågestund 

 

2. Upprop och val av justerande personer 

 

3. Fastställande av föredragningslista 

 

4. Information från t.f. förvaltningschefen 

 

5. Återrapportering från presidium till Grundskolenämnden 

 

6. Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor 

 

7. Budgetuppföljning per mars 2022  

Dnr 2022-00002 3.5.4.0 1 

8. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 

2022 

Dnr 2022-00045 3.5.4.0 1 

9. Ersättning till Enskild pedagogisk omsorg 2022 Ströms slott AB 

Dnr 2021-00144 3.4.1.0 1 

10. Svar på revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader  

Dnr 2022-00013 3.5.0.1 1 

11. Återrapportering av uppdrag: Red ut turerna om Särlaskolan F-6 

Dnr 2021-00055 3.5.4.0 1 

12. Återrapportering av uppdrag: Digital infrastruktur till Ukrainaelever 

Dnr 2022-00041 3.5.4.0 1 

13. Svar på remiss från Skolverket: Förslag till allmänna råd om 

utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 

Dnr 2022-00042 3.5.4.0 1 

14. Anmälningsärenden per april 2022 Grundskolenämnden 

Dnr 2021-00167 3.5.4.0 1 

15. Delegationsbeslut per april 2022 Grundskolenämnden 

Dnr 2021-00168 3.5.4.0 1 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
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Datum 

2022-04-19 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2022-00002 3.5.4.0 
 

  

 

Budgetuppföljning per mars 2022 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsuppföljning per mars 2022 för Grundskolenämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Utfallet till och med Mars har slutat med ett överskott motsvarande 16 mkr. 

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning 2022-03 (Grundskolenämnden) 

Samverkan 

FSG 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 



 

 
Månadsuppföljning 2022-03 

Grundskolenämnden 
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1 Förvaltningsövergripande 

1.1 Förvaltningsövergripande 

1.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 406 491 406 491 0 1 658 743 1 658 743 0 

Statsbidrag 41 789 39 343 2 446 157 266 165 766 8 500 

Ersättning 
Migrationsverk 

942 1 025 -83 4 100 4 100 0 

Externt sålda 
platser 

2 037 2 549 -512 10 196 9 196 -1 000 

Avgifter o övr int 40 240 40 461 -221 161 843 161 843 0 

Summa 
intäkter 

491 499 489 869 1 630 1 992 148 1 999 648 7 500 

       

Kostnader       

Personal -316 763 -325 104 8 341 -1 348 315 -1 355 815 -7 500 

Lokaler -47 450 -47 440 -10 -189 760 -189 760 0 

Material -20 128 -20 324 196 -77 408 -82 408 -5 000 

Köpta platser -52 612 -50 900 -1 712 -203 598 -210 098 -6 500 

Skolskjuts -16 429 -16 942 513 -56 613 -56 613 0 

Övr tjänster -21 176 -24 453 3 277 -97 624 -97 624 0 

Kapitalkostnad -597 -561 -36 -2 243 -2 243 0 

Buffert 0 -4 147 4 147 -16 587 0 16 587 

Summa 
kostnader 

-475 155 -489 871 14 716 -1 992 148 -1 994 561 -2 413 

       

Resultat 16 344 -2 16 346 0 5 087 5 087 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

41 560 25 214  25 214 30 301  

 

 



Grundskolenämnden, Månadsuppföljning 2022-03 4(7) 

1.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfallet t.o.m Mars har slutat med ett överskott motsvarande 16 mkr. 

Personalkostnad 

Personalkostnad ligger med ett överskott på 8 mkr under 3 månader. Främst kommer detta av en hög 
sjukfrånvaro under December och Januari kopplat till rekommendationer för pandemin. 

Vid en jämförelse av sjukavdrag Jan/Feb 2021 jämfört med Jan/Feb 2022 ses att avdraget är  5,7 mkr 
högre under 2022. Samtidigt återfinns ingen ökning inom timanställda. Detta har medfört att att 
sjukfrånvaron har haft direkt effekt på personalkostnad med 5,7 mkr. Om sjukfrånvaro hade varit på 
samma nivå som under 2021 hade därav endast ett mindre överskott genererats under Jan-Mars. 

Men det finns även överskott kopplat till budgettillskott som har fördelats vid budget 2022 där 
rekrytering har påbörjats under december dels CFL men även elevhälsan. 

En fortsatt förväntad ökning av personalkostnad finns därav, dels genom fortsatt rekryteringar inom 
CFL och elevhälsa men även utifrån den fördelade skolmiljarden. 

 

Köpta platser 

Inom köpta platser återfinns nu en avvikelse på -1,7 mkr kopplat till skolmiljarden. Prognosen är ett 
underskott motsvarande -6,5 mkr som är kopplat till fortsatt ökade volymer på fristående skolor. 
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Livsmedel  

Inom Livsmedel finns ett underskott motsvarande -1,0 mkr. Prognosen är nu ett underskott 
motsvarande -5 mkr varav ca 40% avser de livsmedel som köps in till förskole förvaltningen. 

  

 

  

Buffert  

Buffert har även fallit ut med 3/12 som outnyttjad. Buffert är på 16 587 tkr för 2022 och månadsvis 
finns 1 382 tkr avsatt. Till Mars har 4 147 tkr fallit ut som outnyttjat. 

1.1.1.2 Prognos 

Det är fortsatt tidigt på året och många delar är svåra att beräkna. 

De poster som har påverkat prognosen är. 

Statsbidrag: Tillägg Skolmiljarden 8 500 tkr som har beslutats utöver budget 

Sålda platser: Dels kommer en mindre plats i särskola säljas under 2022 till annan kommun. En 
rättning från 2021 har även gjorts vilket har påverkat utfallet. 

Personalkostnad: Det tillägg som har gjorts inom skolmiljarden planeras att användas till utökad 
bemanning utöver budgetnivå. Det överskott som har arbetats upp på skolenheter under Jan-Feb 
förväntas förbrukas på respektive skolenhet under året. Och de överskott som har arbetats upp inom 
elevhälsa samt CFL planeras rekryteras för upp till budgetnivå för att vara i balans inför 2023. 

Material: Indikation finns nu på kraftigt ökade livsmedelskostnader utifrån situationen med Ukraina. 
Flera bas-livsmedel förväntas öka under året. Risk finns för en avvikelse runt -5000 tkr. 

Köpta platser: Efter att budgetvolymen var satt har de fristående skolorna fyllt på med fler elever i 
befintliga klasser. Därav kommer en avvikelse motsvarande minst -5 000 tkr att uppstå. Om de 
fristående skolorna fortsätter att ta in elever under året kommer avvikelsen att öka. Skolmiljarden 
kommer även resultera i en utbetalning till de fristående motsvarande -1 500 tkr. 

Buffert: Förväntas fortsatt ligga kvar oförändrad och påverkar prognosen med 16 587 tkr 

Summerat ger detta en ekonomi i balans för 2022 och utifrån 3 månaders utfall finns en möjlighet till 
ett mindre överskott för 2022 
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1.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 658 650 

  

  

  

  

  

TOTALT 1 658 650 

1.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet -564 -582 18 -2 347 -547 

Administration -7 165 -7 433 268 -31 135 -7 008 

Förskoleklass -13 710 -15 304 1 594 -63 514 -13 098 

Särskola -15 744 -14 999 -745 -61 320 -13 405 

Grundskola (inkl 
skolskjuts) 

-281 813 -291 886 10 073 -1 188 758 -278 967 

Fritidshem -31 893 -34 036 2 143 -137 277 -31 233 

Kost och lokalvård -39 697 -38 501 -1 196 -157 805 -38 147 

Korttidstillsyn LSS 440 20 420 0 190 

Buffert 0 -4 147 4 147 -16 587 0 

Totalt -390 146 -406 868 16 722 -1 658 743 -382 215 

1.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Buffert 2022 16 587 0 16 587 

    

    

    

    

Summa 16 587 0 16 587 
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2 Månadsmått 

2.1 Skola 

2.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

Mars 
Utfall 2022 

Feb 
Utfall 2021 

Jan Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i 
grundskola  12 389 12 369 12 352 12 359 12 850 

varav elever i fristående skola i Borås, 
åk 1-9  1 789 1 795 1 796 1 794 1 816 

2.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

Mars 
Utfall 2022 

Feb 
Utfall 2021 

Jan Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i 
förskoleklass  1 378 1 375 1 371 1 372 1 400 

varav elever i förskoleklass i fristående 
skola  110 110 110 111 112 

2.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

Mars 
Utfall 2022 

Feb 
Utfall 2021 

Jan Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i särskola  157 156  154 143 

2.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

Mars 
Utfall 2022 

Feb 
Utfall 2021 

Jan Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 512 4 588  4 820 4 700 

varav barn i fristående verksamhet  370 387  387 328 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 
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Besöksadress 
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E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emil Persson Torgerson 
Handläggare 
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Datum 

2022-04-19 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2022-00045 3.5.4.0 
 

  

 

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget april 2022 

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 2022, nämndens 

rapport (Grundskolenämnden)                 

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 



 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2022, nämndens rapport 

Grundskolenämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2022 Kommentar 

KF 2022-03-24 
Svar på motion av Inger Landström (V), Ida 
Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita 
Spjuth (V): Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag 
att testa menssäkrade toaletter i sina 
verksamheter 

 Delvis genomfört Planering är påbörjad. 
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Datum 

2022-04-19 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00144 3.4.1.0 
 

  

 

Ersättning till Enskild pedagogisk omsorg 2022  

Ströms slott AB 

Grundskolenämndens beslut 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms Slotts AB fastställs att gälla 

från och med den 1 januari 2022.        

Sammanfattning 

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till pedagogisk omsorg.  

Enheterna för pedagogisk omsorg har rätt att få beslut om ersättningarnas 

storlek före kalenderårets början. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen. 

Nytt beslut är fattat i april 2022 där en omformulering har gjorts i texten 

rörande åldersgrupp. I augusti det år som barnet fyller sex år övergår ansvaret 

från Förskolenämnden till Grundskolenämnden.               

Ärendet i sin helhet 

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till pedagogisk omsorg.  

Enheterna för pedagogisk omsorg har rätt att få beslut om ersättningarnas 

storlek före kalenderårets början. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.                

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2022 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen. 

Ersättningen består av en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har 

beräknats utifrån 2022 års förväntade medianlön. Omkostnadsdelen är en 

schablon enligt Skatteverket. I ersättningen ingår även kompensation för 

administration med 1 % och momskompensation med 6 %.  
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Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Ersättning 

erhålls från Grundskolenämnden från Augusti det år barnet fyller sex år 

Ersättning erhålls då utifrån åldersgruppen 6-9 år och från och med den månad 

barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12 år. 

 

Omsorg  kr/mån 

tim/vecka  6-9 år 10-12 år 

    -15  1 267   698 

16-30  2 535 1 395 

31-40  3 802 2 093 

41-                       5 070 2 790 

  

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från 

annan familj tas emot. För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån 

den lägsta vistelsetiden som barnet från annan familj har. För det andra barnet i 

familjen utgår ersättning utifrån den näst lägsta vistelsetiden som barnet från 

annan familj har, o s v.  

Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av 

månadsersättningen per dag fr o m den dag omsorgen börjar t o m sista dag. 

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2022. 

Ersättning vid lovdagar 

Vid lovdagarsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid.   

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorgfritidshem 2022,  

Ströms Slott AB. 

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Ströms Slotts AB, maria.olsson@stromsslott.se 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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Datum 

2021-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  
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Datum 

2022-04-19 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2022-00013 3.5.0.1 
 

  

 

Svar på revisionsrapporten - Centralt tillkommande 

kostnader  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker revisionsrapport centralt tillkommande 

kostnader.                     

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är 

fördelade på förvaltningar/nämnder. 

Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är 

ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen och 

Kommunfullmäktiges reglementen.               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en utredning kring centralt tillkommande 

kostnader inom Borås Stad. Det är framförallt Servicenämnden och 

Kommunstyrelsen som fördelar kostnader på andra nämnder. 

Grundskolenämnden har med anledning av revisionens bedömningar inga 

åtgärder att redovisa, men har följande synpunkter att skicka med. 

Dagens förhållningssätt att fördela kostnader för tjänster mellan nämnder 

saknar  incitament och regleringar för att upprätthålla en god samordning, 

transparens, förutsägbarhet och effektivisering för nämnderna. Det saknas även 

reglering för hur konsekvensbeskrivningar/nyttoanalyser skall göras innan 

beslut om eventuellt införande av nya tjänster. Grundskolenämnden tillstyrker 

revisionsrapporten och ser fram emot Kommunfullmäktiges vidare hantering i 

frågan. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.. 

2. Rapportsammandrag Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 

                                

Samverkan 

FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"  

2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"  

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 



Från: Revisionskontoret 
Skickat: den 26 januari 2022 11:06 
Till: Arbetslivsnämnden Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 
Miljöförvaltningen Diarium; Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; 
Servicenämnden Diarium; Sociala omsorgsnämnden Diarium; Tekniska 
nämnden Diarium; Vård- och äldrenämnden Diarium; 
Överförmyndarnämnden Diarium; Kommunstyrelsen Diarium; Tina Arekvist 
Lundell; Lars-Åke Johansson; Birgitta Bergman; Mattias Danielsson; Tommy 
Jingfors; Håkan Eriksson; Magnus Sjödahl; Christer Lundberg; Ina Furtenbach; 
Andreas Ekström; Marie Fridén; Erik Johnson; Pär Arvidsson Fäldt; Per 
Carlsson; Ulf Sjösten; Kamran Rousta; Christer Samuelsson; Andreas Cerny; 
Oliver Öberg; Aneth-Mari Tolfsson; Hans Abrahamsson; Ernad Suntic; Hasse 
Ikävalko; Maria Sjöblom Hyllstam; Svante Stomberg; Ulf Olsson; Tom 
Andersson; Niklas Arvidsson; Annette Persson Carlson; Kerstin Hermansson; 
Andreas Exner; Ylva Lengberg; Anna Svalander; Ida Burén; Sara Andersson; 
Falco Güldenpfennig; Jon Hjärne; Anders Waldau; Helene Sandberg; Nils-Åke 
Björklund; Kjell Hjalmarsson; Agneta Sander; Karl-Erik Nilsson; Per Månsson; 
Lena Sänd; Jonas Ward; Morgan Hjalmarsson; Lars-Gunnar Comén; Bengt-
Arne Bohlin; Kenneth Lundkvist; Micael Svensson; Georg Guldstrand; Magnus 
Stenmark; Yvonne Persson; Mattias Karlsson; Britt-Marie Halldén; Magnus 
Palm; Jan Idehed; Paul-Andre Safko; Sead Omerovic; Maria Jonsson; Johan 
Wikander; Hans Gustafsson; Rose-Marie Liljenby Andersson; Rickard Byström; 
Christina Frisk; Anna Christensen 

Ämne: Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader  
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Centralt  tillkommande kostnader i Borås Stad  
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var att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som debiteras till nämnderna och granska om  
hanteringen är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med Kommunallagen och Kommunfullmäktiges 
reglementen. 

Granskningen visar att de centralt tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande belopp och 
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merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten av kostnaderna.  
Det saknas även en samlad analys över kostnadernas utformning och omfattning. Konsekvensanalyser 
genomförs inte när nya centralt tillkommande kostnader införs. Hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med Kommunfullmäktiges beslutade reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, medför risker för ineffektivitet och att inte  
oväsentliga delar av kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grunduppdrag årligen.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt till kommande 
kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Grundskolenämndens hantering bedöms som delvis 
ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens hantering inom området  bedöms 
inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens uppsikt inom området bedöms därutöver som  otillräcklig. 
Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom området är så pass omfattande att hanteringen totalt sett 
inte kan ses som ändamålsenlig och effektiv.

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa att hanteringen av de centralt tillkommande 
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genomföra en genomgripande analys av de centralt tillkommande kostnaderna, överväga alternativa 
finansieringsmodeller och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas upp. Kommunstyrelsen 
behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området och genomföra en översyn av nämndernas 
reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att genomföra sina grunduppdrag anges årligen i Borås Stads 
budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de centralt tillkommande kostnaderna riskerar att 
urholka Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
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Centralt tillkommande kostnader

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Inom de flesta kommuner avsätts en del av resurserna till administration till stöd för kärnverk-
samheten. Hit räknas ofta olika administrativa uppgifter för att stödja kärnverksamheten till 
exempel ifråga om ekonomi-, personal- och juridiska frågor.

Borås Stad har en del gemensamma centrala kostnader som är fördelade på alla nämnder  beroende 
på nämndens storlek. Det finns ingen möjlighet att påverka kostnaderna utan de är direkt- 
debiterade i ekonomisystemet.

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som finns fördelade 
till nämnder/förvaltningar och att granska om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv 
och sker i enlighet med kommunallagen.  

Huvudsakliga frågeställningar är:

1. Sker hantering av de centrala kostnaderna i enlighet med kommunallagen och  
fullmäktiges reglementen? 

2. Finns det några styrdokument som avser hur de centrala kostnaderna ska hanteras? 

3. Hur många centralt tillkommande kostnader finns i Borås Stad? 

4. Finns det beslut/avtal som avser centralt tillkommande kostnader?

5. Hur stora belopp avser de centralt tillkommande kostnaderna?

6. Hur fördelas de centralt tillkommande kostnaderna?

7. Vilken möjlighet har berörda nämnder att påverka kostnadsutvecklingen när det gäller 
centrala kostnader?

8. Vilken möjlighet har berörda nämnder att påverka innehållet i de centrala kostnaderna? 

9. Vilka planeringsförutsättningar har berörda nämnder i sitt budgetarbete när det gäller 
införande av nya centrala kostnader?

10. Hur sker effektivisering och utveckling av de tjänster som de centralt tillkommande 
kostnaderna avser? 

11. Genomförs någon samlad analys över de centralt tillkommande kostnaderna av 
Kommunstyrelsen? 

12. Hur bedriver Kommunstyrelsen uppsikt över de centralt tillkommande kostnaderna?

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar Borås Stads nämnder förutom Överförmyndarnämnden, Valnämnden 
och Krisledningsnämnden. Kommunala bolag omfattas inte av granskningen. 
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallag (2017:725) (KL). Utöver det utgör interna styrdokument, 
regelverk och beslut revisionskriterier liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/
styrelser.

1.5 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Anna Sandström vid Revisionskontoret.

1.6 Metoder  
Metoderna för granskningen är dokumentstudier samt intervjuer med tjänstepersoner vid berörda 
förvaltningar. Inom ramen för granskningen har även en sammanställning av kostnader som 
avser centralt tillkommande kostnader genomförts. 

2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Lagstiftning och interna styrdokument 

2.1.1 Kommunallagen (2017:725)  
Kommunstyrelsens arbetsuppgifter 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § KL, leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.1

Kommunfullmäktige får besluta att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-
hållanden som rör andra nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen får dock inte ges rätt att fatta 
beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda.2

Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § i vissa fall ge styrelsen rätt att fatta beslut om förhållanden 
i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna innebär inte att Kommunstyrelsen blir överordnad 
andra nämnder eller att vissa frågor med automatik alltid ska beslutas om av Kommunstyrelsen. 
Bestämmelsen innebär endast att Kommunfullmäktige kan ge Kommunstyrelsen rätt att besluta 
i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit på en eller flera andra nämnder. Det 
kan exempelvis vara övergripande och strategiska frågor som berör flera nämnder.3

Nämndernas arbetsuppgifter 
Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem.4

1 Kommunallagen 6 kap 1 §
2 Kommunallagen 6 kap 8 §
3 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021
4 Kommunallagen 6 kap 3 §
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Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. Detta 
innebär att nämnderna själva bestämmer inom förvaltningen och fattar beslut om t.ex. inköp av 
utrustning, annan materiellt och anställning av personal. I nämndernas uppgifter kan också ingå 
att bestämma formerna för hur vissa tjänster ska tillhandahållas kommunens medlemmar t.ex. 
vilka bibliotek som ska finnas, hur vatten och elektricitet ska distribueras och hur kommunens 
fritidsanläggningar ska nyttjas.5 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.6

Nämnderna har ett ansvar för att se till att nämndernas egen verksamhet bedrivs i överens-
stämmelse med de övergripande mål som Kommunfullmäktige har ställt upp och i enlighet med 
de föreskrifter som finns för verksamheten. Hur denna kontroll ska gå till och hur nämnderna 
ska säkerställa att de får den information de behöver för att kunna genomföra sådan kontroll är 
upp till nämnderna själva att bestämma.7

Beställar- och utförarnämnder 
Enligt kommunallagen 6 kap. 2 § fjärde punkten, ska Kommunfullmäktige, om inte något annat 
anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområde och inbördes 
förhållanden. Kommunfullmäktige får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt 
en annan nämnd.8

Det är enligt samma paragraf möjligt att fördela uppgifter mellan nämnderna på sådant sätt att 
en eller flera nämnder svarar för produktionen av vissa tjänster åt andra nämnder s.k. beställar- 
utförarnämnder. I dessa fall är det möjligt, och i vissa fall lämpligt, att upprätta ett system för 
intern debitering. Organisationen måste vara utformad så att den kan möta krav på rättsenlighet 
och på likabehandling av kommunmedlemmarna.9

Enligt kommunallagen 11 kap. 7 § får Kommunfullmäktige besluta att inte anvisa några medel 
till en nämnd.10 Förfarandet att inte anvisa medel till nämnd kan bli aktuellt i bl.a. de fall då en 
kommun valt att inrätta s.k. beställar- och utförarnämnder. Utförarnämnderna kommer i dessa 
fall att finanserna sin verksamhet genom den ersättning som kommer in via beställarnämnderna.11

5 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021
6 Kommunallagen 6.kap 6 §
7 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021
8 Kommunallagen 6 kap 2 §, 4:e punkten
9  Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021
10  Kommunallagen 11 kap 7 §
11  Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021
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2.1.2 Borås Stads reglementen för nämnderna 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår att 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder, inom sina respektive verksamhetsområden, ska följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, 
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer 
som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.12

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon information i det gemensamma reglementet 
som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

Kommunstyrelsens reglemente 
I Kommunstyrelsens reglemente framgår det att styrelsen ska ansvarar för beslut om samordning 
mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar 
för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Styrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling 
och ekonomiska ställning.13

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon information i Kommunstyrelsens reglemente 
som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

Servicenämndens reglemente 
I Servicenämndens reglemente framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att 
utföra tjänster rörande bl.a. administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal-och löneadministration). Det framgår även att de ska utföra tjänster avseende om-och 
tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter, fastighetsservice och tillhanda-
hålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt.14

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Servicenämndens 
 reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet 
och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommu-
nala nämnden inom plan- och byggväsendet.15

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

12  Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19,  

Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-03-19
13 Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, Reviderad av Kommunfullmäktige: 2021-03-18
14 1 § Reglemente för Servicenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 
15 1 § Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19.
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Grundskolenämndens reglemente 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen 
och andra skolförfattningar. Ansvarar för Bemanningsenheten Pedagogik. Gäller från och med 
2020-01-01.16

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Grundskolenämndens 
reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

2.1.3 Borås Stads styr-och ledningssystem 
Budgetprocessen
Enligt Borås Stads styr- och ledningssystem framgår det att Kommunstyrelsen i juni månad 
fastställer de ekonomiska planeringsramar som är grunden för nämndernas förslag till budget. 
Nämnder gör förslag på budget på verksamhetsnivå, som skickas till Kommunfullmäktige för 
prövning. Förslaget är samtidigt grunden för förvaltningens utarbetande av verksamhetsplaner och 
detaljbudgetar. Kommunstyrelsen bereder nämndernas budgetförslag inför Kommunfullmäktiges 
beslut i november, under valår sker det i december. Nämnderna uppdaterar sina budgetförslag 
efter Kommunfullmäktiges beslut och tar egna beslut senast i december. Kommunstyrelsen 
fastställer nämndernas budgetar senast i februari.

Kommunbidrag
Kommunfullmäktige ger varje nämnd ett eller flera kommunbidrag. För vissa nämnder sker 
detta med en resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsstrukturen som rör respektive 
nämnd. Nämnderna beslutar sedan om en nämndbudget som fördelar kommunbidraget på 
verksamheterna. Kommunstyrelsen ger anvisningar om hur detaljerad denna fördelning ska vara. 
Utifrån målområden, indikatorer samt uppdragen fastställer nämnden sina mål för respektive 
verksamhet. 17

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 
Den 22 november 2021 skickades en revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem till 
samtliga nämnder och bolag m.fl. Remissvaren ska senast den 31 januari 2022 kommit in till 
Kommunstyrelsens diarium. Ur remissversionen noterar följande;

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet 
och ekonomi. Detta görs genom att besluta om styrdokument, skattesats, budget och ärenden 
av principiell beskaffenhet eller ärenden som enligt lag Kommunfullmäktige ska besluta om 
formerna för deras arbete regleras i en arbetsordning.

Kommunfullmäktige bestämmer även hur den politiska organisationen och dess verksamhets-
former ska se ut, väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolags-
styrelser.

16 1-2 §§ Reglemente för Grundskolenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad av Kommun- 

fullmäktige: 2019-11-29
17 Borås Stads Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering 2020-10-15
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har samma uppdrag och ansvar som nämnderna, men har enligt kommunal-
lagen ett särskilt ansvar för ledning och samordning.

Styrelsen bereder och yttrar sig i ärenden till fullmäktige, det så kallade beredningstvånget.

Kommunstyrelsen ska stödja och ha uppsikt över nämndernas, de kommunala bolagens och 
kommunalförbundens verksamheter samt leda och samordna planering och uppföljning av 
 kommunens ekonomi och verksamhet.

I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

• leda arbetet i övergripande principiella frågor,

• leda, styra och samordna kommunens ekonomi och verksamhet

• lämna förslag till budget och tillse att nämndernas verksamhet bedrivs enligt de 
 ekonomiska ramar och mål som Kommunfullmäktige beslutat om

• följa upp den ekonomiska förvaltningen och föreslå Kommunfullmäktige ompriori-
teringar eller åtgärder om det bedöms att så krävs

• Kommunstyrelsen har ansvar för att bedriva verksamhet enligt reglemente (det 
 gemensamma reglementet och det egna reglementet) och utifrån Kommunfullmäktiges 
mål, riktlinjer, budget och beslut i övrigt. Kommunstyrelsen ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Nämnderna
Nämnderna har ansvar för att bedriva verksamhet enligt reglemente (det gemensamma  reglementet 
och de nämndsunika) och utifrån Kommunfullmäktiges mål, riktlinjer, budget och beslut i övrigt. 
Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

2.1.4 Borås Stads Budget 2021 
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och  utgifter 
samt hur den finansiella ställningen förändras under året. Budgeten är också ett internt 
resursfördelnings instrument då ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika verksam-
hetsområden. Budgeten skall vara utformad och kopplad till de olika verksamheterna på ett 
sådant sätt att den utgör en bra grund för styrning och uppföljning på alla nivåer.

Genom lydelsen i KL om ”god ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till övergripande 
verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att se budgeten som en del i 
kommunens samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet men 
måste ses tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen.
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Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksam-
hetsmål”. Detta markerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för verksamheten 
men också utgör grunden till ett förhållningssätt som framgångsrikt präglat organisationen. 
Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och antagandena i dessa, förutsättningarna 
för verksamheten. Verksamheten blir mest effektiv om den har stabila förutsättningar och lång-
siktighet. Därför bör den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så att de 
ekonomiska målen kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten måste 
vara att  ramarna i möjligaste mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad 
verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt 
redovisas.

I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna täcks 
när det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget motsvarar 
normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd.

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i 
den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet 
noll, det vill säga budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnader-
na. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten 
 finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

Nämnderna har i årets budgetarbete fått ett effektiviseringskrav på 1,0 % motsvarande 63  miljoner 
för kommunen som helhet. 

Servicenämnden ansvarar för tjänster inom teknik, service och administration, som utförs 
på uppdrag av Stadsledningskansliet, övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala 
 bolagen. Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2021. 
Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra 
nämnder och bolag.18

2.1.5 Remiss - Riktlinjer för beställar-/ -utförarmodellen
Den 3 december 2021 skickades en remissversion av Riktlinjer för beställar-/-utförarmodellen 
till samtliga nämnder och bolag. Remissvaren ska senast den 28 februari 2022 kommit in till 
Kommunstyrelsens diarium. Ur remissversionen noterar Stadsrevisionen följande;

I remissversionen av riktlinjerna framgår det att syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat 
arbetssätt för köp av verksamhet där Servicenämnden är utförare. Riktlinjerna gäller i första hand 
de tjänster som Servicenämnden utför till beställande nämnder och bolag, men kan även tillämpas 
för interna beställningar av tjänster mellan andra nämnder och bolag. Köp av verksamhet inom 
kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom kommunen räknas 
som en gemensam koncern, om än uppdelad på olika nämnder och helägda bolag. Det finns två 
typer av verksamheter som nämnder och bolag köper av Servicenämnden: verksamhet som kan 
konkurrensutsättas (t.ex. snöröjning, entreprenad) och annan verksamhet som inte är föremål 
för konkurrensutsättning (t.ex. IT, löneadministration och ekonomiredovisning). 

I remissversionen framkommer även att Kommunstyrelsen har rätt att fördela kostnader genom 
så kallade fördelningsnycklar för köp av verksamheter som är kommungemensamma från olika 
interna utförare eller typer av tjänster.

18 Borås Stad Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering 2020-10-15
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2.1.7 Övrigt 
Internpriser 
Kommunstyrelsen beslutade 21 mars 2005 om regler för interndebitering. Ambitionen var att 
ha hög kvalitet i den ekonomiska uppföljningen genom att skapa ett gott underlag för bl.a. 
arbetet med prognoser. Avsikten var att skapa spärrar mot att fakturor sänts långt efter det 
att  prestationen har utförts. Det finns exempel på sen fakturering av stora summor, som varit 
 oväntade för mottagaren.19

Stadsrevisionen noterar att reglerna inte finns att tillgå bland stadens styrdokument. Det framgår 
inte heller vem som är ansvarig för reglerna och vem som har i uppgift att uppdatera reglerna. Det 
som finns under internpriser avser endast tre centralt tillkommande kostnader (förvaltningsa-
bonnemang för redovisning och koncerninköp samt digital arbetsplats).    

Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad
I en tidigare revisionsrapport från 2019 har Stadsrevisionen konstaterat att det inte fanns några 
beslut om riktlinjer som avsåg beställar- och utförarmodellen i Borås Stad. Avsaknaden av tydliga 
regler gjorde att processen med beställningar inte var transparent och förutsägbar. Denna brist 
påverkade Servicekontoret och deras möjlighet till långsiktig planering.

I rapporten framgår det även att inom det administrativa området (IT-service, löneservice, 
 redovisningstjänster och telefoni) var tillämpningen av beställar- och utförarmodellen likartad i 
hela kommunen. Samtidigt konkurrensutsätts inte det administrativa området, utan modellen 
var en interorganisatorisk lösning för hur de berörda tjänsterna hanterats i kommunen. Det 
saknades kunskap om den externa marknaden och om prisbilden, både hos beställarna och hos 
Servicenämnden. Därför bedömde Stadsrevisionen att det inte tillämpades en tydlig beställar- och 
utförarmodell med syfte att främja kostnadsmedvetenhet och effektivitet inom det administrativa 
området.20

Stadsrevisionens iakttagelser av lagstiftning och interna styrdokument 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens   
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunfullmäktige får 
 besluta om att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra 
 nämnders verksamhet. Det innebär inte att Kommunstyrelsen blir överordnad andra nämnder 
eller att vissa frågor med automatik alltid ska beslutas om av Kommunstyrelsen. Stadsrevisionen 
konstaterar att Kommunstyrelsen har i uppdrag att ha uppsikt över andra nämnder och att leda 
och samordna kommunens angelägenheter. Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktige inte 
har beslutat om att Kommunstyrelsen får besluta om särskilt angivna förhållanden som avser 
centralt tillkommande kostnader som debiteras till andra nämnder. 

Nämnderna ska enligt kommunallagen själva besluta om verksamheten som rör förvaltningen. 
Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Stadsrevisionen konstaterar att det 
är nämnderna själva som beslutar om hur kommunbidraget ska användas. Stadsrevisionen kan 
även konstatera att det är Kommunfullmäktige som beslutar om varje nämnds kommunbidrag.  

19  https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonomihandbok/

internpriser.4.366f0c6a148c124dedd2211d.html
20 https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20Bor%C3%A5s%20Stad%20

Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20utf%C3%B6rarmodellen.pdf
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Kommunfullmäktige har i budgeten 2021 beslutat om att Servicenämnden ska utföra tjänster. 
Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra 
nämnder och bolag. Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktige har beslutat att 
Servicenämnden har uppdraget att utföra tjänster åt andra nämnder och bolag. Ingen annan 
nämnd har tilldelats ett sådant uppdrag. 

Stadsrevisionen noterar att det saknas stöd i reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
att debitera centrala kostnader. Det finns i Servicenämndens reglemente att de ska utföra tjänster 
inom redovisningsservice, IT-service och löneservice. I övrigt finns inte några andra styrande 
dokument som reglerar centrala kostnader som beslutats av Kommunfullmäktige. Det finns en 
remiss om Riktlinjer för beställar-/-utförarmodellen utskickad till nämnder och bolag. 

2.2 Centralt tillkommande kostnader  
Stadsrevisionen har sammanställt 23 centralt tillkommande kostnader som sammanlagt uppgår 
till ca 160 miljoner, se bilaga 1. De förvaltningar som debiterar kostnaderna framgår nedan.  

2.2.1 Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen
Stadsledningskansliet består av tio avdelningar. Gemensamt för avdelningarna är att de arbetar 
med övergripande strategiska uppdrag och stöder Kommunstyrelsen i ledningen av kommunen.21

Kommunikationstjänster 
Kommunikationstjänsterna som debiteras ut till förvaltningarna omfattar Borås Stads intranät, 
Borås Stads externa nät, boras.se och andra tjänster och program som förvaltningarna använder 
som stöd i kommunikationsarbetet. 

Stadsledningskansliets avdelning Kommunikation debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 
964 tkr. Det finns en fördelningsnyckel. I den årliga kostnaden ingår dels tjänsteförvaltningen av 
Sitevision, som är kommunens upphandlade plattform för webbpublicering och som används för 
intranätet, boras.se, och för några ytterligare webbplatser, exempelvis inom Kulturförvaltningen, 
samt kostnader för andra tjänster inom kommunikationsområdet. Kostnad för intranätet är bland 
annat baserad på en grundavgift, antal tillsvidareanställda och antal skribenter. Kostnad för webb-
platsen boras.se är baserad på en grundavgift, antal redaktörer och antal skribenter. Kostnaden 
för ytterligare webbplatser inom Sitevision är baserad på en grundavgift, storlek på webbplatsen 
och hur mycket trafik den genererar. I kostnadsposten avseende tjänster inom  kommunikation 
ingår bl.a. bildbank, pressrum, verktyg och program kopplat till digital tillgänglighet samt tjänster 
och program som stöd i kommunikationsarbetet.

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende kommunikationstjänster i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Det finns enligt vidtalade i granskningen en praxis där Borås Stads kostnader för kommunens  
gemensamma administrativa stöd (redovisning, personal m.fl.) fördelas på förvaltning-
arna. Kommunikationsavdelningen följer den. Avdelningen menar att man i dialog med 
 kommunikatörer och med information till förvaltningschefer 2013 (Sitevision) och 2019 (övriga 
tjänster för kommunikation) har förankrat och informerat om att dessa kostnader kommer att 
fördelas.

21 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet.4.64737d1d14502edf3956191e.html
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Hälsostrateg och företagshälsovård 
Borås Stad har en central hälsostrateg som arbetar bl.a. med strategiska hälso- och arbetsmiljö-
arbetet övergripande för staden. I det ingår stöd till alla förvaltningar i det hälsofrämjande arbets-
miljöarbetet, personalekonomisk redovisning, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)-modulen i 
Stratsys, företagshälsovård, samverkan med Försäkringskassan, nätverk hälsoinspiratörer, centrala 
utbildningar för chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer, friskvårdsförmåner, arbetsgivarroll 
i MerKrafts (Borås Stads personalklubb)22 styrelse m.m. och även uppföljning av avtalet med 
företagshälsovård som är utlagd på en extern utförare. 

Stadsledningskansliets avdelning för Personal och förhandling debiterar förvaltningarna en årlig 
kostnad på ca 1,4 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antalet tillsvidare-
anställda och provanställda per förvaltning. I den årliga kostnaden ingår en tjänst som hälsostrateg 
och företagshälsovård för hela kommunen som är upphandlad och utförs av extern utförare. I 
kostnadsposten för företagshälsovård ingår det en summa för basservice (som innebär att alla 
medarbetare, chefer och HR kan ringa till företagshälsovården utan kostnad) och en summa för 
strategiska/förvaltningsövergripande insatser som inkluderar utbildningar m.m.  

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende hälsostrateg eller företags-
hälsovård i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2005 om att Borås Stad även i fortsättningen skall upp-
handla företagshälsovården externt. Hälsoutvecklaren placerades även i fortsättningen inom 
Stadsledningskansliets personal- och förhandlingsenhet.23

Enligt vidtalade har hälsostrategen varit inbjuden till ett koncernledningsmöte och informerat 
kring kostnader för företagshälsovård m.m. 

Grundlicens lönekartläggning 
Borås Stad genomför sedan flera år lönekartläggningar varje år. Lönekartläggningen fokuserar på 
att granska Borås Stads lokala individuell och differentierad lönesättning baserad på  kommunens 
lönebestämmelser. Är de könsneutrala och följer lönerna de könsneutrala bestämmelser som 
finns? Om det kommer fram avvikelser kring detta vid lönekartläggningen ska dessa justeras 
omedelbart eller senast tre år efter det att avvikelsen upptäckt.24

Stadsledningskansliets avdelning för Personal och förhandling debiterar förvaltningarna en årlig 
kostnad på ca 96 tkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antalet anställda per 
förvaltning. I den årliga kostnaden ingår licensen till ett digitalt verktyg som heter SYSARB.

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende grundlicens för lönekart-
läggning i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade är fördelningen av kostnaderna avseende licensen beslutad på ett HR-chefsmöte 
(2010/2011) att kostnaden skulle fördelas per förvaltning eftersom alla förvaltningar är berörda.

22 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/personalforeningar/merkraft.4.239252af146060404499cf05.html
23  Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2005-06-07
24  https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/loneoversyn/loneoversynsprocess/lonekartlaggning/

lonekartlaggning2020.4.2b148b21162ef2a8e299f8c4.html
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Fördelning av fackliga företrädare 
Fördelning av fackliga företrädare består av två olika kostnadsposter. Den ena avser centralt 
fackliga motparter för de fackliga organisationerna. Den andra avser övriga förtroendemän med 
facklig tid som representerar fackförbunden. Stadsledningskansliets avdelning för Personal- och 
förhandling fördelar ut en årlig kostnad på ca 5,3 mnkr avseende central fackliga företrädare 
och en årlig kostnad avseende enskilda förtroendemän som representerar fackförbunden på ca 
3,9 mnkr genom en fördelningsnyckel. 

Löneadministrationskostnaden är 0,65 % på bruttolönekostnaden och omfattar alla  anställda 
i Borås Stad, varav 0,51 % går till Löneservice på Servicekontoret och 0,14 % går till 
Stadsledningskansliets avdelning Personal- och förhandling och avser centralt fackliga företrädare. 
0,14 % motsvarar ca 5,3 mnkr årligen och avser centralt fackliga motparter i sju fackförbund. 
Personal- och förhandlingsavdelningen betalar för lönekostnaderna 2021 vad gäller ordförande i 
Vision, Lärarförbundet, LR, Vårdförbundet SACO och Kommunal. Det finns ingen fördelnings-
nyckel utan debiteringarna kommer från lönesystemet Heroma. Fördelningen av fackliga före-
trädare ska gå med ett nollresultat och reglering sker genom återbetalning av budgeterad kostnad 
vid överskott till förvaltningarna.

De lokala fackliga organisationerna tecknar centralt kollektivavtal årligen om hur mycket tid de 
förfogar över. Den centrala tiden beräknas utifrån fyra timmar/medlem och år (enligt förtroende-
mannalagen). Den fackliga tiden fördelas av fackförbunden på de enskilda förtroendemännen 
och schemaläggs. Eftersom de fackliga organisationerna utser fackliga företrädare som ska 
 representera medlemmarna i staden, fördelas deras kostnader per förvaltning/antalet anställda/
facklig  organisation. Den fackliga kostnaden avseende enskilda förtroendemän uppgår till ca 3,9 
mnkr och fördelas ut på alla förvaltningar genom en fördelningsnyckel. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende fördelning av fackliga 
 företrädare i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.

Tjänstekort 
Borås Stads IT-styrgrupp beslutade 2018 om att etablera en tjänstekortsorganisation för att öka 
säkerheten och tillförlitligheten för anställda och brukare. Därtill även för att möta de krav som 
ställs gällande IT- och informationssäkerhet samt säkerhetsskydd.

Stadsledningskansliets avdelning för Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) debiterar 
 förvaltningarna en årlig kostnad på ca 4,8 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad 
på antalet tillsvidareanställda per förvaltning. I den årliga kostnaden ingår organisationen för 
fyra årsanställda och innefattar personalkostnader, lokaler, support- och serviceavtal, licenser, 
utrustning, material m.m.25

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende tjänstekort i Kommunstyrelsen 
eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade är fördelningen av kostnaderna avseende CKS Kortteam beslutad av Borås 
Stads IT-styrgrupp där alla förvaltningschefer utom Revisionschefen finns representerad. Från 
och med år 2020 interndebiteras CKS Kortteam förvaltningarna. Detta i enlighet med vad som 
kommunicerats ut på IT-styrgruppsmöten.
25  Internt PM - Utdebitering av CKS Kortteam, 2021-02-20
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Försäkringspremie 
Stadsledningskansliets avdelning för Centrum för kunskap och säkerhet debiterar  förvaltningarna 
en årlig kostnad på ca 11 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel. Premien ska täcka stadens 
 försäkringskostnader, uttag ur skaderegleringskontot och central administration. Utdebiteringen 
av försäkringspremien fördelas solidariskt för de ”gemensamma” försäkringarna, de förvaltnings-
specifika försäkringarna bekostas av förvaltningarna själva. 

I den interna premien ingår overheadkostnader (OH-kostnader) som i samråd, 2019-11-04, med 
Ekonomistyrning på Stadsledningskansliet och avser följande områden; 

• Självriskkostnad vid inbrott, brand och vattenskada

• Försäkringsförmedlare Söderberg & Parter

• Lönekostnad säkerhetschef, säkerhetssamordnare 50 %

• SLA-tjänster CCTV

• SRT-larm i beredskap (personlarm)

• Portabelt brandlarm

• Svartfiber SLA-tjänst för bevakningsföretagets kamerabilder

• Leasing av stadens tjänstebilar

• Licenser CCTV

• V-lan serviceavtal

Diskussion har påbörjats med Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning gällande 
nedbrytning av OH-kostnader i förvaltningsspecifika debiteringar.

Borås Stad har för närvarande ett ramavtal med försäkringsförmedlare Söderberg & Partners.

Den interna självrisken är för närvarande två prisbasbelopp och gentemot försäkringsbolaget en 
miljon kronor för brand, vatten och inbrott. Fonden bör innehålla medel som täcker minst två 
fullskaliga skador. Eventuellt över-/underskott vid året slut regleras i fond och eventuell återbe-
talning till förvaltningarna sker om det blir överskott. Borås Stads interna premier fastställs så 
nära årsskiftet det går för att få skadeutfallet fullt ut.

Beslut 
Kommunstyrelsen har den 17 juni 2002 beslutat om en försäkringsstrategi. Stadsledningskansliet 
(tidigare Administrativa kontoret) har upprättat en försäkringsstrategi för att fastställa vem som har 
försäkringsansvaret, vad som skall försäkras, omfattningen av försäkringarna samt vilka självrisker 
som skall gälla internt och externt. Då den berör samtliga kommunens förvaltningar har strategi 
fastställts genom ett beslut i Kommunstyrelsen. För att eliminera effekterna vid förvaltningarna 
av höga, externa självriskkostnader finns ett skaderegleringskonto på Stadsledningskansliet. Till 
detta konto inbetalar förvaltningarna en årlig ”premie”. Från kontot utgår ersättningar mellan den 
interna självrisken och den externa självrisken. Genom detta system delar samtliga förvaltningar 
solidarisk på självriskkostnaderna.26

26  Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2002-06-17



15

Centralt tillkommande kostnader

Esmaker, Canea och stödfunktioner 
EsMaker är ett webbaserat enkät- och analysverktyg där man kan skräddarsy enkäter och Canea 
är ett processhanteringsverktyg. Andra stödfunktioner är bl.a. e-tjänster plattformen som innebär 
egen plattform för utveckling av tjänster både internt och externt.27

Stadsledningskansliets avdelning för Kvalitet och utveckling debiterar förvaltningarna en årlig 
kostnad på ca 1,9 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antalet tillsvidare 
anställda per förvaltning och antal användare i olika stödsystem. Esmaker, Canea, e-tjänsteplatt-
form, Synpunktshantering, Selfpoint, Infracontroll och Entergate ingår i fördelningskostnaden.   

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Esmaker, Canea och stöd-
funktioner i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade har stödsystemet Canea tagits upp på ett möte med IT-styrgruppen och 
 koncernledningen där det fattades beslut om att köpa in ett system och att kostnaden skulle 
fördelas mellan förvaltningarna. Sedan fattades det ett beslut på mötet med koncernledningen 
att säkerställa förvaltningen av Canea och e-tjänster med en centralt placerad resurs. Det saknas 
minnesanteckningar från IT-styrgruppsmöten. 

E-handel, upphandling och hållbarhet 
E-handel innebär att hela inköpsprocessen, från beställning till fakturering, sker elektroniskt 
och att information om priser och avtalade produkter finns tillgänglig i beställningssystemet 
Agresso (Unit 4). Med e-handel effektiviseras hela inköpsprocessen och för varje inköp Borås 
Stads verksamheter gör via e-handeln blir resultatet högre avtalstrohet.28 I kostnaden för e-handel 
ingår drift av e-handelssystemet (innefattar support till användare, löpande uppdatering av priser 
från olika avtal mm.)

Upphandling och koncerninköp finansieras med upphandlingar och abonnemang. De skapar 
avtal som ger rätt förutsättningar för förvaltningarna/bolagens köp. De kan medverka i olika 
faser av en upphandling beroende på organisationens kompetens och förmåga.29 I kostnaden för 
upphandling ingår rådfrågning, upphandlingsjuridik, upphandling av centrala avtal, avtalsför-
valtning av centrala avtal, drift av system för upphandling, drift av system för direktupphandling, 
drift av system för avtalsdatabas samt drift av system för spendanalys.

I kostnaden för hållbarhet ingår samordning av hållbarhetsfrågor relaterade till inköp, drift av 
system för hållbarhetsuppföljning samt samordning av Borås Stads fairtradearbete.

Stadsledningskansliets avdelning för Koncerninköp debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på 
ca 10,6 mnkr som avser förvaltningsabonnemang för upphandling, e-handel och hållbarhet. Det 
finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal transaktioner, antal kundfakturor, budget, 
omsättning, antal användare och antal leverantörsfakturor. 

27  https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/esmaker.4.7d95a87b1495219af9752fe9.html

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/canea.4.5c09fa0516a59d42b021a561.html
28  https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/ehandel.4.6795eb7415d0329975fad8a8.html
29  https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop.4.613655ff148a1209d2d92ab.html



16

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Enligt flertalet intervjuade framgår att utöver de abonnemangskostnaderna ovan faktureras också 
direkta kostnader för specifika upphandlingsuppdrag till förvaltningarna. De direkta kostnaderna 
består av en minimikostnad om 15 000 kr samt ett timpris 750 kr/timme. Dessa kostnader är ej 
med i sammanställningen i bilaga 1.30

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende e-handel, upphandling och 
hållbarhet i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Ny förvaltningsorganisation (PM3)
För att säkerställa att Borås Stads IT-system effektivt bidrar till att uppfylla verksamheternas och 
invånarnas behov under hela sin livstid finns en kommungemensam systemförvaltningsmodell 
som ger stöd i de aktiviteter som ska genomföras för att upprätthålla nytta, kvalitet, hantera 
verksamhetskrav och vidareutveckla systemen. Borås Stad har hösten 2018 antagit PM3 som sin 
systemförvaltningsmodell. Strategisk IT vid Stadsledningskansliet är ägare av modellen. 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar förvaltningarna en årlig kostnad 
på ca 1,1 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal fastanställda 1 januari 
2021. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende ny förvaltningsorganisation 
(PM3) i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Borås Stads IT-styrgrupp beslutade den 14 september 2018 om att en utdebiteringsmodell för 
2020 och framåt ska tas fram. Summan som IT-styrgrupp beslutat om är 1 085 tkr och den 
summan kommer att index uppräknas till 2021. Summan för 2021 är 1 107 tkr.31

Mediapoolen 
Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad 
och Fyrbodal samt Uddevalla kommun. Tillsammans delar 37 kommuner på kostnaderna för att 
säkerställa att man har det bredaste mediepedagogiska innehållet tillgängligt för skola, förskola 
och äldreomsorg. Huvudkontor finns i Skövde. Här finns bland annat försäljningsavdelning där 
du kan pröva på SMART Boards, dokumentkameror och andra spännande teknikprylar. I Borås 
ligger ett lokalkontor för Sjuhärad. Här sitter redaktionen och bygger teman till Digital Pedagogik 
och det är också Borås som har ansvar för Mediapoolens kursverksamhet samt kundservice. I 
Uddevalla finns Fyrbodals lokalkontor. Här finns marknads- och kommunikationsavdelning 
och en del av filmhanteringen för Digital Pedagogik.

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning har upprättat fördelningsnyckeln 
för Mediapoolen. Grundskoleförvaltningen debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 
1,8 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel där varje förvaltning betalar mellan 2 % till 12 %. 
Grundskoleförvaltningen betalar mest och betalar 40 %.32

30 https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/

bestallningavupphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html
31  Internt PM - Utdebitering av ny förvaltningsorganisation, 2019-04-29
32  Internt PM – Mediapoolen – information och intern kostnadsfördelning, 2019-09-04
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Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Mediapoolen i 
Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det finns ett internt PM från Borås Stads IT-strateg om Mediapoolen – information och intern 
kostnadsfördelning där fördelningsnyckeln ingår.33 

Dataskyddsombud 
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller krav på dataskyddsombud. I de fall 
 personuppgiftsbehandling utförs av en myndighet eller offentligt organ ska personuppgiftsan-
svarig utse ett dataskyddsombud. Eftersom nämnderna är personuppgiftsansvariga behöver de 
utse ett dataskyddsombud. 34 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar förvaltningarna en årlig kostnad 
på ca 764 tkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på en fast kostnad på 25 475 kr/
förvaltning och sedan en rörlig kostnad baserad på antal anställda.  

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende dataskyddsombud i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 23 februari 2018 beslutat att inrätta en 
delregional funktion för dataskyddsombud inom Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
där kostnaden fördelas mellan deltagande kommuner.35

Kommunstyrelsen har den 18 juni 2018 beslutat om organisationen för arbetet med den nya data-
skyddsförordningen gäller från och med den 25 maj 2018. Kommunstyrelsen föreslår respektive 
nämnd, tillika personuppgiftsansvarig, utse Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.36

Respektive nämnd i Borås Stad har beslutat om dataskyddombud från Sjuhärads kommunal-
förbund.

Licens Stratsys 
Stratsys är ett webbaserat verktyg som används för att underlätta och förenkla planerings- och 
uppföljningsprocessen i Borås Stad.37

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar förvaltningarna en årlig kostnad 
som är baserad på hur många licenser varje förvaltning använder.

33 Ibid
34 PM – Dataskyddsombud inom Borås regionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 2017-12-12
35  Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Protokoll, 2018-02-23
36  Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2018-06-18 § 339
37  https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonomihandbok/

stratsys.4.366f0c6a148c124dedd225fc.html
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År 2021 kostar användarlicenserna för Borås Stad ca 1,1 mnkr varv en användarlicens 1 625 kr. 
Priset för en licens ska täcka den årliga kostnaden för support och underhåll. För att ha möjlighet 
att utveckla Stratsys med ny funktionalitet kan licenspriset ändras utöver den årliga kostnaden för 
support och underhåll. Innan ny funktionalitet, som har en betydande påverkan på licenspriset, 
köps in stäms behov och kostnad av med förvaltningarna. Sådana avstämningar kan till exempel 
ske på Stratsys förvaltningsadministratörsmöten som hålls fyra gånger per år.

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende licenser i Stratsys i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens sammantagna iakttagelser för Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen 
Stadsledningskansliet debiterar förvaltningarna sammanlagt ca 45 mnkr per år. Det finns tretton 
olika kostnadsposter som avdelningarna på Stadsledningskansliet fördelar ut på förvaltningarna. 
De två största kostnadsposten är försäkringspremier och förvaltningsabonnemang av e-handel, 
hållbarhet och upphandling som vardera uppgår till ca 11 mnkr. Det finns sammanlagt sju olika 
fördelningsnycklar varav fem fördelningsnycklar är baserade på antal anställda. En kostnadspost 
saknar fördelningsnyckel och det är centralt fackliga företrädare där debiteringarna kommer 
från lönesystemet Heroma. Kostnadsposten som avser försäkringspremie finns det beslut om 
i Kommunstyrelsen där kostnaden ska fördelas ut till förvaltningarna. Kostnadsposten som 
avser dataskyddsombud finns det beslut i respektive nämnd om att utse dataskyddsombud från 
Sjuhärads kommunalförbund. De elva kostnadsposter som återstår finns det inget beslut om 
att fördela ut kostnaderna till nämnderna/förvaltningarna varken i Kommunstyrelsen eller i 
Kommunfullmäktige. 

2.2.2 Servicekontoret/Servicenämnden
Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads 
 förvaltningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommunal budgettilldelning 
utan arbetar enligt beställar-/utförarmodellen.38

Förvaltningsabonnemang avseende Redovisningsservice
Redovisningsservice är Borås Stads kvalificerade resurs för redovisningsfrågor.39

Redovisningsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 12,7 
mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal transaktioner, antal kundfakturor, 
budget, omsättning, antal användare och antal leverantörsfakturor. Redovisningsservice ska 
gå med ett nollresultat per år vilket påverkar utfallet av förvaltningsabonnemanget över åren. 
Reglering sker genom återbetalning av budgeterad kostnad vid överskott till förvaltningarna. 

Beslut 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 beslutat om Servicenämnden reglemente. I § 1  målet 
med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster 
rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löne-
administration)40

38 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025bc80148884464ed46f6.html
39  https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/affarsstod/

redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html
40  Borås Stad, Kommunfullmäktige, protokoll, 2019-06-19
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Det finns ett avtal/beställning avseende tjänsten Borås Stads redovisningsfunktion från den 
31 maj 2021. Avtalet är undertecknat av Borås Stads Ekonomichef, Redovisningschefen och 
Chefen för ekonomifunktionen på Servicekontoret. I avtalet framgår det beställarens uppdrag 
till utföraren, prioriterade utvecklingsinsatser samt prissättning m.m.41

Löneadministration (0,51 % av bruttolönekostnaden) 
Löneservice hanterar kvalificerad löneadministration för framför allt Borås stads förvaltningar 
och sköter den administrativa delen av anställningsavtal, löneavtal, löneunderlag.42

Löneservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 18,3 mnkr. 
Löneadministrationskostnaden är 0,65 % på bruttolönekostnaden och omfattar alla  anställda 
i Borås Stad, varav 0,51 % går till Löneservice på Servicekontoret och 0,14 % går till 
Stadsledningskansliets avdelning Personal- och förhandling och avser centralt fackliga  företrädare. 
0,51 % motsvarar ca 18,3 mnkr och går till löneservice för löneadministration.  Det finns 
 ingen fördelningsnyckel utan debiteringarna kommer från lönesystemet Heroma. Fördelningen 
av  löneadministration ska gå med ett nollresultat och reglering sker genom återbetalning av 
 budgeterad kostnad vid överskott till förvaltningarna.

Beslut 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 beslutat om Servicenämnden reglemente. I § 1  målet 
med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster 
rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löne-
administration)43

Digital Arbetsplats (DAP)
Digital arbetsplats är den grundläggande IT-tjänsten för medarbetare i Borås Stad. Det innebär 
bland annat ett användarkonto, tillgång till nätet, lagring, e-post samt ett antal standardprogram.

Dataservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 57,2 mnkr. Det 
finns en fördelningsnyckel. Digital ArbetsPlats (DAP) består av tre olika områden, varav två av 
områdena, Användarkonto och Infrastruktur är obligatoriska. Det tredje området som är med 
i DAP är anslutningsavgiften för Hyr-PC och denna kostnad är samma för både Administrativ 
personal och Pedagogisk personal. Denna tillkommer för varje Hyr-PC som förvaltningarna 
hyr genom dataservice. De datorer så kallade 1-1-datorer som hyrs av extern part, för elever 
och lärare, belastas inte av anslutningsavgift. Själva Hyr-PC-hyran är inte med i de centrala 
 kostnaderna. Denna ligger utanför då förvaltningarna själva kan styra i vilken omfattning och 
i vilket prissegment man vill hyra.

Användarkonto och Infrastruktur är obligatoriska för alla medarbetare i Borås Stad och genereras 
automatiskt via Heroma. Prissättning av dessa tjänster går till enligt följande: I samråd med 
Tjänsteägaren, Borås Stads Ekonomichef, Förvaltningsledaren på Servicekontoret och några till 
kommer de överens om ambitionsnivån på DAP. Därefter beräknas den totala kostnaden för 
DAP av stf avdelningschef på Dataservice. Ett lärarkonto har värdet 1 och en elev har värdet 0,5 
och en administrativ har värdet 3. 

41  Internt avtal/beställning 2022 avseende tjänsten Borås Stads redovisningsfunktion, 2021-05-31
42 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/

loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html
43  Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-06-19
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Sedan beräknas det fram ett styckpris för dessa tre varianter av användarkonto. När det gäller 
Infrastruktur har Servicekontoret en annan nyckel och den innebär att elev F-4 har värdet 0,5 
övriga användare har värdet 1. Sedan beräknas det fram ett styckpris inom Infrastruktur. För 
tredje området är det samma pris som gäller och då beräknas priset ut från totala kostnadsmassan 
i förhållande till antal Hyr-PC som hyrs. 

Att alla anställda ska ha ett konto i DAP har sedan länge beslutats i den tvärfunktionella IT-
styrgruppen någon gång på 2000-talet. Det har förändrats med åren och för närvarande innebär 
det att alla medarbetare ska samma möjlighet att ta del av Borås Stads information via Intranät. 

Dataservice sköter debiteringen för Tjänsteägarens räkning. De fångar upp var användaren har 
sin anställning i det organisatoriska trädet i Heroma. Därefter så placeras användaren in på det 
avtalet de skapat som har rätt ansvar och verksamhet, under förutsättning att slutkunden inte valt 
någon annan kontering. Dataservice förmedlar inte den summariska budgetsiffran för kommande 
år till förvaltningarna utan vi publicerar styckpriset för respektive tjänst på Intranätet. Utifrån 
dessa priser har respektive kund själv möjlighet att beräkna sina kostnader kommande år. Priser 
presenteras under våren inför budget 1.

Beslut 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 beslutat om Servicenämnden reglemente. I § 1  målet 
med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster 
rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löne-
administration)44

Digitala nämndhandlingar 
Begreppet Digitala nämndhandlingar innebär att man per nämnd/styrelse beslutar att ersätta 
pappershandlingar med digitala nämndhandlingar.45

Dataservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 1,9 mnkr. 
Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal förtroendevalda politiker per nämnd. 
Kommunfullmäktige betalar den största delen som motsvarar 26,1 %. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende digitala nämndhandlingar 
i Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har den 19 november 2012 beslutat om att Digitala nämnd handlingar 
övergår från försök till ordinarie drift i Kommunstyrelsens nämndadministration.  
Digitala nämndhandlingar införs även för Kommunfullmäktige.46

Respektive nämnd i Borås Stad har beslutat att införa digitala nämndhandlingar.

44  Borås Stad, Kommunfullmäktige, protokoll, 2019-06-19
45 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/digitalanamndhandlingar.4.366f0c6a148c124dedd4421a.html
46 Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2012-11-19
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Det finns en överenskommelse avseende digitala nämndehandlingar från den 15 april 2019. 
Överenskommelsen är undertecknad av Kommunsekreteraren på Stadsledningskansliet och 
Dataservice på Servicekontoret. I överenskommelsen framgår det beställarens uppdrag till 
 utföraren, tjänstens omfattning, servicegrad, kvalitet och fördelningsnyckel.47 

Telefonservice och växel
Telefonservice ansvarar driftsmässigt för alla anknytningar och tjänster under växeln samt för 
hänvisningssystemet CMG. 48

Personal och kontorsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på 
ca 11,7 mnkr. Kostnaden är baserad på antal inlagda poster i den elektroniska telefonkatalogen 
CMG. Det finns ingen fördelningsnyckel till kostnaderna utan underlagen finns i Servicekontorets 
försystem Komma. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Telefonservice och växel i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det finns ett avtal avseende Telefonservice och växel från den 27 november 2018. Avtalet är 
undertecknat av Borås Stads Ekonomichef, Avdelningschef på Servicekontoret för Personal- och 
kontorsservice, Telefonservice och växel, och Arbetschef på Servicekontoret. I avtalet framgår det 
beställarens uppdrag till utföraren, tjänstens omfattning, servicegrad och kvalitet.49 Det finns ett 
internt PM från den 6 maj 2019 där det framgår att Stadsledningskansliet och Servicekontoret 
har upprättat en ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel från 2019.50

Budbil och posthantering 
Budbil och posthantering innebär tjänsten för intern och extern posthantering på samtliga 
 förvaltningar. 

Personal och kontorsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på 
ca 2,6 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal hämtställen för intern 
respektive extern debitering, kostnad för internpostsortering, internposthantering inom stads-
huskvarteret, avgifter per streckkordskund och postadress 501 80. Kostnaden för budbil räknas 
årligt upp enligt index.51 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende budbil och posthantering i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det finns ett internt PM från den 4 mars 2020 med information om kostnad för budkörning 
och posthantering, streckkoder och postavtal 501 80. I PM:et framgår fördelningsnyckel och 
höjning enligt index m.m. Förvaltningarna ska sedan fylla i bokföringsordern och skicka tillbaka 
till Servicekontoret.52

47  Internt PM – Överenskommelse Digitala nämndhandlingar, 2019-04-15
48  https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/telefonservice5070.4.613655ff148a1209d2d9209.html
49  Internt PM – Avtal Telefonservice och Växel, 2018-11-27
50  Internt PM - Information om ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel, 2019-05-06
51 Internt PM - Kostnad för budkörning och posthantering, streckkoder och postavtal 501 80, 2020-03-04
52  Ibid. 
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Stadshusservice 
Stadshusservice samlar flera olika resurser för stadshuskvarteren. Det ingår bl.a. fastighetsskötsel, 
kontorsvaktmästeri med verksamhetsstöd och reception Stadshuset. Följande förvaltningar 
ingår i Stadshusservice; Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Miljöförvaltningen, Revisionskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskansliet, 
Servicekontoret och Tekniska förvaltningen.53  

Personal och kontorsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 
826 tkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal anställda på respektive förvaltning 
som ingår i Stadshuskvarteret.54 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Stadshusservice i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige.

Det finns ett serviceavtal avseende Stadshusservice från den 7 februari 2020. Avtalet är 
 undertecknad av respektive förvaltningschef och Arbetschef på Servicekontoret för Personal- 
och  kontorsservice. I serviceavtalet framgår det beställarens uppdrag till utföraren, tjänstens 
omfattning, servicegrad, kvalitet och fördelningsnyckel.55

Stadsrevisionens sammantagna iakttagelser för Servicekontoret/Servicenämnden
Servicekontoret debiterar förvaltningarna sammanlagt ca 105 mnkr per år. Det finns sju olika 
kostnadsposter som avdelningarna på Servicekontoret fördelar ut på förvaltningarna. Den största 
kostnadsposten är digital arbetsplats som uppgår till ca 57 mnkr. Det finns sammanlagt fem 
olika fördelningsnycklar och två kostnadsposter saknar fördelningsnyckel. Det är löneservice 
där debiteringarna kommer från lönesystemet Heroma och telefonservice som enligt vidtalan-
de uppger att underlagen finns i Servicekontorets försystem KomMa. Avseende tre kostnads-
poster som avser löneservice, IT-service och redovisningsservice framgår det i Servicenämndens 
 reglemente att nämnden ska utföra tjänster inom de tre områdena. Gällande kostnadsposten som 
avser digitala nämndhandlingar finns det beslut om införandet av digitala nämndhandlingar 
i respektive nämnd. De återstående tre kostnadsposterna finns det inga formella beslut om att 
fördela ut kostnader till nämnderna/förvaltningarna i Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller 
Kommunfullmäktige. 

2.2.3 Samhällsbyggnadsförvaltningen/Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för frågor om byggande, detaljplanering, mätning och 
kartframställning. I Samhällsbyggnadsförvaltningen ingår även lantmäteriavdelningen.56

Intramap 
Intramap är stadens interna tittskåp för geografisk information. I programmet ser man vilken 
geografisk information som stadens verksamheter vill göra tillgängliga för andra anställda inom 
Borås Stad. Anställda kan i Intramap välja att presentera informationen för andra inom Borås 
Stad och på så sätt samordna information i en karta för att hjälpa andra med att dela information 
och ta mer korrekta beslut. 

53 https://intranet.boras.se/serviceochstod/bokaochbestalla/stadshusservice.4.35c58f2b1488e52a8428ea63.html
54  Internt PM – Serviceavtal Stadshusservice 2020-02-07
55  Ibid. 
56  https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/

uppdragochansvar.4.e3d1d811486bb2d2efab845.html
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Varje objekt i kartan kan även innehålla information om vad som finns på platsen, även länkar 
till dokument, rapporter eller hemsidor. 57

Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 1,7 
mnkr. Det finns en fördelningsnyckel där varje förvaltning betalar mellan 2 % till 15 %.  
Samhällsbyggnadsförvaltingen betalar mest och betalar 20 %. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende intramap i Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade på Samhällsbyggnadsförvaltningen finns det beslut i Kommunstyrelsen om att 
Intramap ska fördelas på varje förvaltning men det finns inga dokumenterade beslut. 

Projektstudio för Samhällsbyggnad 
Projektstudions mål är att bättre och snabbare lösa komplexa frågor inom samhällsbyggnads-
processen. Projektstudion beskrivs bäst som ett arbetsformat där Samhällsbyggnadsförvaltningen 
tillsammans med andra förvaltningar arbetar intensivt med en uppgift. I studion samverkar 
olika kompetenser och professioner i komplexa frågor i syfte att gemensamt lösa problem och nå 
fram till en gemensamma målbilder. Här finns utrymme att kreativt arbeta med innovativa idéer 
och utbyta kunskap samt erfarenheter med varandra. Projektstudioarbete har förtur gentemot 
ordinarie arbete så länge det annonserats i god tid. Arbetsmodellen är förankrad i Borås Stads 
högsta ledning.58

Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar Stadsledningskansliets avdelning för samhällsplanering, 
Tekniska förvaltningen, Miljö- och konsumentförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen 
samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen en årlig kostnad på ca 53 tkr. Det finns en fördelnings-
nyckel där samtliga förvaltningar som ingår i projektstudion betalar lika mycket. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende projektstudio i 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. 

Den strategiska gruppen som består av förvaltningschefer för respektive förvaltning har den 
28 januari beslutat om att internfakturera varje förvaltning för hyra av lokal och IT-drift för 
 projektstudio och intäkterna ska gå till plan och bygglovsavdelningen. Den strategiska gruppen har 
den 17 juni 2020 beslutat om förvaltning och utveckling av projektstudio för samhällsbyggnads-
processen. I dokumentet framgår det att Projektstudio för samhällsbyggnadsprocessen finansieras 
för närvarande gemensamt av de deltagande förvaltningarna. Kostnader för studioarbete, material 
och lokal faktureras samhällbyggnadsförvaltningen som i sin tur fördelar kostnaderna mellan 
de olika förvaltningarna.59

57  https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/gisochgeografiskinformation/

intramap.4.5c09fa0516a59d42b02a5a05.html
58  https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/

projektstudioforsamhallsbyggnad.4.4516944915fdebb937ec5c8a.html
59  https://intranet.boras.se/download/18.5b4fa15a177cda291b058c/1614067861350/F%C3%B6rvaltning%20och%20utveckling%20av%20

projektstudio%20f%C3%B6r%20samh%C3%A4llsbyggnadsprocessen.pdf
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Stadsrevisionens sammantagna iakttagelser för Samhällsbyggnadsförvaltningen/
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar förvaltningarna sammanlagt ca 1,7 mnkr per år. Det 
finns två olika kostnadsposter som Samhällsbyggnadsförvaltningen fördelar ut på förvaltningarna. Den 
största kostnadsposten är Intramap som uppgår till ca 1,7 mnkr. Det finns två olika fördelnings-
nycklar. Det finns inga beslut om att fördela ut kostnader till nämnderna/förvaltningarna i 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. 

2.2.4 Grundskoleförvaltningen/Grundskolenämnden  
Bemanningsenhet inom pedagogik 
Bemanningsenheten är en del i förvaltningarnas samlade arbete med att säkerställa personal- 
och kompetensförsörjningen samt att stärka arbetsgivarvarumärket Borås Stad. Ytterst syftar 
verksamheten till att möta kommuninvånarnas behov av stöd och service i olika verksamheter.

Bemanningsenhetens mål är att sträva för 100 % täckning av verksamheternas behov (beställ- 
ningar) men med rådande personalläge är en rimlig förväntad täckning mellan 90-100%. 
Beroende på förvaltningarnas behov av personer till vikariat kan det leda till en lägre täcknings-
grad av korttidsbemanningen.

Täckningsgraden för respektive verksamhet påverkas bl.a. av möjligheten att rekrytera tim-
avlönade, timavlönades tillgängliga tid, verksamhetens förmåga att rekrytera tillsvidareanställda 
och arbetsmarknadsläge. För bästa resultat ska Bemanningsenheten och förvaltningarna ha 
fortlöpande dialog. 

Grundskoleförvaltningen debiterar Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och utbildningsförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen och Servicekontoret en årlig kostnad på ca 8,6 mnkr avseende 
2021. Det finns en fördelningsnyckel och kostnaden och fördelas till de förvaltningar som an-
vänder bemanningsenheten. Fördelning görs utifrån tidigare års nyttjandegrad. Inför 2021 års 
fördelning har antal beställningar mellan 2018-01 och 2020-10 tagits fram och använts som 
fördelningsbas. Avstämning mellan utfördelad kostnad och aktuell kostnad kommer att göras i 
april, september samt december.60

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende bemanning pedagogik i 
Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har den 20-21 november 2019 beslutat att Bemanning Pedagogik 
övergår från Kommunstyrelsen till Grundskolenämnden från och med 1 januari 2020.  
I Grundskolenämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag läggs Ansvarar för 
 bemanningsenheten Pedagogik till.61

60 Internt PM - Uppdrag för Borås Stads bemanningsenhet inom pedagogik, 2020-12-08
61  Kommunfullmäktige Borås Stad, Protokoll, 2019-11-20-2019-11-21 
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2.3 Intervjuer med verksamheten 

2.3.1 Intervjuer med chef för ekonomifunktion på förvaltningarna 
Befintlig ram 
Flertalet intervjuade uppger att det saknas samordning av centralt tillkommande kostnader, 
det finns ingen som har överblick över hur mycket kostnader det är som cirkulerar runt. På 
intranätet finns det tre kostnadsposter och det är digital arbetsplats, e-handel, upphandling och 
hållbarhet samt förvaltningsabonnemang för redovisningsservice. Enligt flera intervjuade saknas 
det information om kostnader som debiteras ut centralt, det bara kommer en intern faktura i 
ekonomisystemet som ska betalas. Flera intervjuade uppger att några av kostnaderna har belastat 
förvaltningarna under flera år som ska inrymmas med den tilldelade budgeten. Flera kostnader kan 
betraktas som relativt nya där förvaltningarna inte fått någon kompensation i budget för dessa 
ökade kostnader. Frågor som flertalet av de intervjuade uppger är exempelvis om det  genomförs 
några konsekvensanalyser vad det innebär för förvaltningarna innan man fördelar ut de centrala 
kostnaderna? 

Effektivisering 
Enligt intervjuade är flertalet av de administrativa system som fördelas genom centrala kostnaderna 
relevanta. System behövs i förvaltningen för att genomföra sitt uppdrag och man ser fördelarna 
med att kostnaderna hanteras centralt. De intervjuade ställer sig samtidigt frågande till vilket 
incitament det finns för att effektivisera. Många förvaltningar har i de flesta fall inte möjlighet 
att påverka kostnaderna eller innehållet i de resurser/system som fördelas ut. Flertalet intervjuade 
menar att när det gäller några av systemen/centrala kostnaderna som debiteras ut, har det i många 
förvaltningar inte efterfrågats något system. I dessa fall används inte heller  systemen. Det blir en 
dyr kostnad när man inte använder system man betalar för. Ingen tar något effektiviseringsansvar 
för kostnadsposterna, menar de intervjuade. 

Effektiviseringskrav från Kommunfullmäktige i samband med budget uppges inte heller slå 
igenom på de centralt fördelade kostnaderna. 

Ramfinansiera och fördelningsnycklar 
I flera fall har centrala kostnader räknats upp mer än den indexuppräkning som nämnderna 
erhåller i budgetram, vilket leder till att det blir anpassningar i verksamheten, beskriver de 
 intervjuade. Flera intervjuade anser att man bör se över möjligheten att ramfinansiera flera av de 
centrala funktionerna. Dessa tjänster skulle då också bli mer transparenta och genomgå samma 
budgetuppföljning som andra ramfinansierade verksamheter, menar de intervjuade.

Enligt flera intervjuade menar de att fördelningsnycklarna i några fall är ologiska. De menar att 
behovet eller användandet av tjänsten/programmet behöver ligga till grund för fördelningen och 
inte baserat på exempelvis antalet anställda som några av fördelningsnycklarna är baserade på. 
Flera intervjuade menar att fördelningsnycklarna borde vara påverkbara, att varje förvaltning 
ska själv kunna värdera kostnaden och därmed kunna påverka kostnaden efter behoven samt att 
fördelningsnycklarna bör ses över med jämna mellanrum. 

Merarbete och administration 
Enligt intervjuade är det viktigt att poängtera att även om vissa kostnader som debiteras ut vid 
införande av tjänster central inte är särskilt höga så genererar dessa tjänster merarbete på förvalt-
ningarna. Ofta förväntas förvaltningarna ta fram kontaktpersoner till dessa centrala tjänster. 
Detta genererar i slutändan en slags dold kostnad i arbetstid för förvaltningarna, menar de intervjuade. 
Därutöver tillkommer kostnader för att hantera alla internfakturor som ska betalas som en 
följd av fördelningssystemet. Underlagen till interndebiteringarna från Servicekontoret finns i 
försystemet KomMa, där flertalet av intervjuade upplever att det är svårt att hitta rätt underlag 
i KomMa och att man i flera fall inte vet vad man betalar för.  
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Planeringsförutsättningarna vid införande av nya centrala kostnader är dessutom undermåliga, 
menar man. Det kan komma ett mail till en tjänsteperson på förvaltningen om att det kommer 
en internfaktura, under innevarande år, som inte meddelats innan budget är fastställd.

Beslut 
Flertalet av de centralt tillkommande kostnaderna är beslutade av IT-styrgruppen, uppger de 
 intervjuade. Man är samtidigt frågande till vilket mandat den gruppen har att besluta om kostnader 
för andra nämnder? Det är Kommunfullmäktige som har beslutat om budgeten till nämnderna, 
framhåller de intervjuade. Hela budgeten går ju inte till nämnderna egentligen. Detta då de 
centralt tillkommande kostnaderna inte går att säga nej till eller påverka. Dessa kostnader måste 
man betala oavsett och de går därmed först, menar man. I slutändan innebär detta anpassningar 
i kärnverksamheten.  

2.3.2 Intervjuer med Servicekontoret 
Enligt flertalet intervjuade på Servicekontoret har de sedan omorganisationen 2011 (beslut i 
Kommunfullmäktige 18 november 2010) fått fler administrativa avdelningar. Det var bl.a. 
Löneservice, Dataservice, Redovisningsservice, Telefonservice som tidigare var organiserad 
under Administrativa kontoret under Kommunstyrelsen. Avdelningarna har anpassat sig efter 
Servicekontorets modell för interndebitering och upplever inte någon administrativ merkostnad 
vid debitering. Underlagen till majoriteten av debiteringar finns i Servicekontorets försystem 
KomMa. Det finns några beställare på Stadsledningskansliet för samtliga administrativa avdelningar 
där de minst en gång per år går igenom Servicekontorets tjänster och ändrar och justerar i den 
mån som det behövs.

När det gäller nämndens reglemente har förvaltningen tolkat det så att de ska utföra tjänster 
avseende om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter och fastighets-
service till att de ska utföra tjänster inom stadshusservice till vissa förvaltningar. När det gäller 
service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt har förvaltningen gjort tolkningen att 
de omfattar tjänster avseende tryckeri, post, brev- och budhantering.   

2.3.3 Intervjuer med Stadsledningskansliet 
Enligt flertalet intervjuade på Stadsledningskansliet finns det en intern debiteringsmodell som 
Stadsledningskansliet använder för debitering av interna tjänster och program. Några av kostnads-
posterna har tillkommit på senare tid av olika politiska beslut om att införa systemet eller tjänsten 
och kostnaden har sedan fördelats ut på förvaltningarna. Det administrativa kringarbetet med att 
hantera interna debiteringar tar arbetstid från personalen på Stadsledningskansliet. Det behöver 
enligt de intervjuade genomföras en genomlysning av de centralt tillkommande kostnaderna för 
att hitta alternativa finansieringsmöjligheter för flertalet av dem. 

Stadledningskansliet är beställare av olika tjänster som Servicekontoret utför. Digital infrastruktur,  
försäkringar, löneservice, telefoniservice och redovisningsservice är centrala kostnader som varje 
förvaltning behöver ha för att kunna genomföra uppdraget från Kommunfullmäktige. Borås 
Stad har löst det genom gemensamma kostnader för alla förvaltningar och det har varit ett sätt 
att finansiera den gemensamma lösningen. 

Det finns ingen central sammanställning av centralt tillkommande kostnader som 
Stadsledningskansliet har utformat. Det har inte heller genomförts någon konsekvensanalys 
vid införande av nya centralt tillkommande kostnader. Det finns inga beslut om riktlinjer för 
beställar-/utförarmodellen men en remissversion har skickats ut till nämnderna.



27

Centralt tillkommande kostnader

3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är fördelade på förvaltningar  /
nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, 
effektiv och i enlighet med kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen. 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
Inom Borås Stad finns gemensamma kostnader som fördelas på alla nämnder. Som en del av 
granskningen har dessa gemensamma centrala kostnaders antal och omfattning kartlagts. 
Kartläggningen visar det finns sammantaget 23 olika typer av kostnader som interndebiteras 
nämnderna. Kostnaderna uppgår sammantaget till ca 160 miljoner kronor årligen. Kostnaderna 
fördelas företrädesvis från Kommunstyrelsen och Servicenämnden men även andra nämnder 
ansvarar för delar av kostnaderna. Kostnaderna avser olika former av tjänster, så som ex. IT-
arbetsplatstjänst, upphandling, försäkringspremie och tjänstekort m.m. De fördelas oftast genom 
olika former av fördelningsnycklar till de nämnder som nyttjar tjänsterna. De nämnder som ska 
nyttja tjänsterna kan i många fall inte styra över hur stor kostnad det blir för nämnden, påverka 
tjänstens innehåll eller avstå från en tjänst som man inte nyttjar. 

Granskningen visar att mängden kostnader växt över tid. Uppgifter som framkommer i 
 granskningen ger för handen att det - framför allt i Kommunstyrelsen - är ett etablerat arbetssätt 
att finansiera nya centrala tjänster genom s.k. fördelningsnycklar där kostnaden för tjänsterna 
internfaktureras andra nämnder i staden. Samtidigt framkommer i granskningen att betalande 
nämnder i vissa fall inte efterfrågat eller använder tjänsterna, att fördelningsnycklarna varierar och 
att hanteringen skapar ett administrativt merarbete i både debiterande och betalande nämnder.

Det framkommer även i granskningen att de centralt tillkommande kostnaderna försvårar 
budgetplaneringen för nämnderna och att denna form av finansiering av kommungemensamma 
tjänster medför risker för ineffektivitet. Effektivitetsriskerna består främst av att av 
effektiviseringskrav i det ordinarie budgetarbetet inte slår igenom för dessa kostnader och att 
incitamenten för effektivisering riskerar att bli lägre när tjänster inte genomgår samma uppföljning 
som ramfinansierad verksamhet. Det finns till största delen heller inga regler, riktlinjer eller 
andra styrande dokument som reglerar hur hantering eller uppföljning av centralt tillkommande 
kostnader ska gå till.

De centralt tillkommande kostnaderna avser i flera fall, sett till var varje enskild kostnad, 
ringa belopp. Mängden kostnader totalt för betalande nämnder medför dock enligt vidtalade i 
 granskningen, att inte oväsentliga delar av kommunbidraget måste avsättas årligen. Förhållanden 
som medför att kostnaderna betalas på bekostnad av nämndernas kärnverksamhet. 

Ingen vidtalad i granskningen har kunnat presentera en heltäckande bild av kostnadernas antal, 
omfattning och utformning. Vare sig Kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har genom-
fört någon analys över de centralt tillkommande kostnadernas omfattning eller dess inverkan på 
nämndernas förutsättningar att genomföra sina grunduppdrag. Det genomförs inte heller några 
konsekvensanalyser i dessa avseenden när nya centrala kostnader införs. När det gäller 17 av de 23 
centralt tillkommande kostnaderna finns inte några formellt fattade beslut avseende själva tjänsten, 
dess kostnad eller dess fördelning. Betalande nämnder har såvitt framkommer i granskningen inte 
heller vidtalats vid införseln när det gäller merparten av de centralt tillkommande kostnaderna.

Samtidigt visar granskningen att delar av de centralt tillkommande kostnaderna avser tjänster 
som många menar behövs och som det är rationellt att finansiera och administrera centralt. Här 
uppger intervjuade samstämmigt att det i flera fall hade varit väsentligt bättre att hitta andra 
former för tjänstens finansiering. Detta ex. genom tilldelning i årlig budget för Kommunstyrelsen 
eller den nämnd som tillhandahåller tjänsten. 
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Lagliga förutsättningar
Som en del av granskningen har Stadsrevisionen gått igenom de lagliga förutsättningarna för 
en Kommunstyrelse eller en kommunal nämnd att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 

Enligt kommunallagen 6 kap. 2 § fjärde punkten, ska Kommunfullmäktige, om inte något annat 
anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområde och inbördes 
förhållanden. Kommunfullmäktige får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt 
en annan nämnd. 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.   

Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § kommunallagen i vissa fall ge Kommunstyrelsens rätt 
att fatta beslut om förhållanden i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna innebär inte att 
Kommunstyrelsen blir överordnad andra nämnder eller att vissa frågor med automatik alltid ska 
beslutas om av Kommunstyrelsen. Bestämmelsen innebär endast att Kommunfullmäktige kan 
ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder. Det kan exempelvis vara övergripande och strategiska frågor 
som berör flera nämnder. 

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § kommunallagen i frågor som rör förvaltningen och i frågor 
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande 
verksamhet en självständig beslutanderätt.

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgift och möjlighet att tillhandahålla tjänster åt andra 
nämnder behöver enligt kommunallagen regleras i respektive nämnds reglemente, som ska  beslutas 
av Kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens genomgång av Kommunstyrelsens och de debiterande nämndernas reglementen 
visar att inget reglemente, förutom Servicenämndens och Grundskolenämndens, ger i uppgift 
från Kommunfullmäktige att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. I Servicenämndens fall 
avser uppgiften bl.a. att tillhandahålla tjänster som avser IT, redovisning samt personal- och 
löneadministration. I Grundskolenämndens fall avser uppgiften ansvar för bemanningsenheten 
pedagogik. Det framgå dock inte i Grundskolenämndens fall att detta är en tjänst till andra 
nämnder eller att nämnden har rätt att debitera andra nämnder. Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder har inget stöd i reglementet för att införa, debitera eller tillhandahålla tjänster åt  andra 
nämnder. Respektive nämnd har dessutom inom ramen för sin förvaltande verksamhet en själv-
ständig beslutanderätt. 

Stadsrevisionens bedömning är med utgångspunkt i de lagliga förutsättningarna i kommunal-
lagen och Kommunfullmäktiges reglementen, att Kommunstyrelsen och övriga nämnder inte 
har befogenhet eller mandat att debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. Endast 
Servicenämnden och Grundskolenämnden har vissa av dessa befogenheter och då för de tjänster 
som anges i respektive nämnds reglemente.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Stadsrevisionen även att förslaget till lydelse i remiss-
versionen av riktlinjer för beställar-/-utförarmodellen om att ”Kommunstyrelsen har rätt att fördela 
kostnader genom så kallade fördelningsnycklar för köp av verksamheter som är kommungemensamma 
från olika interna utförare eller typer av tjänster” inte är förenligt med Kommunstyrelsens reglementen. 
Detta då befintliga reglementen för Kommunstyrelsen inte medger denna typ av befogenheter.
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Stadsrevisionens bedömning är, mot bakgrund av genomgången av berörda nämnders  reglementen, 
att de delar som reglerar Servicenämndens och Grundskolenämndens möjligheter att tillhanda-
hålla och debitera för tjänster till andra nämnder är mycket vagt formulerade. Kommunstyrelsen 
behöver mot bakgrund av detta och andra granskningsresultat i innevarande rapport genomföra 
en översyn av nämndernas reglementen i dessa delar.  

Med utgångspunkt i områdets lagliga förutsättningar och övriga granskningsresultat gör 
Stadsrevisionen även nedanstående bedömningar för respektive nämnd som ansvarar för  debitering 
av en eller flera centralt tillkommande kostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden debiterar övriga nämnder sammanlagt ca 1,7 mnkr per 
år  fördelade på två kostnadsposter. Det finns inga beslut om att fördela ut kostnader till 
 nämnderna i Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden eller i Kommunfullmäktige. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget stöd i reglementet för att debitera eller tillhandahålla 
tjänster åt andra nämnder. 

Stadsrevisionens bedömning är att Samhällsbyggnadsnämndens hantering av centralt tillkommande 
kostnader inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet 
med de reglementen som gäller för nämnden. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden debiterar sju nämnder sammantaget ca 8,6 mnkr per år. Det finns 
inga  formella beslut om debitering eller fördelning av kostnader avseende bemannings-
enheten  pedagogik i Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. I 
Grundskolenämndens reglemente framgår att nämnden har ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik, det framgå dock inte att detta är en tjänst till andra nämnder eller att nämnden har 
rätt att debitera andra nämnder. 

Stadsrevisionens bedömning är att Grundskolenämndens hantering av kostnaden för bemannings-
enheten pedagogik delvis är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker 
i enlighet med de reglementen som gäller för nämnden.

Servicenämnden
Servicenämnden debiterar nämnderna sammanlagt ca 105 mnkr per år fördelade på sju  olika 
kostnadsposter. Servicenämnden utför tjänster inom områdena löneservice, IT-service och 
 redovisningsservice och i enlighet med nämndens reglemente. När det gäller kostnadsposten 
som avser digitala nämndhandlingar finns det beslut i respektive nämnd om införandet av 
digitala nämndhandlingar. Gällande tre kostnadsposter (telefonservice, post- och budhante-
ring samt stadshusservice) finns det inga beslut om att fördela ut kostnader till nämnderna i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

I Servicenämndens reglemente framgår att nämnden har i huvuduppgift att utföra tjänster rörande 
bl.a. om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter och fastighets service 
samt tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt. I reglementet 
framgår inte att de ska tillhandahålla tjänster inom post, budhantering eller stadshuservice. 
Förvaltningen har dock gjort denna tolkning av reglementet. Det framgår inte i reglementet 
att nämnden har rätt att debitera andra nämnder. Det framgår dock av Kommunfullmäktiges 
 budgetbeslut att Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdrags-
ersättningar från andra nämnder och bolag. 
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Stadsrevisionens bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt tillkommande 
kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen 
sker i enlighet med de reglementen som gäller för nämnden.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen debiterar nämnderna sammanlagt ca 45 mnkr per år fördelat på  
tretton  olika kostnadsposter. Kostnadsposten som avser försäkringspremie finns det beslut om 
i Kommunstyrelsen om att kostnaden ska fördelas ut till nämnderna. Kostnadsposten som 
 avser  dataskyddsombud finns det beslut i respektive nämnd om att utse dataskyddsombud 
från Sjuhärads kommunalförbund. När det gäller de elva kostnadsposter som återstår finns 
det inget beslut om att fördela ut kostnaderna till nämnderna varken i Kommunstyrelsen eller 
i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har inget stöd i reglementet för att debitera eller till-
handahålla tjänster åt andra nämnder

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens hantering av de centralt tillkommande 
kostnaderna inte är ändamålsenlig. Bristerna avser ett stort antal kostnadsposter om samman-
taget större belopp. Därutöver visar granskningen att det i Kommunstyrelsen finns ett etablerat 
arbetssätt att finansiera centrala tjänster genom s.k. fördelningsnycklar vilket påverkar övriga 
nämnders förutsättningar att genomföra sina grunduppdrag. Kommunstyrelsen behöver säker-
ställa att hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller för styrelsen.

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen 
ansvarar enligt reglementet dessutom för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas ansvarsområden och för att en effektiv och ändamål-
senlig organisation upprätthålls. Granskningen visar att det saknas en samlad analys av de 
centralt tillkommande kostnaderna. Det finns inte heller någon övergripande sammanställning 
över dessa kostnaders förekomst, utformning eller omfattning. Kostnaderna är tills största delen 
inte heller föremål för övergripande och systematisk uppföljning eller utvärdering. 

Stadsrevisionens bedömning är att förhållandena medför att Kommunstyrelsens uppsikt över 
området inte är tillräcklig. 

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att de centralt tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande 
belopp och avser en bred flora poster årligen. Principerna för fördelning skiljer sig åt och betalande 
nämnder saknar i stor utsträckning inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen 
medför administrativt merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten av 
kostnaderna. Det saknas även en samlad analys över kostnadernas utformning och omfatt-
ning. Konsekvensanalyser genomförs inte när nya centralt tillkommande kostnader införs. 
Hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslutade reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, medför risker för ineffektivitet och att inte 
oväsentliga delar av kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grunduppdrag årligen.
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Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt 
 tillkommande kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Grundskolenämndens  hantering 
bedöms som delvis ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens 
 hantering inom området bedöms inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens uppsikt inom 
området  bedöms därutöver som otillräcklig. Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom 
området är så pass omfattande att hanteringen totalt sett inte kan ses som ändamålsenlig och 
effektiv.

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa att hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna sker i enlighet med Kommunfullmäktiges reglementen. Kommunstyrelsen behöver 
därutöver genomföra en genomgripande analys av de centralt tillkommande kostnaderna, överväga 
alternativa finansieringsmodeller och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas upp. 
Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området och genomföra 
en översyn av nämndernas reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att genomföra sina grunduppdrag anges årligen i 
Borås Stads budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de centralt tillkommande 
kostnaderna riskerar att urholka Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Duong
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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4 KÄLLFÖRTECKNING 
Lagar och förordningar
Kommunallag (2017:725)

Kommunala styrdokument och rapporter
Gemensamt regemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, Fastställd av 
Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-03-19

Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, Reviderad 
av Kommunfullmäktige: 2021-03-18

Reglemente för Servicenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19.

Reglemente för Grundskolenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad 
av Kommunfullmäktige: 2019-11-29

Borås Stad Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering  
2020-10-15

Borås Stad Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering  
2020-10-15

Protokoll 
Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-11-20-2019-11-21

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2005-06-07

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2002-06-17

Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-06-19

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Protokoll, 2018-02-23

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2012-11-19

Avtal
Internt avtal/beställning 2022 avseende tjänsten Borås Stads redovisningsfunktion, 2021-05-31

Internt PM – Överenskommelse Digitala nämndhandlingar, 2019-04-15

Internt PM – Avtal Telefonservice och Växel, 2018-11-27

Intervjuer
Intervju 1 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-09-03

Intervju 2 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-09-08 

Intervju 3 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2021-09-22

Intervju 4 med representant för Servicekontoret. 2021-11-06

Intervju 5 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-10-21
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Intervju 6 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2021-12-07

Intervju 7 med representant för Vård- och äldreförvaltningen. 2021-12-08

Intervju 8 med representant för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2021-12-10

Intervju 9 med representant för Förskoleförvaltningen. 2021-12-14

Intervju 10 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-12-15

Intervju 11 med representanter för Servicekontoret. 2021-12-16

Intervju 12 med representant för Fritids- och folkhälsonämnden. 2022-01-04

Mailkorrespondens 
Mailkorrespondens med representant 1 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 2 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 3 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 4 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 5 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 6 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 7 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 8 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 9 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 10 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 11 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 12 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 13 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 14 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 15 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 16 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 17 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 18 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 19 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 20 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 21 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 22 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 23 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 24 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 25 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 26 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 27 för Arbetslivsförvaltningen. 
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Mailkorrespondens med representant 28 för Fritids- och folkhälsonämnden.

Mailkorrespondens med representant 29 för Förskoleförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 30 för Grundskoleförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 31 för Grundskoleförvaltningen 

Mailkorrespondens med representant 32 för Grundskoleförvaltningen 

Mailkorrespondens med representant 33 för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 34 för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 35 för Kulturförvaltningen

Mailkorrespondens med representant 36 för Lokalförsörjningsförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 37 för Miljö-och konsumentförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 38 för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 39 för Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mailkorrespondens med representant 40 för Sociala omsorgsförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 41 för Tekniska förvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 42 för Vård- och äldreförvaltningen.

Övrigt
Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, tredje upplagan 2021

Promemoria (PM) 
Internt PM - Utdebitering av CKS Kortteam, 2021-02-20

Internt PM - Utdebitering av ny förvaltningsorganisation, 2019-04-29

Internt PM – Mediapoolen – information och intern kostnadsfördelning, 2019-09-04

PM – Dataskyddsombud inom Borås regionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
2017-12-12

Internt PM - Information om ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel, 2019-05-06

Internt PM - Kostnad för budkörning och posthantering, streckkoder och postavtal 501 80, 
2020-03-04

Internt PM - Uppdrag för Borås Stads bemanningsenhet inom pedagogik, 2020-12-08

Internetkällor
Internpriser 

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonom-
ihandbok/internpriser.4.366f0c6a148c124dedd2211d.html

Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad
https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20
Bor%C3%A5s%20Stad%20Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20ut-
f%C3%B6rarmodellen.pdf
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Stadsledningskansliet 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskans-
liet.4.64737d1d14502edf3956191e.html

Merkraft
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/personalforeningar/merkraft.4.239252af146
060404499cf05.html

Lönekartläggning 2020
https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/loneoversyn/loneoversynsprocess/lonekartlagg-
ning/lonekartlaggning2020.4.2b148b21162ef2a8e299f8c4.html

Esmaker 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/esmaker.4.7d95a-
87b1495219af9752fe9.html

Canea
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/canea.4.5c-
09fa0516a59d42b021a561.html

E-handel 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/ehan-
del.4.6795eb7415d0329975fad8a8.html

Upphandling och inköp 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochin-
kop.4.613655ff148a1209d2d92ab.html

Beställning av upphandlingsuppdrag 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/bestallningav-
upphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html

Stratsys 
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonom-
ihandbok/stratsys.4.366f0c6a148c124dedd225fc.html

Servicekontoret 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025b-
c80148884464ed46f6.html

Redovisningsservice 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/
affarsstod/redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html

Löneservice 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/
personalochkontorsservice/loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html
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Digitala nämndhandlingar 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/digitalanamndhand-
lingar.4.366f0c6a148c124dedd4421a.html

Telefonservice 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/telefonservice5070.4.613655ff148a1
209d2d9209.html

Stadshusservice 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/bokaochbestalla/stadshusservice.4.35c58f2b1488e52a-
8428ea63.html

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/
uppdragochansvar.4.e3d1d811486bb2d2efab845.html

Intramap 
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/gisoch-
geografiskinformation/intramap.4.5c09fa0516a59d42b02a5a05.html

Projektstudio för samhällsbyggnads
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/projektstudiofor-
samhallsbyggnad.4.4516944915fdebb937ec5c8a.html

Förvaltning och utveckling av projektstudio för samhällsbyggnadsprocessen 
https://intranet.boras.se/download/18.5b4fa15a177cda291b058c/1614067861350/F%C3%B6r-
valtning%20och%20utveckling%20av%20projektstudio%20f%C3%B6r%20samh%C3%A4lls-
byggnadsprocessen.pdf



SLK Kommunikationstjänster 964 409

SLK Hälsostrateg och företagshälsovård 1 442 550

SLK Grundlicens lönekartläggning 95 760

SLK Facklig fördelning (0,14 % av bruttolönekostnaden) 5 272 760

SLK Fördelning av fackliga företrädare 3 932 015

SLK Tjänstekort 4 797 296

SLK Försäkringspremie 10 994 309

SLK Esmaker, Canea och stödfunktioner 1 922 287

SLK E-handel, upphandling, hållbarhet 10 636 300

SLK Ny förvaltningsorganisation (PM3) 1 110 700

SLK Mediapoolen 1 800 000

SLK Dataskyddsombud 764 270

SLK Licens Stratsys 1 135 700

SK Förvaltningsabonnemang (redovisningsservice) 12 733 000

SK Löneadministration (0,51 % av bruttolönekostnaden) 18 258 296

SK Digital Arbetsplats 57 178 498

SK Digitala Nämndhandlingar 1 873 583

SK Telefonservice och växel 11 702 340

SK Budbil 2 616 300

SK Stadshusservice 825 820

SBF Intramap 1 683 376

SBF Projektstudio 52 674

GF Bemanningsenhet inom pedagogik 8 553 000
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Centralt tillkommande kostnader i 
Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma 
kostnader som är fördelade på förvaltningar/nämnder. 
Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads 
hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med 
kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen. 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
Inom Borås Stad finns gemensamma kostnader som 
 fördelas på alla nämnder. Som en del av granskningen 
har dessa gemensamma centrala kostnaders antal och 
omfattning kartlagts. Kartläggningen visar det finns 
sammantaget 23 olika typer av kostnader som intern- 
 debiteras nämnderna. Kostnaderna uppgår sammantaget 
till ca 160 miljoner kronor årligen. Kostnaderna fördelas 
företrädesvis från Kommunstyrelsen och Servicenämnden 
men även andra nämnder ansvarar för delar av kostnaderna. 
Kostnaderna avser olika former av tjänster, så som ex. IT-
arbetsplatstjänst, upphandling, försäkringspremie och 
tjänstekort m.m. De fördelas oftast genom olika former av 
fördelningsnycklar till de nämnder som nyttjar tjänsterna. 
De nämnder som ska nyttja tjänsterna kan i många fall 
inte styra över hur stor kostnad det blir för nämnden, 
påverka tjänstens innehåll eller avstå från en tjänst som 
man inte nyttjar. 

Granskningen visar att mängden kostnader växt över 
tid. Uppgifter som framkommer i granskningen ger för 
 handen att det - framför allt i Kommunstyrelsen - är ett 
etablerat arbetssätt att finansiera nya centrala tjänster 
 genom s.k. fördelningsnycklar där kostnaden för  tjänsterna 
internfaktureras andra nämnder i staden. Samtidigt fram-
kommer i granskningen att betalande nämnder i vissa 
fall inte efterfrågat eller använder tjänsterna, att fördel-
ningsnycklarna varierar och att hanteringen skapar ett 
administrativt merarbete i både debiterande och betalande 
nämnder.

Det framkommer även i granskningen att de centralt 
tillkommande kostnaderna försvårar budgetplaneringen 
för nämnderna och att denna form av finansiering 
av kommungemensamma tjänster medför risker för 
ineffektivitet. Effektivitetsriskerna består främst av att 
av effektiviseringskrav i det ordinarie budgetarbetet inte 
slår igenom för dessa kostnader och att incitamenten 
för effektivisering riskerar att bli lägre när tjänster inte 
genomgår samma uppföljning som ramfinansierad 
verksamhet. Det finns till största delen heller inga regler, 
riktlinjer eller andra styrande dokument som reglerar 
hur hantering eller uppföljning av centralt tillkommande 
 kostnader ska gå till.

De centralt tillkommande kostnaderna avser i flera fall, 
sett till var varje enskild kostnad, ringa belopp. Mängden 
kostnader totalt för betalande nämnder medför dock 
 enligt vidtalade i granskningen, att inte oväsentliga delar 
av kommun bidraget måste avsättas årligen. Förhållanden 
som medför att kostnaderna betalas på bekostnad av 
nämndernas kärnverksamhet. 

Ingen vidtalad i granskningen har kunnat presentera en 
heltäckande bild av kostnadernas antal, omfattning och 
utformning. Vare sig Kommunstyrelsen eller någon annan 
nämnd har genomfört någon analys över de centralt till-
kommande kostnadernas omfattning eller dess inverkan 
på nämndernas förutsättningar att genomföra sina grund-
uppdrag. Det genomförs inte heller några konsekvens-
analyser i dessa avseenden när nya centrala kostnader 
införs. När det gäller 17 av de 23 centralt tillkomman-
de kostnaderna finns inte några formellt fattade beslut 
 avseende själva tjänsten, dess kostnad eller dess fördelning. 
Betalande nämnder har såvitt framkommer i granskningen 
inte heller vidtalats vid införseln när det gäller merparten 
av de centralt tillkommande kostnaderna.

Samtidigt visar granskningen att delar av de centralt till-
kommande kostnaderna avser tjänster som många menar 
behövs och som det är rationellt att finansiera och adminis-
trera centralt. Här uppger intervjuade samstämmigt att det 
i flera fall hade varit väsentligt bättre att hitta andra former 
för tjänstens finansiering. Detta ex. genom tilldelning i 
årlig budget för Kommunstyrelsen eller den nämnd som 
tillhandahåller tjänsten. 

Lagliga förutsättningar
Som en del av granskningen har Stadsrevisionen gått  igenom 
de lagliga förutsättningarna för en Kommunstyrelse eller en 
kommunal nämnd att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 

Enligt kommunallagen 6 kap. 2 § fjärde punkten, ska 
Kommunfullmäktige, om inte något annat anges i lag eller 
annan författning, bestämma nämndernas verksamhets-
område och inbördes förhållanden. Kommunfullmäktige 
får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster 
åt en annan nämnd.

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen, 
leda och samordna förvaltningen av kommunens ange-
lägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
 eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

  



3

Kortrapport – Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 

Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § kommunallagen 
i vissa fall ge Kommunstyrelsens rätt att fatta beslut om för-
hållanden i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna 
innebär inte att Kommunstyrelsen blir överordnad andra 
nämnder eller att vissa frågor med automatik alltid ska 
beslutas om av Kommunstyrelsen. Bestämmelsen innebär 
endast att Kommunfullmäktige kan ge Kommunstyrelsen 
rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars 
hade ankommit på en eller flera andra nämnder. Det kan 
exempelvis vara övergripande och strategiska frågor som 
berör flera nämnder. 

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § kommunallagen i 
frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt 
lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna 
 beslutar också i frågor som Kommunfullmäktige har 
 delegerat till dem. Nämnderna har inom ramen för sin 
förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt.

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgift och  möjlighet 
att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder behöver enligt 
kommunallagen regleras i respektive nämnds reglemente, 
som ska beslutas av Kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens genomgång av Kommunstyrelsens 
och de debiterande nämndernas reglementen  visar 
att inget reglemente, förutom Servicenämndens 
och Grundskolenämndens, ger i uppgift från 
Kommunfullmäktige att tillhandahålla tjänster åt andra 
nämnder. I Servicenämndens fall avser uppgiften bl.a. 
att tillhandahålla tjänster som avser IT, redovisning samt 
 personal- och löneadministration. I Grundskolenämndens 
fall avser uppgiften ansvar för bemanningsenheten 
 pedagogik. Det framgå dock inte i Grundskolenämndens 
fall att detta är en tjänst till andra nämnder eller att nämn-
den har rätt att debitera andra nämnder. Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder har inget stöd i reglementet för att 
införa, debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra 
 nämnder. Respektive nämnd har dessutom inom ramen 
för sin förvaltande verksamhet en självständig beslut-
anderätt. 

Stadsrevisionens bedömning är med utgångspunkt 
i de lagliga förutsättningarna i kommunallagen och 
Kommunfullmäktiges reglementen, att Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder inte har befogenhet eller mandat att 
debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 
Endast Servicenämnden och Grundskolenämnden har 
vissa av dessa befogenheter och då för de tjänster som 
anges i respektive nämnds reglemente.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Stadsrevisionen 
även att förslaget till lydelse i remissversionen av riktlinjer 
för beställar-/-utförarmodellen om att ”Kommunstyrelsen 
har rätt att fördela kostnader genom så kallade fördelnings-
nycklar för köp av verksamheter som är kommungemensam-
ma från olika interna utförare eller typer av tjänster” inte är 
förenligt med Kommunstyrelsens reglementen. Detta då 
befintliga reglementen för Kommunstyrelsen inte medger 
denna typ av befogenheter.

Stadsrevisionens bedömning är, mot bakgrund av genom-
gången av berörda nämnders reglementen, att de delar 
som reglerar Servicenämndens och Grundskolenämndens 
 möjligheter att tillhandahålla och debitera för  tjänster  
till andra nämnder är mycket vagt formulerade. 
Kommunstyrelsen behöver mot bakgrund av detta och 
andra granskningsresultat i innevarande rapport genom-
föra en översyn av nämndernas reglementen i dessa delar. 

Med utgångspunkt i områdets lagliga förutsättningar och 
 övriga granskningsresultat gör Stadsrevisionen även 
nedanstående bedömningar för respektive nämnd som 
 ansvarar för debitering av en eller flera centralt till-
kommande kostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden debiterar övriga  nämnder 
sammanlagt ca 1,7 mnkr per år fördelade på två 
kostnads poster. Det finns inga beslut om att  fördela 
ut kostnader till nämnderna i Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden eller i Kommunfullmäktige. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget stöd i reglementet 
för att debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 

Stadsrevisionens bedömning är att Samhällsbyggnads-
nämndens hantering av centralt tillkommande kostnader 
inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att 
hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller 
för nämnden. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden debiterar sju nämnder samman-
taget ca 8,6 mnkr per år. Det finns inga formella beslut 
om debitering eller fördelning av kostnader avseende 
bemanningsenheten pedagogik i Kommunstyrelsen, 
Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. I 
Grundskolenämndens reglemente framgår att nämnden 
har ansvaret för bemanningsenheten pedagogik, det fram-
gå dock inte att detta är en tjänst till andra nämnder eller 
att nämnden har rätt att debitera andra nämnder. 



4

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionens bedömning är att Grundskolenämndens 
hantering av kostnaden för bemanningsenheten pedagogik 
delvis är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att 
hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller 
för nämnden.

Servicenämnden
Servicenämnden debiterar nämnderna sammanlagt ca 
105 mnkr per år fördelade på sju olika kostnadsposter. 
Servicenämnden utför tjänster inom områdena  löneservice, 
IT-service och redovisningsservice och i enlighet med 
nämndens reglemente. När det gäller kostnads posten som 
avser digitala nämndhandlingar finns det beslut i respek-
tive nämnd om införandet av digitala nämndhandlingar. 
Gällande tre kostnadsposter (telefonservice, post- och bud-
hantering samt stadshusservice) finns det inga beslut om att 
fördela ut kostnader till nämnderna i Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

I Servicenämndens reglemente framgår att nämnden 
har i huvuduppgift att utföra tjänster rörande bl.a. om- 
och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens  
fastig heter och fastighetsservice samt tillhanda hålla 
 service  beträffande utskriftsenheter, kopiering och 
 dylikt. I  reglementet framgår inte att de ska tillhanda-
hålla tjänster inom post, budhantering eller stadshus-
service. Förvaltningen har dock gjort denna tolkning av 
 reglementet. Det framgår inte i reglementet att nämnden 
har rätt att debitera andra nämnder. Det framgår dock av 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut att Servicenämnden 
är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdrags-
ersättningar från andra nämnder och bolag. 

Stadsrevisionens bedömning är att Servicenämndens 
 hantering av de centralt tillkommande kostnaderna till 
största delen är ändamålsenlig. Nämnden behöver säker-
ställa att hanteringen sker i enlighet med de reglementen 
som gäller för nämnden.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen debiterar nämnderna sammanlagt ca 
45 mnkr per år fördelat på tretton olika kostnadsposter. 
Kostnadsposten som avser försäkringspremie finns det 
 beslut om i Kommunstyrelsen om att kostnaden ska för-
delas ut till nämnderna. Kostnadsposten som avser data-
skyddsombud finns det beslut i respektive nämnd om att 
utse dataskyddsombud från Sjuhärads kommunalförbund. 
När det gäller de elva kostnadsposter som återstår finns det 
inget beslut om att fördela ut kostnaderna till nämnderna 
varken i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen har inget stöd i reglementet för att 
 debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens 
hantering av de centralt tillkommande kostnaderna inte 
är ändamålsenlig. Bristerna avser ett stort antal kostnads-
poster om sammantaget större belopp. Därutöver  visar 
granskningen att det i Kommunstyrelsen finns ett 
 etablerat arbetssätt att finansiera centrala tjänster genom 
s.k. fördelningsnycklar vilket påverkar övriga nämn-
ders förutsättningar att genomföra sina grunduppdrag. 
Kommunstyrelsen behöver säkerställa att hanteringen sker 
i enlighet med de reglementen som gäller för styrelsen.

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, 
leda och samordna förvaltningen av kommunens ange-
lägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksam-
het. Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementet dess-
utom för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas ansvars områden 
och för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls. Granskningen visar att det saknas en  samlad 
analys av de centralt tillkommande kostnaderna. Det finns 
inte heller någon övergripande samman ställning över 
dessa kostnaders förekomst, utformning eller omfattning. 
Kostnaderna är tills största delen inte heller föremål för 
övergripande och systematisk uppföljning eller utvärdering. 

Stadsrevisionens bedömning är att förhållandena med-
för att Kommunstyrelsens uppsikt över området inte är 
tillräcklig.

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att de centralt tillkommande kost-
naderna totalt sett uppgår till betydande belopp och avser 
en bred flora poster årligen. Principerna för fördelning 
skiljer sig åt och betalande nämnder saknar i stor utsträck-
ning inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. 
Hanteringen medför administrativt merarbete och det 
 saknas formella beslut när det gäller merparten av kost-
naderna. Det saknas även en samlad analys över kostna-
dernas utformning och omfattning. Konsekvensanalyser 
genomförs inte när nya centralt tillkommande kostna-
der införs. Hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslutade reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, med-
för risker för ineffektivitet och att inte oväsentliga delar av 
kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grund-
uppdrag årligen.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är 
att Servicenämndens hantering av de centralt till-
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kommande kostnaderna till största delen är ända-
målsenlig. Grundskolenämndens hantering bedöms 
som delvis ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och 
Samhällsbyggnadsnämndens hantering inom området 
bedöms inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens 
uppsikt inom området bedöms därutöver som otillräcklig. 
Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom området 
är så pass omfattande att hanteringen totalt sett inte kan 
ses som ändamålsenlig och effektiv.

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa  
att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna 
sker i enlighet med Kommunfullmäktiges  reglementen. 
Kommunstyrelsen behöver därutöver  genomföra en 
 genomgripande analys av de centralt tillkommande 
 kostnaderna, överväga alternativa finansieringsmodeller 
och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas 
upp. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en till-
räcklig uppsikt inom området och genomföra en översyn 
av nämndernas reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att 
 genomföra sina grunduppdrag anges årligen i Borås Stads 
 budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de 
centralt tillkommande kostnaderna riskerar att urholka 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
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Återrapportering av uppdrag: Red ut turerna om 

Särlaskolan F-6 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar godkänna förvaltningschefens genomgång av 

Särlaskolans framtida användande och lägga informationen till handlingarna.               

Sammanfattning 

Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ge Grundskolenämnden information 

om hur ärendet om framtiden för Särla F-6 har hanterats. Förvaltningschefen 

återrapporterar uppdraget om genomgång av Särlaskolans framtida användande.               

Ärendet i sin helhet 

Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ge Grundskolenämnden information 

om hur ärendet om framtiden för Särla F-6 har hanterats.  

Redan under 2015 gjordes en utredning inom Stadsdel Väster angående 

framtida nyttjande av Särlaskolan. Det stod då klar att skolbyggnaden lämpar sig 

för en  renodlad årskurs 7-9.  

2015-08-24 godkände stadsdelsnämnd Norr såsom sammanhållande funktion 

för skolan i Borås denna utredning kring framtida inriktning av Särlaskolan som 

renodlad högstadieskola. 

2015-11-30 godkände Kommunstyrelsen det budgetuppdrag som låg till grund 

för utredningen inom stadsdel väster  

2016-02-29 öppnade Lokalförsörjningsförvaltningen därefter ett förstudiekonto 

för en ombyggd och renodlad Särlaskola årskurs 7-9.  

Mellan 2016 och 2021 har projektet fortlöpt med varierande intensitet. 

2021-04-28 tillstyrkte Grundskolenämnden den Lokalförsörjningsnämndens 

projekteringsframställan för en ombyggnation av Särlaskolan. Tidplanen 

beskrevs med  en projekteringsstart påbörjad under hösten 2021 och en 

evakuering av skolenheten Särla F-6 till Byttorpskolan inför byggstart HT 2022.  

Grundskolenämnden har sedan start lyft behov av Norrbyskolan som en  

2-parallig F-6 skola i den årliga lokalplanen. Norrbyskolan skulle genom sitt 

återöppnande som grundskola ta hand om skolenheten Särla F-6. Och att 

denna kapacitet skulle funnits framme 2022. Men vid värdering av förskolans 

nyttjande av Norrbyskolans lokaler har framkommit att det både är brist på 
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lokaler till förskolan samt att kostnaden är hög för att återställa Norrbyskolan 

till grundskola igen.  

Grundskolenämnden har därav i lokalplan beslutad i januari 2021 begärt 

kapacitet av ny skola i Norrbyområdet för att täcka behovet av F-6. Denna 

begäran kvarstår även i Lokalplan som beslutades  i januari 2022.  

För att bereda plats för ombyggnationen av Särlaskolan planeras därav 

Särlaskolan F-6 att evakueras till Byttorpskolans lokaler till nytt beslut fattas. 

Nya Byttorpskolan står klar inför HT 2022 och kommer därav inneha kapacitet 

för båda skolenheterna. Utifrån befolkningsprognos kommer Byttorpskolan att 

kunna tillgodose tillgängliga lokaler de kommande åren. Tillgänglighet är dels 

beroende på utfallet av skolvalet och hur valen görs mellan de olika skolorna. 

När Byttorpskolan är fylld kommer prioritering att behöva göras för lokaler i 

Byttorpskolan. Om skolenheten Särla F-6 kommer finnas kvar i Byttorpskolans 

lokaler när lokalen är fylld kan effekt bli att elever på Norrby och Byttorp får 

skolplacering på Hestra Midgård, Erikslund eller Nya Fredriksborgskolan.  

Och när annan skolbyggnad finns tillgänglig inom området Norrby kan 

skolenheten Särla F-6 flytta vidare till då dessa permanenta skollokaler.    

Beslutsunderlag 

1. Beslut i Grundskolenämnden om uppdrag: Red ut turerna om Särlaskolan  

F-6.  

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 



Initiativärende till Grundskolenämndens sammanträde 2021-04-28 

Red ut turerna om Särlaskolan F-6 

Genom dagens Borås Tidning informeras hela nämnden om de diskussioner som förs om att 

permanent flytta Särlaskolan F-6. Denna fråga har uppenbarligen diskuterats under lång tid inom Mitt-

S och artikeln ger intryck av att förvaltningen planerar och informerar utifrån ett beslut som inte är 

fattat. Artikeln leder till frågor om hur grundskolan egentligen styrs i Borås. Är det nämnden i sin 

helhet som gör det? Eller styrs skolan av nämndens ordförande ensamt, Mitt-S-gruppen i nämnden 

eller genom mikrostyrning från ansvarigt kommunalråd? Vänsterpartiet har förståelse för att man från 

förvaltningens sida behöver en lång planeringshorisont för att hantera den här typen av komplicerade 

frågor. Att styret i nämnden inte har förmått att få upp frågan till beslut innan planeringen behöver 

inledas är inte bra. Ärendets hantering följer ett beklagligt mönster där Mitt-S inom sig behöver föra så 

långt gångna diskussioner att oppositionen får information först när frågan i praktiken är avgjord. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet: 

Att nämnden ges information om hur ärendet om framtiden för Särlaskolan F-6 har hanterats 

Att den fortsatta planeringen av ärendet pausas i väntan på att erforderliga politiska beslut har fattats  

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Maryam Osman 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 
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Återrapportering av uppdrag: Digital infrastruktur till 

Ukrainaelever 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna återrapporteringen av uppdraget och lägga denna till handlingarna. 

Sammanfattning 

Uppdraget 

Grundskoleförvaltningen uppdras att skyndsamt utreda praktiska och formella 

möjligheter att bidra med datorer, internetuppkuppling och studielokaler för 

ukrainska elever och lärare som ska studera eller undervisa på distans. 

Sammanfattning av resultatet   

Distansundervisning inom det ukrainska skolväsendet faller enligt Skolverket 

utanför det svenska och kan inte anordnas inom ramen för svenska skolans 

författningar. 

Fler praktiska och juridiska utmaningar kan uppstå om 

Grundskoleförvaltningen (GRF) anordnar något utanför aktuell juridisk ram.  

Ett alternativ som kan undersökas i sammanhanget är om kommunen på 

central nivå kan stå för lokalhyran och tillhandahålla teknisk utrusning via 

frivilliga organisationer eller bildningsförbund som kan vara involverade i 

mottagandet. Det kan vara ett sätt att lösa de praktiska och juridiska 

utmaningarna med arrangemanget. 

Beslutsunderlag 

1. Utredning enligt uppdrag: Digital infrastruktur till Ukrainaelever  

Samverkan 

FSG 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

Arsim Daka 
Handläggare 
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Utredning enligt uppdrag: Digital infrastruktur till 

Ukrainaelever 

Uppdraget 

Grundskoleförvaltningen uppdras att skyndsamt utreda praktiska och formella 

möjligheter att bidra med datorer, internetuppkuppling och studielokaler för 

ukrainska elever och lärare som ska studera eller undervisa på distans. 

Sammanfattning av resultatet   

Distansundervisning inom det ukrainska skolväsendet faller enligt Skolverket 

utanför det svenska och kan inte anordnas inom ramen för svenska skolans 

författningar. 

Fler praktiska och juridiska utmaningar kan uppstå om 

Grundskoleförvaltningen (GRF) anordnar något utanför aktuell juridisk ram.  

Ett alternativ som kan undersökas i sammanhanget är om kommunen på 

central nivå kan stå för lokalhyran och tillhandahålla teknisk utrusning via 

frivilliga organisationer eller bildningsförbund som kan vara involverade i 

mottagandet. Det kan vara ett sätt att lösa de praktiska och juridiska 

utmaningarna med arrangemanget.  

Formella möjligheter  

En elev som skrivs in i en svensk skola får utbildning enligt svenska skolans 

författningar. Det innebär att eleven förväntas delta fullt ut i den verksamhet 

som skolan anordnar. Det gäller även elever som inte har skolplikt exempelvis 

ukrainska elever. Distansundervisning inom det ukrainska skolväsendet är inte 

något som kan anordnas inom ramen för det svenska skolväsendet och den 

svenska skolans författningar. Om eleven vill ta del av ukrainsk undervisning på 

distans så är det något som sker på elevens fritid, och utanför det svenska 

skolväsendet. (Skolverket, 2022).  

 

Formella krav vid eventuell anställning eller hantering av ukrainska lärare bör 

beaktas. Det handlar om barnens och ungas trygghet samt bedömningen om 
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lämpligheten som lärare. En bedömning som kan vara mer komplex och kan 

kräva alternativa lösningar i form av anpassad introduktion och systematiska 

uppföljningar.  

 

Om elever som inte skrivs in i en svensk skola ska erbjudas lokaler och teknisk 

utrustning utanför ramen för det svenska skolväsendet och den svenska skolans 

författningar krävs det en mer omfattande utredning gällande 

 

 försäkringsfrågor för elever, lärare och teknisk utrustning  

 tillsynsansvaret  

 trygghet och säkerhet för elever och lärare samt hantering av eventuella 

incidenter/konflikter.   

 

En omvärldsbevakning resulterade till en liknande frågeställning i Skellefteå 

kommun som undersöker möjligheten om kommunen på central nivå kan stå 

för lokalhyran och tillhandahålla teknisk utrusning via frivilliga organisationer 

eller bildningsförbund som kan vara involverade i mottagandet. På det sättet 

hoppas kommunen lösa de formella och praktiska utmaningarna, vilka är 

kopplade till arrangemanget. 

Skellefteå kommun är inte klar med undersökningen men alternativet som 

sådan kan beaktas i sammanhanget.  

Praktiska möjligheter 

En bevakning över tillgången till hårdvara (Ipad, PC) visar i nuläget att man 

genom olika leverantörer kan komma åt ett väsentligt antal enheter om än av 

olika typer. Där har fokus varit begagnade enheter i första hand.  

I samband med att eleverna återlämnar sina digitala verktyg vid slutet av 

innevarande läsår, finns möjlighet att köpa ut en större mängd Chromebooks. 

Återlämning sker i början av juni. 

Via mobila bredbandsabonnemang, inklusive portabel router, kan tillgång till 

internetuppkoppling möjliggöras på de ställen som saknar nätverk. 

Den stora utmaningen blir att dessa elever ej är inskrivna som elever i Borås 

stad och får således inte tillgång till de pedagogiska plattformar de behöver för 

deras skolgång eftersom det inte skapas konton för dem. Vid fortsatt intresse 

behöver man göra en djupare utredning för att klargöra alternativa vägar att få 

tillgång till de system som behövs. 

GRF’s möjligheter att ordna fram studielokaler bedöms som goda.  

 Hayne Hedin 

T.f. förvaltningschef  
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§ 49 Dnr GRN 2022-00041 3.5.4.0 

Initiativärende: Digital infrastruktur till Ukrainaelever 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskoleförvaltningen uppdras att skyndsamt utreda praktiska och formella 
möjligheter att bidra med datorer, internetuppkoppling och studielokaler för 
ukrainska elever och lärare som ska studera eller undervisa på distans.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna har till dagens sammanträde lämnat in ett 
initiativärende: Digital infrastruktur till Ukrainaelever. 

Flyktingar från kriget i Ukraina har börjat anlända Borås och vi behöver göra 
mottagandet så bra som möjligt. Bland flyktingarna finns många barn och 
ungdomar, men även lärare som har lämnat sitt hem och skola bakom sig. 

Alla barn som anlänt från Ukraina, och som beviljas uppehållstillstånd, har rätt 
till svensk skolgång men har inte skolplikt såvida man inte blivit folkbokförd i 
Sverige. En del ukrainska barn kommer alltså inte att gå i svenska skolan utan i 
stället följa ukrainsk undervisning på distans. 

Liksom i Sverige har många äldre ukrainska elever en vana från 
distansundervisning under pandemin och är fullt kapabla att studera på detta 
sätt. Men för att detta ska vara praktiskt möjligt behövs datorer med 
webbkamera, vilket man sällan har fått med sig på flykten. Likaså behövs 
internetuppkoppling och en lugn studiemiljö. 

Grundskolenämnden föreslås besluta: 

Grundskoleförvaltningen uppdras att skyndsamt utreda praktiska och formella 
möjligheter att bidra med datorer, internetuppkoppling och studielokaler för 
ukrainska elever och lärare som ska studera eller undervisa på distans. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Digital infrastruktur till Ukrainaelever.  

Yrkanden 

Per Carlsson (S) yrkar bifall till initiativärendet. Grundskoleförvaltningen 
uppdras att skyndsamt utreda praktiska och formella möjligheter att bidra med 
datorer, internetuppkoppling och studielokaler för ukrainska elever och lärare 
som ska studera eller undervisa på distans. 
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Ulf Sjösten (M) och Jonathan Tellbe (KD) yrkar bifall till initiativärendet.  

 

     

 

     

 



Initiativärende   Grundskolenämnden 
  2022-03-29 

     

 

Initiativärende M och KD: Digital infrastruktur till Ukrainaelever 

 
Flyktingar från kriget i Ukraina har börjat anlända Borås och vi behöver göra mottagandet så bra som 

möjligt. Bland flyktingarna finns många barn och ungdomar, men även lärare som har lämnat sitt 

hem och skola bakom sig. 

Alla barn som anlänt från Ukraina, och som beviljas uppehållstillstånd, har rätt till svensk skolgång 

men har inte skolplikt såvida man inte blivit folkbokförd i Sverige. En del ukrainska barn kommer 

alltså inte att gå i svenska skolan utan i stället följa ukrainsk undervisning på distans. 

Liksom i Sverige har många äldre ukrainska elever en vana från distansundervisning under pandemin 

och är fullt kapabla att studera på detta sätt. Men för att detta ska vara praktiskt möjligt behövs 

datorer med webbkamera, vilket man sällan har fått med sig på flykten. Likaså behövs 

internetuppkoppling och en lugn studiemiljö. 

 

 

Nämnden föreslås besluta  

 

Grundskoleförvaltningen uppdras att skyndsamt utreda möjligheter att bidra med datorer, 

internetuppkoppling och studielokaler för ukrainska elever och lärare som ska studera eller undervisa 

på distans. 

 

 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna 

Martin Nilsson (M)  

Ulf Sjösten (M)  

Jonathan Tellbe (KD)  

Elvira Löwenadler (M)  

Ebba Magnusson (M) 

Ted Thilander (KD) 

 

 



 

 

Grundskolenämnden 
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Sofia Gustafsson 
Handläggare 
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Svar på remiss från Skolverket: Förslag till allmänna 

råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga 

individuella utvecklingsplanen 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka förslag till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga 

individuella utvecklingsplanen. 

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen. Grundskolenämnden ser positivt på 

förslaget och har inga synpunkter. 

Förslag till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 

utvecklingsplanen utgår från gällande allmänna råd. Föreslagna ändringar i de 

allmänna råden handlar om nya begrepp, mindre textjusteringar i avsnittet 

”Utvecklingssamtal” samt förtydligande i arbetet att minska lärarens 

administrativa arbete. 

Ärendet i sin helhet 

Förslag till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 

utvecklingsplanen utgår från gällande allmänna råd. Föreslagna ändringar i de 

allmänna råden handlar om nya begrepp, mindre textjusteringar i avsnittet 

”Utvecklingssamtal” samt förtydligande i arbetet att minska lärarens 

administrativa arbete.  

Begreppet kunskapskrav utgår och ersätts istället av betygskriterier. Begreppet 

används för alla skolformer och årskurser där betyg sätts. Kriterier för 

bedömning av kunskaper används istället i de skolformer och årskurser där 

betyg inte sätts, t.ex. i grundskolans lägre årskurser och i ämnesområden i 

grundsärskolan. Kommentar: Begreppsändringen kan bidra till att allmänna råd 

blir enklare för rektorer och lärare att använda sig av och förhålla sig till. 

Begreppet betygskriterier riktar sig till kunskapsinnehållet och inte till individen. 

Grundskolenämnden ser positivt på att begreppet betygskriterier står i relation 

till vilka kriterier (innehåll) som en elev skall tillägna sig för ett visst betyg.  

Det har skett en mindre textjustering i det nya förslaget under avsnitt 

”Utvecklingssamtal”(s11). Texten om insatser, som i tidigare 

kommentarmaterial hade en egen rubrik är nu sammanslagen med rubriken 
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”Ansvar”.                       

Kommentar: Grundskolenämnden anser att en gemensam rubrik, tydliggör vem 

som bär ansvaret för de olika individuella insatserna.  

Under avsnittet ”Individuella utvecklingsplaner” beskrivs lärarens 

administrativa arbete med syfte att underlätta dokumentation för läraren. 

Exempel:  

I skolor som har eller avser att välja digitala system för dokumentation är det 

viktigt att rektorn samråder med huvudmannen för att verkställa att systemen är 

funktionella för lärarna och inte föranleder onödig dokumentation. (s.20 ) 

Det är viktigt att läraren i undervisningen analyserar elevens kunskapsutveckling 

och utveckling i övrigt och även återkopplar till eleven. (s 9)  

Kommentar: Grundskolenämnden anser att ovanstående citat ger ett 

förtydligande i arbetet att minska lärarens administrativa arbete. Därmed frigörs 

mer tid för undervisning.   

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Förslag till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga 

individuella utvecklingsplanen. 

 

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Skolverket. 

2. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 



 

SKOLFS 

 
  Dnr. ÅÅÅÅ:NN 

1 (2) 

 

 

Beslut 
om ändring i Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:163) om 
utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 
utvecklingsplanen; 

beslutade den xx juni 2022. 

 

Skolverket beslutar att Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:163) om ut-

vecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska ha föl-

jande lydelse. 

Tillämpningsområde 

I dessa allmänna råd ges rekommendationer om arbetet med utvecklingssamtalet 

och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. 

De allmänna råden avser tillämpningen av följande bestämmelser. 

1 kap. 4 §, 2 kap. 9 §, 3 kap. 2 och 3 §§, 10 kap. 12 och 13 §§, 11 kap. 15 §, 

11 kap. 16 och 16 a §§, 12 kap. 12 §, 12 kap. 13 och 13 a §§, 13 kap. 12 och 

13 §§ skollagen (2010:800). 

1 Utvecklingssamtalet 

Rektorn bör 

1. skapa förutsättningar för att tillsammans med lärarna utveckla arbetet 

med utvecklingssamtalet. 

 

Läraren bör 

2. ge förutsättningar för ett trepartssamtal mellan eleven, vårdnadshavaren 

och läraren som präglas av respekt och förtroende mellan parterna, 

3. ge möjlighet till ömsesidig information mellan eleven, vårdnadshavaren 

och läraren så att samtalet bildar utgångspunkten för hur skolan ska 

främja elevens fortsatta utveckling, samt 

4. tydliggöra vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för att 

eleven ska uppfylla kriterierna för bedömning av kunskaper eller be-

tygskriterierna och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen 

för läroplanen. 
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2 Den skriftliga individuella utvecklingsplanen 

Rektorn bör  

1. skapa förutsättningar för att tillsammans med lärarna utveckla arbetet 

med den skriftliga individuella utvecklingsplanen, samt 

2. tillsammans med lärarna utveckla ändamålsenliga former för doku-

mentation som kan användas i den skriftliga individuella utvecklingspla-

nen. 

 

Läraren bör utforma den skriftliga individuella utvecklingsplanen så att den 

3. stärker elevens och vårdnadshavarens delaktighet för att ge eleven ökade 

möjligheter att ta ansvar för sin utbildning, 

4. utgår från lärarens sammanställda information om elevens kunskaper i 

förhållande till kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskrite-

rierna, 

5. ger tydlig information om eleven riskerar att inte uppfylla de kriterier för 

bedömning av kunskaper eller betygskriterier som minst ska ha upp-

fyllts, 

6. utgår från elevens styrkor, förutsättningar och intressen och uttrycker po-

sitiva förväntningar på eleven med tilltro till elevens möjligheter att ut-

vecklas, 

7. tydliggör vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för att 

eleven ska uppfylla kriterierna för bedömning av kunskaper eller be-

tygskriterierna och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen 

för läroplanen, samt 

8. tar hänsyn till elevens integritet. 

____________________ 

Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 augusti 2022. 
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Remiss avseende förslag till Skolverkets kommen-
tarer och allmänna råd om utvecklingssamtalet 
och den skriftliga individuella utvecklingsplanen  

 
Sedan de nuvarande allmänna råden beslutades har det skett förändringar i skolla-
gen och det har medfört bland annat att grunden för de allmänna råden ändrats 
från 3 kap. 3 och 4 §§ till 3 kap. 2 och 3 §§ skollagen. Ingen ändring i sak har skett.  
I de allmänna råden, se SKOLFS 2013:163, har heller ingen ändring i sak skett men 
däremot utgår begreppet kunskapskrav, enligt riksdagsbeslut, vilket medför att vi i 
stället numera enligt skollagen använder begreppen betygskriterier, som används för 
alla skolformer och årskurser där betyg sätts och/eller kriterier för bedömning av kun-
skaper,1 för de skolformer och årskurser där betyg inte sätts, t.ex. i grundskolans 
lägre årskurser och i ämnesområden i grundsärskolan.  
 
Förutom förändringen av begreppet kunskapskrav i dessa allmänna råd måste även 
andra föreskrifter ändras. Det medför att vissa hänvisningar i detta utkast kommer 
att justeras efter remissen. Skolverket har även skrivit om och försökt förtydliga 
texten i kommentarerna. Med anledning av detta behöver Skolverket ändra de all-
männa råden samt deras kommentarer om arbetet med utvecklingssamtalet och den 
skriftliga individuella utvecklingsplanen.  
 
Skolverket översänder härmed förslag till Skolverkets kommentarer till de allmänna 
råden. Vidare översänder Skolverket förslag till ändringar i föreskriften (SKOLFS) 
om de allmänna råden eftersom som begreppet kunskapskrav utgår.  
 
Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över förslaget och i syn-
nerhet de förtydligade kommentarerna som är relevanta för remissinstansen.  

Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 22 april 2022. 
Skicka gärna svar som e-post till magnus.soderman@skolverket.se eller till registra-
tor@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2020:496. 

Vid eventuella frågor hänvisas till Magnus Söderman som nås på telefon 08-
527 330 53. 

På Skolverkets vägnar 
 
Anna Westerholm  
Avdelningschef 
Skolverket 

 
1 Propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36) 
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Kommentarer till Skolverkets all-
männa råd om utvecklingssamtalet 
och den skriftliga individuella ut-
vecklingsplanen 

Förord 

Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella ut-
vecklingsplanen är rekommendationer om hur du som lärare eller rektor bör till-
lämpa de författningar som styr utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 
utvecklingsplanen.  

I och med publiceringen av dessa allmänna råd ändras Skolverkets allmänna råd 
(SKOLFS 2013:163) om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utveckl-
ingsplanen. Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga in-
dividuella utvecklingsplanen är även publicerade i Skolverkets författningssamling, 
SKOLFS 2022:XX. 

Skolverket hoppas att kommentarerna till de allmänna råden ska vara ett bra stöd i 
arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. 
Vi hoppas också att de allmänna råden ska utgöra ett stöd för att utveckla skolans 
verksamhet och därigenom bidra till att varje elevs utveckling kan följas och stimul-
eras.  

Peter Fredriksson 

Generaldirektör 
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Inledning 

Vad de allmänna råden handlar om 

Dessa allmänna råd handlar om hur lärare och rektorer bör tillämpa de författ-
ningar som styr utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingspla-
nen.  

Vilka de allmänna råden vänder sig till 

De allmänna råden riktar sig i huvudsak till lärare och rektorer. Enligt 2 kap. 10 § 
skollagen (2010:800) får rektorn delegera vissa ledningsuppgifter och beslut åt en 
anställd eller uppdragstagare vid skolan. Även personer som har fått uppgifter på 
delegation från rektorn omfattas av de allmänna råd som vänder sig till rektorn. 
Huvudmannen har enligt 2 kap. 8 § skollagen ansvaret för att utbildningen genom-
förs i enlighet med skolförfattningarna. Rektorer och lärare ska ges förutsättningar 
att följa de allmänna råden. 

Dessa allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utveckl-
ingsplanen gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 
Avsnittet om utvecklingssamtalet avser alla årskurser i de obligatoriska skolfor-
merna utom förskoleklassen. Det andra avsnittet om den skriftliga individuella ut-
vecklingsplanen avser de årskurser1 där det enligt skollagen finns ett krav på att 
upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan, dvs. de årskurser där betyg inte 
sätts. Då skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen 
kan avsnitt två vara relevant även för övriga årskurser. 

Hur materialet är strukturerat  

Materialet är indelat i avsnitten utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 
utvecklingsplanen. Dessa avsnitt är sedan indelade utifrån de allmänna råden. 

 

1 10 kap. 13 §, 11 kap. 16–16 a §§, 12 kap. 13–13 a §§, 13 kap. 13 § 
skollagen (2010:800). 
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Aktuella bestämmelser 

Varje avsnitt inleds med en hänvisning till de bestämmelser som avsnittets allmänna 
råd grundar sig på. Skolverkets allmänna råd utgår alltid från en eller flera bestäm-
melser. Dessa allmänna råd grundar sig på bestämmelser i skollagen (2010:800).  

Allmänna råd 

Efter bestämmelserna kommer Skolverkets allmänna råd. De är rekommendationer 

om hur huvudmän, rektorer och lärare kan eller bör arbeta för att uppfylla kraven i 

bestämmelserna. Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning 

och till att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om skolan 

inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls. 

Kommentarer 

Efter de allmänna råden följer kommentarer som ska göra det lättare att förstå och 

tillämpa råden.  

Hur begrepp används i materialet 

Betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper 

Betygskriterier används vid betygsättning och kriterier för bedömning av kunskaper 
används för de årskurser där betyg inte sätts.  

Läroplan 

Läroplanerna2 behandlar skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål samt 
riktlinjer för utbildningen. Till läroplanerna hör även kursplaner och betygskriterier 

 

2 Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskole klassen och fritidshem-
met, förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan, förordningen (SKOLFS 
2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall och 
förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritids-
hemmet i vissa fall 
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samt kriterier för bedömning av kunskaper.3 När samtliga delar (läroplan, kurspla-
ner och betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper) åsyftas använder 
Skolverket begreppet läroplan för att underlätta läsandet av de allmänna råden med 
kommentarer. 

Skola – skolenhet 

Skola används genomgående i materialet för att benämna både skola och skolenhet, 
för vilken rektorn är ansvarig. 

Vårdnadshavaren 

Beteckningen vårdnadshavaren används genomgående i materialet för att benämna 
såväl en vårdnadshavare som två vårdnadshavare. 

  

 

3 Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen, Skolver-
kets föreskrifter (SKOLFS 2011:29) om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområ-
den, Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:57) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan, 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:67) om kunskaps krav för vissa ämnen i specialskolan för 
döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning samt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2011:23) om kunskapskrav för samiska. 
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Hur de två avsnitten i materialet förhåller sig till 
varandra 

Utvecklingssamtalet ska genomföras två gånger per läsår i alla årskurser. Avsnitt ett 
är därför relevant för samtliga årskurser. För de årskurser där betyg inte sätts ska en 
skriftlig individuell utvecklingsplan tas fram en gång per läsår i samband med ut-
vecklingssamtalet.4 Den skriftliga individuella utvecklingsplanen utgår från samma 
information och underlag som lämnas vid utvecklingssamtalet. Det finns hänvis-
ningar mellan de två avsnitten vilket innebär att de i vissa delar överlappar och 
kompletterar varandra. 

 

4 3 kap. 14 a §, 10 kap. 13 §, 11 kap. 16–16 a §§, 12 kap. 13–13 a §§, 13 kap. 13 § 
skollagen (2010:800). 
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1 Utvecklingssamtalet  

AKTUELLA BESTÄMMELSER 

De allmänna råden om utvecklingssamtalet utgår från bestämmelser i skollagen.5 

ALLMÄNNA RÅD 

Rektorn bör 

1. skapa förutsättningar för att tillsammans med lärarna utveckla arbetet med 
utvecklingssamtalet. 

Läraren bör 

2. ge förutsättningar för ett trepartssamtal mellan eleven, vårdnadshavaren 
och läraren som präglas av respekt och förtroende mellan parterna, 

3. ge möjlighet till ömsesidig information mellan eleven, vårdnadshavaren och 
läraren så att samtalet bildar utgångspunkten för hur skolan ska främja ele-
vens fortsatta utveckling, samt 

4. tydliggöra vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för att ele-
ven ska uppfylla kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriteri-
erna och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 

 

5 1 kap. 4 §, 2 kap. 9 §, 3 kap. 2 och 3 §§, 10 kap. 12 §, 11 kap. 15 §, 12 kap. 
12 §, 13 kap. 12 § skollagen. 
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KOMMENTARER 

Utvecklingssamtalet är framåtsyftande. Samtalet handlar om vilket stöd och vilka 
insatser eleven kan behöva för att uppfylla betygskriterierna eller kriterierna för be-
dömning av kunskaper samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 
läroplanen. Utvecklingssamtalet är också tillbakablickande eftersom den informat-
ion som ges utgår från en utvärdering av elevens utveckling. 

Kommentarerna om utvecklingssamtalet avser alla årskurser i de obligatoriska skol-
formerna utom förskoleklassen. 

Rektorns ansvar som pedagogisk ledare (det allmänna rådet 1 ) 

För att stärka lärarnas kompetens när det gäller utvecklingssamtalet behöver rek-
torn avsätta tid för diskussioner och samtal mellan lärarna om hur utvecklingssam-
talet kan genomföras och utvärderas. Diskussionerna kan till exempel handla om 
vilka formuleringar som kan användas för att undvika subjektiva värderingar om 
eleven.  

Det är också viktigt att rektorn inför utvecklingssamtalet ger lärarna förutsättningar 
att utbyta information om de elever som lärarna har gemensamt ansvar för. Detta 
underlättar för den lärare som håller i utvecklingssamtalet och kan bidra till en sam-
lad bild av varje elevs kunskaper. 

Om lärarna har en samsyn på hur utvecklingssamtalet ska genomföras blir möjlig-
heterna bättre för eleven och vårdnadshavaren att få en enhetlig och tydlig inform-
ation om elevens kunskapsutveckling. Det kan också bidra till att gynna elevens ut-
veckling oavsett vilken lärare eleven och vårdnadshavaren möter i samtalet. 

Genom att samtala med lärarna om hur arbetet med utvecklingssamtalen fortlöper 
kan rektorn få en bild av hur verksamheten fungerar och hur elevernas behov ser 
ut. På så sätt får rektorn också förutsättningar att se till att det görs nödvändiga an-
passningar i undervisningen och verksamheten. Även elevhälsan kan bidra med 
stöd i arbetet med att anpassa den pedagogiska verksamheten efter elevens behov.  
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Förutsättningar för ett trepartssamtal (det allmänna rådet 2) 

Enligt skollagen ska utvecklingssamtalet hållas minst en gång per termin i samtliga 
obligatoriska skolformer och årskurser. Samtalet kan äga rum när som helst under 
terminen. Det är läraren som är ytterst ansvarig för utvecklingssamtalet och därmed 
också ansvarig för att i god tid föreslå tidpunkt för samtalet för eleven och vård-
nadshavaren. 

Det är betydelsefullt att utvecklingssamtalet blir ett samtal mellan de tre parterna 
eleven, vårdnadshavaren och läraren, som företräder skolan. Då kan utvecklings-
samtalet ge en bredare beskrivning av elevens skolsituation och bidra till att eleven 
kan utvecklas på bästa sätt. Skolan behöver ha diskuterat igenom hur läraren och 
rektorn kan agera i de fall vårdnadshavaren inte vill delta i ett gemensamt utveckl-
ingssamtal. 

Det är viktigt att läraren i undervisningen analyserar elevens kunskapsutveckling 
och utveckling i övrigt och även återkopplar till eleven. Eleven får därmed förstå-
else för hur det går och vad som förväntas i skolarbetet. Det finns inga krav på att 
läraren ska dokumentera allt det som eleven visar vid både formella och informella 
bedömningssituationer, men det kan vara värdefullt även för lärarens eget arbete att 
bedömningen och analysen av elevens prestationer dokumenteras.6    

Det är viktigt att både undervisningen och utvecklingssamtalet kännetecknas av att 
läraren visar tilltro till, och har positiva förväntningar på, elevens möjligheter att ut-
veckla ett ökat eget ansvar för och inflytande över sitt skolarbete. Eleven kan i sin 
tur vara delaktig i utvecklingssamtalet genom att själv värdera och beskriva sitt skol-
arbete. 

Utvecklingssamtalet behöver omfatta konkret och relevant information också om 
utvecklingen i ämnen som läraren själv inte ansvarar för. Det förutsätter att lärarna 
samarbetar inför utvecklingssamtalen. De lärare som undervisar eleven informerar 
den lärare som genomför utvecklingssamtalet om elevens kunskapsutveckling och 
om hur eleven kan utvecklas. I vissa fall kan även information från elevhälsan bidra 
till en mer fullständig beskrivning av elevens skolsituation. 

 

6 Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2018:247) om betyg och betygssättning. 



  

  Skolverket 

10 (29)  

 

 

 

Information (det allmänna rådet 3) 

Samtalet omfattar både elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling. 
På det sättet ger utvecklingssamtalet en möjlighet för både eleven och vårdnadsha-
varen att få en mer samlad information om elevens skolsituation än vad som är 
möjligt för läraren att fortlöpande ge i undervisningen. Informationen lyfter fram 
elevens utvecklingsmöjligheter och uttrycker vad eleven kan och vad eleven behö-
ver utveckla vidare i enlighet med läroplanen.  

Informationen i utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens ut-
veckling i förhållande till läroplanen och betygskriterier eller kriterier för bedöm-
ning av kunskaper.7 När utvecklingssamtalet handlar om elevens sociala utveckling 
är det betydelsefullt att läraren utgår från målen i läroplanens andra del. Dit hör 
bland annat avsnitten om Normer och värden, Elevernas ansvar och inflytande samt Skolan 
och omvärlden.  

Det är viktigt att skolans information till eleven och vårdnadshavaren är saklig och 
tydlig. Vidare ska eleven själv få möjlighet att beskriva sitt skolarbete och hur hon 
eller han upplever sin skolsituation. Det kan finnas olika situationer i skolan som 
eleven kan behöva hjälp med, till exempel sådant som rör undervisningen, relat-
ioner eller trivsel. Samtalet ger även vårdnadshavaren möjlighet att ge läraren sin 
bild av hur eleven upplever situationen. På så sätt kan vårdnadshavaren vara ett vik-
tigt stöd i lärarens arbete med att skapa gynnsamma förutsättningar för eleven. 

Informationen om elevens kunskapsutveckling eller sociala utveckling får inte inne-
hålla subjektiva beskrivningar av elevens karaktär. Detta kan påverka elevens själv-
bild och kränka elevens personliga integritet.  Sådana beskrivningar kan till exempel 
vara ”pigg och glad”, ”slarvig” eller ”stökig”. Beskrivningarna riskerar att inte visa 
respekt för eleven som person eller för alla individers lika värde.8 Det kan samtidigt 
finnas skäl att i samtalet ta upp både positiva och negativa beteenden, eftersom de 
kan påverka skolsituationen.  

Ansvar (det allmänna rådet 4) 

 

7 Vid en ämnesövergripande undervisning är det viktigt att utvärderingen görs i varje enskilt ämne 
eller ämnesområde utifrån betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper. 
8 Se Skolverkets Skriftliga omdömen i grundskolans individuella utvecklingsplaner (rapport 340, 
2010). 
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Vid utvecklingssamtalet diskuteras de insatser från skolan som ska hjälpa eleven att 
nå framgång i skolarbetet. Insatser ska grunda sig på den utvärdering läraren gör in-
för utvecklingssamtalet. Det är väsentligt att skolans insatser formuleras och kon-
kretiseras på ett sådant sätt att skolans ansvar för elevens utveckling framgår tydligt.  

Det är också viktigt att det blir tydligt hur insatserna gör det möjligt för eleven att 
ta ett personligt ansvar för sitt skolarbete. Det är betydelsefullt att eleven förstår 
vad som förväntas för att kunna ta nästa steg i sin utveckling. Även vårdnadshava-
ren kan genom sin kännedom om eleven bidra till att insatserna blir så bra som 
möjligt.  

Eventuella överenskommelser mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren kan do-
kumenteras av läraren som stöd för uppföljning av elevens utveckling. Åtaganden 
som överenskommits kan utgöra underlag för planering av den fortsatta undervis-
ningen. 

Valet av insatser kan behöva diskuteras före utvecklingssamtalet, till exempel i ar-
betslaget eller med representanter för elevhälsan. På så sätt kan alla berörda komma 
överens om vilka specifika insatser som gynnar elevens utveckling. Det kan bland 
annat handla om att anpassa och förändra undervisningen eller att genomföra olika 
stödinsatser där även elevhälsan kan kopplas in.  

Det händer ibland att elevens kunskaper riskerar att inte motsvara betygskriterierna 
eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Personalen på skolan har ett ansvar 
att uppmärksamma detta. Skolan behöver i så fall beskriva vilka åtgärder som kom-
mer att vidtas. Om extra anpassningar inte är ett tillräckligt stöd ska personalen 
meddela detta till rektorn så att elevens behov av särskilt stöd utreds.9 I det arbetet 
kan rektorn också behöva koppla in elevhälsan. Skolan har ansvaret för att ta reda 
på elevers olika behov för att kunna välja de insatser som bäst gynnar eleven. I 
skollagen10 anges att utvecklingssamtalet i vissa fall ska resultera i ett åtgärdspro-
gram.11 

  

 

9 3 kap. 5 och 7 §§ skollagen. 
10 10 kap. 12 §, 11 kap. 15 §, 12 kap. 12 §, 13 kap. 12 § skollagen. 
11 3 kap. 9 § skollagen. 
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2 Den skriftliga individuella utvecklingsplanen  

AKTUELLA BESTÄMMELSER 

De allmänna råden om den skriftliga individuella utvecklingsplanen utgår från be-
stämmelser i skollagen.12 

ALLMÄNNA RÅD 

Rektorn bör 

1. skapa förutsättningar för att tillsammans med lärarna utveckla arbetet med 

den skriftliga individuella utvecklingsplanen, samt 

2. tillsammans med lärarna utveckla ändamålsenliga former för dokumentation 

som kan användas i den skriftliga individuella utvecklingsplanen. 

Läraren bör utforma den skriftliga individuella utvecklingsplanen så att den 

3. stärker elevens och vårdnadshavarens delaktighet för att ge eleven ökade möj-

ligheter att ta ansvar för sin utbildning, 

4. utgår från lärarens sammanställda information om elevens kunskaper i förhål-

lande till kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna, 

5. ger tydlig information om eleven riskerar att inte uppfylla de kriterier för be-

dömning av kunskaper eller betygskriterier som minst ska ha uppfyllts, 

6. utgår från elevens styrkor, förutsättningar och intressen och uttrycker positiva 

förväntningar på eleven med tilltro till elevens möjligheter att utvecklas, 

 

12 3 kap. 2 §, 10 kap. 13 §, 11 kap. 16–16 a §§, 12 kap. 13–13 a §§, 13 kap. 13 § skollagen. 
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7. tydliggör vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för att eleven 

ska uppfylla kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna 

och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen, samt 

8. tar hänsyn till elevens integritet.  
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KOMMENTARER 

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen är både tillbakablickande och framåt-
syftande. Den ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling. Den ska 
också sammanfatta vilka insatser som behövs för att elevens kunskaper ska mot-
svara kriterierna för bedömning av kunskaper och utvecklas så långt som möjligt 
inom ramen för läroplanen.  

Skolverket erbjuder ett stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingspla-
nen. Materialet ger exempel på hur omdömen och den framåtsyftande planeringen 
kan se ut.13 Stödmaterialet ska underlätta för skolan att uppfylla författningarnas 
krav. Det ska också förenkla och minska lärarnas administrativa arbete.  

Kommentarerna om den skriftliga individuella utvecklingsplanen avser de årskurser 
där det enligt skollagen finns krav på att en skriftlig individuell utvecklingsplan ska 
upprättas.14 Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra till-
fällen. Därför kan detta avsnitt vara relevant även för övriga årskurser. 

Rektorns ansvar för den skriftliga individuella utvecklingsplanen (det allmänna 
rådet 1 ) 

Det är viktigt att rektorn organiserar verksamheten så att lärarna får möjlighet att 
tillsammans diskutera och utveckla arbetet med den skriftliga individuella utveckl-
ingsplanen. Det ger förutsättningar för likvärdig bedömning och gemensamma for-
mer för konstruktiv återkoppling.  

I grundsärskolans årskurser 6–9 kan en elev eller elevens vårdnadshavare begära 
betyg i ett eller flera ämnen. Eftersom eleven då får både betyg och en skriftlig indi-
viduell utvecklingsplan samma termin är det viktigt att rektorn och lärarna har dis-
kuterat hur dokumentationen runt betyg och individuella utvecklingsplanen kan 
samordnas.15 

 

13 Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen. 
14  10 kap. 13 §, 11 kap. 16–16 a §§, 12 kap. 13–13 a §§, 13 kap. 13 § skollagen (2010:800). 
15 Detta gäller även för elever i årskurs 7–10 i specialskolan som läser enligt grundsärskolans kurs-
planer. 
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Rektorn behöver ge utrymme för överföring av de bedömningar som görs av varje 
lärare i respektive ämne till den lärare som har ansvar för utvecklingssamtalet. Ge-
mensamma rutiner och arbetssätt på skolan inom detta område kan göra det möj-
ligt för flera lärare att vara delaktiga i bedömningen av elevens prestationer. Rek-
torns ledning av den pedagogiska verksamheten innebär också att tillsammans med 
lärarna se till att överföringen av information om elevernas kunskapsutveckling 
fungerar både inom skolan och mellan skolor. 

Utöver omdömen om elevens kunskapsutveckling kan rektorn besluta att utveckl-
ingsplanen ska innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för 
läroplanen. Det är då elevens sociala utveckling som avses. Läraren utgår från må-
len i läroplanens andra del. Dit hör bland annat avsnitten om Normer och värden, Ele-
vernas ansvar och inflytande samt Skolan och omvärlden. Rektorn kan då tillsammans med 
lärarna diskutera hur skolans ansvar för de valda delarna tydliggörs i skolans insat-
ser för att främja elevens fortsatta utveckling. Detta påverkar hur den skriftliga indi-
viduella utvecklingsplanen formuleras. 

Varken omdömen om elevens sociala utveckling eller kunskapsutveckling får inne-
hålla subjektiva beskrivningar av elevens karaktär. Detta beskrivs i kommentarerna 
under Information (punkten 3) i avsnittet om utvecklingssamtalet. 

Former för dokumentation (det allmänna rådet 2) 

För att underlätta lärarnas administrativa arbete är det viktigt att rektorn tillsam-
mans med lärarna utvecklar ett effektivt sätt att samla och dokumentera bedöm-
ningar av elevens kunskaper. Ett gemensamt språk bland lärarna underlättar förstå-
elsen av informationen i den skriftliga individuella utvecklingsplanen.  

I skolor som har eller avser att välja digitala system för dokumentation är det viktigt 
att rektorn samråder med huvudmannen för att säkerställa att systemen är funkt-
ionella för lärarnas arbete och inte föranleder onödig dokumentation. 

Elevens och vårdnadshavarens delaktighet (det allmänna rådet 3) 

För att eleven och vårdnadshavaren ska kunna vara delaktiga i den individuella ut-
vecklingsplanen behöver läraren ha informerat om hur undervisningen utgår från 
läroplanen. Det är också viktigt att utvecklingsplanen är utformad så att den inbju-
der till delaktighet och visar på skolans tilltro till elevens möjlighet att utvecklas. 
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Utvecklingsplanen kan vara ett redskap för läraren att främja utvecklingen av ele-
vens förståelse för sitt eget lärande. Därigenom kan eleven ges förutsättningar att ta 
ett ökat ansvar för sina studier. Det kan ske genom självvärderingar och olika typer 
av dokumentation, till exempel portfolior och loggböcker. Eleven ställer då sin 
egen och andras bedömning i relation till egna arbetsprestationer och förutsätt-
ningar.  

Sammanställning av information - omdömen (det allmänna rådet 4) 

Lärarens sammanställda information uttrycks i den skriftliga individuella utveckl-
ingsplanen i form av omdömen som samlats in från varje undervisande lärare. Hur 
omdömena utformas bestäms lokalt av rektorn på varje skola. Rektorns ansvar och 
beslutsfattande beskrivs i kommentarerna till råd 1 och råd 2 i avsnittet om utveckl-
ingssamtalet. Omdömen kan utformas på olika sätt. Informationen som beskriver 
elevens kunskaper kan utformas till exempel med hjälp av symboler, kryss i en mall 
eller andra sätt som bidrar till elevens förståelse. Skolverket erbjuder också stöd-
material och blanketter för den skriftliga individuella utvecklingsplanen.16 

Den skriftliga informationen i den individuella utvecklingsplanen behöver komplet-
teras med en mer nyanserad muntlig information om vad eleven kan utveckla för 
att komma vidare. Inget hindrar att information om elevens kunskapsutveckling ges 
vid fler tillfällen än vid utvecklingssamtalet. 

Omdömena i den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan inte likställas med 
betyg, även om de kan likna betyg till formen. Betyg är ett nationellt formaliserat 
och standardiserat omdöme om en elevs kunskaper med fastställda beteckningar 
och som relaterar till betygskriterier som kompletterar kursplanen i varje ämne Det 
är därför inte ändamålsenligt att använda den nationella betygsskalan i utvecklings-
planen. 

Elevens kunskaper riskerar att inte motsvara de kunskaper som eleven minst 
ska ha uppfyllt enligt kriterier för bedömning av kunskaper eller betygskriterier 
(det allmänna rådet 5) 

Det är betydelsefullt att eleven och vårdnadshavaren tidigt får information om ele-
vens kunskaper riskerar att inte motsvara de kunskaper eleven minst ska ha uppfyllt 
enligt kriterierna för bedömning av kunskaper i årskurs 1-3 (1-4 i specialskolan), el-
ler betygskriterierna i årskurs 6 (7) för elever i årskurs 4-5 (5-6), om det inte är så att 

 

16 Skolverkets stödmaterial – den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2013 och reviderad 2017) 
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rektor beslutat ett eleverna ska få betyg från mellanstadiet. Om eleverna får betyg 
behöver inte en individuell utvecklingsplan utarbetas. Det är viktigt att informat-
ionen tydligt beskriver vad eleven behöver förbättra och vilka åtgärder skolan kom-
mer att vidta. Omdömena kan vara ett av flera sätt att uppmärksamma eleven och 
vårdnadshavaren på att eleven har behov av stödåtgärder. Om utvecklingssamtalet 
leder till ett åtgärdsprogram behöver detta inte sammanfattas i den individuella ut-
vecklingsplanen. För nyanlända elever gäller särskilda bestämmelser om individuell 
utvecklingsplan.17 

Den framåtsyftande planeringen (de allmänna råde 6 och 7) 

Informationen om elevens kunskapsutveckling som eleven och vårdnadshavaren 
får i samband med utvecklingssamtalet ligger till grund för den framåtsyftande pla-
neringen som upprättas vid samtalet. 

Inför utvecklingssamtalet kan skolan ha diskuterat vilka insatser som gynnar eleven 
bäst. Det kan till exempel handla om anpassningar och förändringar av lärmiljön 
och undervisningen.18 Det är viktigt att skrivningarna om skolans insatser inte for-
muleras så att ansvaret läggs ensidigt på eleven. 

I den framåtsyftande planeringen redovisar läraren för eleven och vårdnadshavaren 
vad skolan gör för att stödja och stimulera elevens fortsatta kunskapsutveckling. I 
planeringen dokumenteras också vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ta 
ansvar för. Det är viktigt att alla parter är delaktiga i den framåtsyftande plane-
ringen och att den innehåller realistiska målsättningar för eleven. 

Positiva förväntningar har stor betydelse för elevens resultat i skolarbetet. Både 
undervisningen och uppföljningen av den framåtsyftande planeringen i utvecklings-
planen ger läraren kännedom om elevens starka sidor. Genom att läraren lyfter 
fram elevens styrkor i de olika ämnena kan elevens självuppfattning och självtillit 
förstärkas. 

Det är också viktigt att den framåtsyftande planeringen bidrar till att eleven ser sitt 
arbete som meningsfullt och att eleven förstår vad som förväntas för att utvecklas 
vidare. Genom att läraren i sin utvärdering identifierar och konkretiserar elevens 

 

17 3 kap. 12 g § skollagen. 
18 Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40) arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åt-
gärdsprogram. 
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framsteg och styrkor och utgår från dessa vid utformningen av den framåtsyftande 
planeringen blir nästa steg i utvecklingen begriplig för eleven. Läraren kan sedan re-
gelbundet göra återkopplingar och komma tillbaka till detta i den ordinarie under-
visningen.   

Integritetskänsliga uppgifter om eleven (det allmänna rådet 8) 

I kommunala och statliga skolor gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprinci-
pen innebär en rätt att ta del av offentliga uppgifter i allmänna handlingar. En 
handling som en skola tar fram blir oftast allmän när den föreligger i slutligt skick 
och skickas i väg, skrivs under eller ett liknande förfarande. En handling som kom-
mer in till en skola blir allmän redan då den inkommer till skolan. Uppgifter i all-
männa handlingar är offentliga om det inte finns någon bestämmelse i offentlig-
hets och sekretesslagen (2009:400) som skyddar uppgiften. 

När det gäller skriftliga individuella utvecklingsplaner utformas dessa idag med mål-
sättningen att de ska vara offentliga handlingar. De behöver därför upprättas på ett 
sådant sätt att de tar hänsyn till elevens integritet, men ändå uppfyller kraven enligt 
skollagen. Uppgifter i skriftliga individuella utvecklingsplaner kan i vissa fall skyd-
das av sekretesslagstiftningen. 19 

I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen. Handlingar på en fristående 
skola är därmed inte allmänna handlingar och skolan är inte skyldig att lämna ut 
handlingar på begäran. I fristående skolor gäller inte heller sekretessbestämmelserna 
i offentlighets och sekretesslagen. Däremot finns det bestämmelser i skollagen20 
som handlar om tystnadsplikt vid enskilt bedrivna skolor och dessa bestämmelser 
kan ge samma skydd för vissa uppgifter.  

Det finns en bestämmelse i skollagen som syftar till att underlätta överlämningen 
av elevers uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer, trots sekretesslag-
stiftningen21.Vid en sådan överlämning kan dokumentation kring elevens kunskaps-
utveckling som individuell utvecklingsplan ingå. Om skolan bedömer att en över-
lämning behövs måste det också bedömas vilka uppgifter som är relevanta att 
lämna över till den nya skolan.  Detta gäller oavsett om den avlämnande skolen-
heten är offentlig eller enskild. Det är även viktigt att säkerställa att behandlingen 

 

19 SOU 2011:58 Skolans dokument – insyn och sekretess, s. 146 f. samt Offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) 
20 29 kap. 14 § skollagen.  
21 3 kap. 12 j § skollagen 
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av personuppgifter i skolan följer bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning 
(GDPR).22  

 

 

22 Se även 26 a kap. skollagen (2010:800). 
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Bilaga 1 Bestämmelser som de allmänna råden ut-
går ifrån 

Skollagen (2010:800) 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 
 

4 §   Utbildningen inom skolväsendet syftar till 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. Utbildningen ska också förmedla och för-
ankra 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. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

 

2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 

Ledningen av utbildningen 

Rektor 

9 §   Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samord-
nas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 

Rektorn ska benämnas på detta sätt. Benämningen ska förbehållas den som har en 
anställning som rektor. 

En ställföreträdare får utses för en rektor. 
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3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen 

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 

2 §   Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och sti-
mulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna för-
utsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till 
följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer 
som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. 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.  

Information om barnets och elevens utveckling 

3 §   Vårdnadshavare för ett barn i förskolan samt eleven och elevens vårdnadshavare i förskole-
klassen, grundskolan, grundsärskolan, special-skolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasiesko-
lan och gymnasiesärskolan ska fortlöpande informeras om barnets eller elevens utveckling. 

 

10 kap. Grundskolan 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

12 §   Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha 
ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 
bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-
kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. In-
formationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens ut-
veckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som eleven 
får undervisning i. 

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 3 
kap. 9 §.  

13 §   I årskurs 1-5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, i en 
skriftlig individuell utvecklingsplan 
   1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven 
i de ämnen som eleven får undervisning i, och 
   2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven 
och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 



  

  Skolverket 

24 (29)  

 

 

 

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens ut-
veckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskom-
melser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet 
ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av 
sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. 

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen än vid ett 
utvecklingssamtal. 

Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella utveckl-
ingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insatser i form av särskilt stöd 
som eleven behöver för att nå kunskapskraven. 

Om en elev ges betyg i årskurs 4 och 5 gäller inte skyldigheten enligt första stycket i 
de aktuella årskurserna. 
 

11 kap. Grundsärskolan 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
 

15 §   Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha 
ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 
bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-
kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. In-
formationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens ut-
veckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eller ämnes-
områden som eleven får undervisning i. 

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 3 
kap. 9 §.  

 

16 §   I årskurs 1-5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, i en 
skriftlig individuell utvecklingsplan 
   1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven 
i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i, och 
   2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven 
och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 



Skolverket  

  

 25 (29) 

 

 

 

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens ut-
veckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskom-
melser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet 
ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av 
sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. 

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen än vid ett 
utvecklingssamtal. 

Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella utveckl-
ingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insatser i form av särskilt stöd 
som eleven behöver för att nå kunskapskraven. 

Om en elev ges betyg i årskurs 4 och 5 gäller inte skyldigheten enligt första stycket i 
de aktuella årskurserna. 

 

16 a §   I årskurs 6-9 ska läraren, om eleven får undervisning i ett ämnesområde el-
ler ett ämne som eleven eller vårdnadshavaren inte begär betyg i, en gång per läsår 
vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan 
   1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven 
i ämnesområdet eller ämnet, och 
   2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven 
och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen i det ämnes-
området eller ämnet. 

Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i ut-
vecklingsplanen. 

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även i andra fall än vad som följer 
av första stycket och även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. 

Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella utveckl-
ingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insatser i form av särskilt stöd 
som eleven behöver för att nå kunskapskraven.  

 

12 kap. Specialskolan 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
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12 §   Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha 
ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 
bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-
kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. In-
formationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens ut-
veckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eller ämnes-
områden som eleven får undervisning i. 

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 3 
kap. 9 §.  

 

13 §   I årskurs 1-6 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, i en 
skriftlig individuell utvecklingsplan 
   1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven 
i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i, och 
   2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven 
och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens ut-
veckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskom-
melser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet 
ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av 
sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. 

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen än vid ett 
utvecklingssamtal. 

Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella utveckl-
ingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insatser i form av särskilt stöd 
som eleven behöver för att nå kunskapskraven. 

Om en elev ges betyg i årskurs 5 och 6 gäller inte skyldigheten enligt första stycket i 
de aktuella årskurserna. 
 

13 a §   I årskurs 7-10 ska, om grundsärskolans kursplaner tillämpas och eleven får 
undervisning i ett ämnesområde eller ett ämne som eleven eller vårdnadshavaren 
inte begär betyg i, läraren en gång per läsår vid ett av utvecklingssamtalen i en 
skriftlig individuell utvecklingsplan 
   1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven 
i ämnesområdet eller ämnet, och 
   2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven 
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och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen i det ämnes-
området eller ämnet. 

Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i ut-
vecklingsplanen. 

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även i andra fall än vad som följer 
av första stycket och även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. 

Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella utveckl-
ingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insatser i form av särskilt stöd 
som eleven behöver för att nå kunskapskraven. 

 

13 kap. Sameskolan 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

12 §   Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha 
ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 
bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-
kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. In-
formationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens ut-
veckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som eleven 
får undervisning i. 

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 3 
kap. 9 §.  

 

13 §   I årskurs 1-5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, i en 
skriftlig individuell utvecklingsplan 

   1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven 
i de ämnen som eleven får undervisning i, och 

   2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven 
och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens ut-
veckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskom-
melser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet 
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ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av 
sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. 

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen än vid ett 
utvecklingssamtal. 

Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella utveckl-
ingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insatser i form av särskilt stöd 
som eleven behöver för att nå kunskapskraven. 

Om en elev ges betyg i årskurs 4 och 5 gäller inte skyldigheten enligt första stycket i 
de aktuella årskurserna. 

  



Skolverket  

  

 29 (29) 

 

 

 

Baksida: 

 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skrift-
liga individuella utvecklingsplanen gäller för grundskolan, grundsärskolan, special-
skolan och sameskolan. De allmänna råden ska stödja lärare och rektorer. De all-
männa råden vänder sig också till huvudmännen som har ansvaret för att utbild-
ningen genomförs i enlighet med skolförfattningarna. 

Materialet om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 
behandlar utvecklingssamtalet, samt omdömen och framåtsyftande planering i den 
skriftliga individuella utvecklingsplanen. 
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Anmälningsärenden per april 2022 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.   

Ärendet i sin helhet 

Anmälningar kränkande behandling och avstängningar av elever perioden mars 

2022. 

Elevernas frånvaro perioden mars 2022.   

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per april 2022. 

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut per april 2022 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2022-03-28—2022-04-19 

Laglighetsprövningar skolplacering 2022-03-28—2022-04-19 

2. Beslut om skolval läsåret 2022-2023 dnr 2022-00011 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden 2022-03-28—2022-04-19 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2022-03-28—

2022-04-19 

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer 

i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2022-03-28—2022-04-19  

dnr 2022-00011 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 

enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2022-03-28—2022-04-19 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2022-03-28—2022-04-19 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från tf. förvaltningschefen 2022-03-28—2022-04-19 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts per mars 2022 Dnr 2022-00012 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per april 2022 Grundskolenämnden. 

 

Samverkan 

FSG. 
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Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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