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Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00803 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2022-11-21 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. 89. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBoråsTME AB den 29 

september 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

2. 88. Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns Parkerings AB den 

17 oktober 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

3. 1. Redovisning av utbildningsbidrag 2020 från Liberalerna Borås 

Dnr 2022-00787 

 

4. 2. Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle från 

Arbetslivsnämnden 

Dnr 2022-00054 

 

5. 90. Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark & Camping AB den 

19 oktober 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

6. 91. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 24 

oktober 2022 

Dnr 2022-00031 

 

7. 92. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  den 20 

oktober 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

8. 9. Rapport om byggprojekt från Lokalförsörjningsnämnden 

                Dnr 2022-00122 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

9. 1. Dom från Kammarrätten i Stockholm i mål nr 927-22. Saken: 

Återkallelse av godkännande som huvudman enligt skollagen 

Dnr 2022-00814 

 

10. 1. Budget och verksamhetsplan 2023-2025 från Tolkförmedling Väst 

Dnr 2022-00786 

 

11. Uppföljning på Program för Nationella minoriteter 

Dnr 2022-00741 

 

12. 5. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds sammanträden den 21 oktober 2022 

Dnr 2022-00243 

               

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Förvaltningschef 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-10-21 
Sida 1 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid  Borås kl 09.00-15.15 
  

Beslutande  Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande §§ 77-91c 
   Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1e vice ordförande, Ordförande § 91d-g 
   Michael Plogell (FR) Bollebygd 
   Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad 
   Mats Palm (S) Herrljunga 
   Tomas Johansson (M) Mark §§ 77-91c  
   Patrik Harrysson (S) Svenljunga  
   Driton Bilalli (S) Tranemo  
   Roland Karlsson (C) Ulricehamn 
 

Ersättare  Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd 
   Kerstin Hermansson (C) Borås Stad 
   Johan Björkman (M) Svenljunga 

Wiktor Öberg (M) Ulricehamn 
Tony Willner (S) Vårgårda 
 

Adjungerade  Lena Språng (C) Varberg    
   Ingemar Basth (MP) 
   Crister Spets (SD) 
   Jan-Olof Sundh (V) 
    

Övriga deltagare Magnus Haggren, Förbundsdirektör 
   Linda Bergholtz, Administrativ chef 
   Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling 
   Rebecca Strömberg, Ekonom 
   Ellen Lageholm, Regionutvecklare §§ 77-90  
   Karin Björklind, Regionutvecklare 
   Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd 
   Kristina Jonäng (C), Regionutvecklingsnämnden §§ 77-81 
   Ulrika Frick (MP), Kollektivtrafiknämnden §§ 77-81 
   Björn Thodenius (M), Kollektivtrafiknämnden §§ 77-81, 91 
   Bijan Zainali (S), Regionutvecklingsnämnden §§ 77-81 
   Evalena Öman (V), Miljönämnden §§ 77-81 
   Conny Brännberg (KD), Kulturnämnden §§ 77-81 
   Ann-Charlott Karlsson (S), Kulturnämnden §§ 77-81 
   Helena Lundberg Nilsson, Regionutvecklingsdirektör VGR §§ 77-81 
   Gustaf Zettergren, Miljöchef VGR §§ 77-81 
   Katti Hoflin, Kulturchef VGR §§ 77-81 
   Maria Jakobsson, Processledare VGR §§ 77-81 
   Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse § 91 
   Åsa Karlsson (S), Västtrafiks styrelse § 91 
   Ulrika Bokeberg, Avdelningschef kollektivtrafik infrastruktur VGR § 91 
   Anna Kronvall, Regionutvecklare VGR § 91 
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Direktionen 

Datum: 2022-10-21 
Sida 2 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

   Adrien Moysset, Regionutvecklare VGR § 91 
   Kevin Mård, Samhällsutvecklare Västtrafik § 91 
   Markus Gunnervall, Trafikkoordinator Västtrafik § 91 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera Roland Karlsson (C) Ulricehamn 
 
Omfattning  §§ 77-91 
 
 

Underskrifter  Sekreterare  _________________________________ 
     Linda Bergholtz 
 
   Ordförande §§ 77-91c _________________________________ 
     Ulf Olsson 
    
   Ordförande §§ 91d-g _________________________________ 
     Bengt Hilmersson 
 
   Justerare  _________________________________ 
     Roland Karlsson  

Ulf Olsson (Oct 27, 2022 16:31 GMT+2)
Ulf Olsson

Bengt Hilmersson (Oct 28, 2022 10:09 GMT+2)
Bengt Hilmersson

Roland Karlsson (Oct 28, 2022 14:40 GMT+2)

Roland Karlsson



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-10-21 
Sida 4 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Innehåll 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs med följande tillägg under Övriga frågor 
• Risk- och väsentlighetsanalys inför internkontrollplan 2023 

 

 

§ 78 Val av justerare 
 
Beslut  

Roland Karlsson (C) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 
 
 
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-10-21 
Sida 6 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Redovisning av fyllnadsval Varberg 
Diarienummer: 2022/SKF001 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Fyllnadsval har genomförts i Varbergs kommun då Christofer Bergenblock (C) entledigats från sitt 
uppdrag som adjungerad ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från 
och med den 1 oktober 2022.  
 
Varbergs kommun har valt Lena Språng (C) till adjungerad ledamot i Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund från och med den 1 oktober 2022. 
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Direktionen 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 Fyllnadsval beredning hållbar regional utveckling, BH7 
Diarienummer: 2022/SKF001 
 
Beslut 

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag 
 
Sammanfattning 

Till följd av entledigandet av Christofer Bergenblock (C) Varberg ska fyllnadsval göras gällande 
ledamot i beredningen för hållbar regional utveckling, BH7.  
 
Valberedningen föreslår Lena Språng (C) Varberg till ledamot i beredningen för hållbar regional 
utveckling, BH7. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 Politisk dialog Västra Götalandsregionen 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Dialog mellan Direktionen och politiker från Västra Götalandsregionen med utgångspunkt i den 
regionala och den delregionala utvecklingsstrategin.  
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Direktionen 

Datum: 2022-10-21 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0186 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2023 sker enligt förslag 
 
Kansliet får i uppdrag att ta fram plan för hantering av återstående kulturmedel 
 
Sammanfattning 

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för delregionala samverkansprojekt som ska bidra till 
utveckling och tillväxt i Sjuhärad enligt målen i den regionala och den delregionala 
utvecklingsstrategin samt i Kulturplan för Boråsregionen. Projektverksamheten regleras i den 
överenskommelse gällande delregionala utvecklingsmedel som tecknats mellan Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för perioden 2021 - 2024. Denna 
utlysning avser delregionala utvecklingsmedel för 2023. Den behovsstyrda tillväxtmodell som 
infördes 2020 har reviderats under året för att anpassas till de nya utvecklingsstrategierna och den 
nya överenskommelsen. 
 
Utlysningsperioden pågick 2022-09-19 till 2022-10-03 och totalt har 27 ansökningar inkommit till en 
summa av 18 341 362 kr. Disponibelt belopp att fördela uppgår till 11 000 000 tkr för 2023.  
 
Tabell: Sammanställning av inkomna ansökningar  

Sökt område  Antal Totalt ansökt 
belopp 

En innovativ och konkurrenskraftig delregion 12 8 709 462 

Strategisk kompetensförsörjning 4 3 504 500 

En socialt hållbar delregion  1 1 465 000 

En cirkulär och hållbar delregion 3 2 389 000 

Hållbar samhällsplanering 1 600 000  

Kulturplan Boråsregionen  6 1 673 400 

Summa  27 18 341 362 

 

  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-10-21 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Sammanställning fördelning 2023 

Sökt område  Antal Summa fördelning 

En innovativ och konkurrenskraftig delregion 9 6 315 000 

Strategisk kompetensförsörjning 3 2 230 000  

En socialt hållbar delregion  1 732 500 

En cirkulär och hållbar delregion 1 1 000 000  

Hållbar samhällsplanering 1 500 000  

Kulturplan Boråsregionen  2 500 000 reserverat enligt ÖK KUN  
(varav projekt beviljas 298 400)  

Summa  17 11 277 500   

 
Fördelning ansökningar sökta inom Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030  

Fokusområde: En innovativ och 
konkurrenskraftig delregion 

Projektägare Sökt belopp 
2023  

Beviljat belopp 
2023  

1. Arena Circular Hub & DO-tank center Science Park Borås 3 000 000 2 800 000  

2. Arena Skog – Gröna Klustret Gröna Klustret  150 000 0  

3. Borås Tech-arena  E-handelsstaden Borås  425 000  400 000  

4. Creative Cluster CO-working Creative Cluster  741 000  500 000 
 

5. Företagsrevitalisering i Boråsregionen 
steg 3.0 – Ett effektivare innovationsstöd  

Högskolan i Skövde 580 000  400 000 

6. Företagsstart Sjuhärad  Företagsstart Sjuhärad 
ideell förening 

560 000 500 000  
 

7. Hantverk i Sjuhärad – Ett 
innovationskluster 

Marks kommun 120 000  0 

8. STINA - Strategiska insikter och 
aktiviteter 

IUC Sjuhärad 568 800  400 000  

9. INKW för Innovation (Inspiration, 
Nätverkande, Kunskap och Workshops) 

Borås INK 434 662 400 000  

10. Starkare företag bättre samhälle Connect Väst 1 500 000  600 000  
 

11. 7H Kompetens 2.0  HoloHouse  630 000 315 000 

Summa  8 709 462  6 315 000 

    

Fokusområde: Strategisk 
kompetensförsörjning 

Projektägare Sökt belopp 
2023  

Beviljat belopp 
2023  

12. Framstegsfokus  Stiftelsen Drivhuset 651 500  430 000  

13. Kompetensakademin Stiftelsen Proteko/ 
Nordiska textilakademin 

1 214 000  1 000 000  
 

14. Kompetensbehov Sjuhärad Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund  

530 000  0 

15. KAVAI - KAVAI Öka takten, fler kvinnor 
i ledande roller och styrelser i Sjuhärad 

KAVAI ekonomisk förening 109 000   0  

16. Ung Företagsamhet  Ung Företagsamhet 1 000 000   800 000 

Summa  3 504 500 2 230 000 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Fokusområde: En socialt hållbar 
delregion 

Projektägare Sökt belopp 
2023  

Beviljat belopp 
2023  

17. Ungas delaktighet i Sjuhärad (UD 
Sjuhärad)  

Navet Science Center 1 465 000  732 500 

Summa  1 465 000  732 500  

 
Fokusområde: En cirkulär och hållbar 
delregion 

Projektägare Sökt belopp 
2023  

Beviljat belopp 
2023  

18. Gröna godsflöden Borås stad 1 000 000  0 

19. Hållbart näringsliv 2.0 Borås INK  389 000 0  

20. Fossilfri Boråsregion 2.0  Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund  

1 000 000 1 000 000 

Summa  2 389 000   1 000 000  

 
Fokusområde: Hållbar samhällsplanering Projektägare Sökt belopp 

2023  
Beviljat belopp 

2023  

21. Strategisk markanvändning för en 
hållbar samhällsplanering i Sjuhärad 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

600 000  500 000  

Summa  600 000  500 000  

 

Inkomna ansökningar sökta utifrån Kulturplan Boråsregionen 2020–2023 

Målområde: Platsutveckling och 
besöksnäring 

Projektägare Sökt belopp 
2023  

Beviljat belopp 
2023  

22. Ljudande Sjuhärad Green Protocol Insitute  50 000  0 

23. Ett utvidgat Ljudkonst 7härad Ideella Kulturföreningen 
Bikupan 

185 000  0 

24. Res inåt – bli ett med natur och kultur 
i Sjuhärad  
 

Borås TME 1 000 000 0 

25. Smakresan  Bollebygds kommun  120 000 120 000  

26. (X)sites Konstnärscentrum Väst  140 000  0  

Målområde: Folkbildning och 
civilsamhälle 

   

27. Keramik och kulturkollo i Uddebo Ideella föreningen VÄV  178 400  178 400 

Summa   1 673 400  298 400 

 
Målområde: Barnperspektiv inom kultur Projektägare Sökt belopp 

2023  
Beviljat belopp 

2023  

  0 0 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Expedieras till 

• Science Park Borås/Borås Högskola 

• Gröna Klustret 

• E-handelsstaden Borås 

• Creative Cluster Innovation Hub 

• Högskolan i Skövde 

• Företagsstart Sjuhärad 

• Marks kommun 

• IUC Sjuhärad 

• Borås INK 

• Connect Väst 

• HoloHouse 

• Stiftelsen Drivhuset 

• Stiftelsen Proteko/Nordiska Textilakademin 

• KAVAI Ekonomisk förening 

• Ung Företagsamhet Älvsborg 

• Navet Science Center 

• Borås stad 

• Green Protocol Institute 

• Ideella Kulturföreningen Bikupan 

• Borås TME 

• Bollebygds kommun 

• Konstnärscentrum Väst 

• Väveriet i Uddebo 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 83  Delårsbokslut 2022 
Diarienummer: 2022/SKF0185 
 
Beslut 

Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2022 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och översänder detsamma tillsammans med 
revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom 
 
Sammanfattning 

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för samordning och utveckling 
inom de områden medlemskommunerna anser vara angelägna. Förbundet har grunduppdrag inom 
regional utveckling och välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär. Förbundets 
verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; 
Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet 
science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
 
Periodiserat utfall för samtliga verksamheter visar på ett positivt resultat om 2 755 tkr fördelat på  
 

Förbundskansli 616 tkr 
Administration 1 289 tkr 
Enhet Regional utveckling  - 411 tkr 
Enhet Välfärdsutveckling  391 tkr 
Business Region Borås 355 tkr 
Dataskyddsombud  150 tkr 
Medarbetarcentrum  51 tkr 
Vård- och omsorgscollege  23 tkr 
Navet science center  - 276 tkr 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 567 tkr 

 
Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv samt högre intäkter till följd 
av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till 
följd av nya uppdrag, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ännu ej bokförda kostnader 
som kommer att belasta sista kvartalet 2022. Det negativa resultatet inom regional utveckling är 
kopplat till indexkostnaden för E20 första halvåret 2022. Kostnaden kommer dock att balanseras på 
helårsbasis genom avsatta medel. 
 
Förbundet prognosticerar ett positivt resultat på helåret om 1 600 tkr i förhållande till budget. Den 
positiva avvikelsen återfinns inom förbundskansliet och administrationen och förklaras av högre 
intäkter till följd av nya uppdrag som planeras under hösten 2022, försäljning av tjänster, lägre 
kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat samt en reserv som inte förväntas nyttjas under 
året. Övriga verksamheter prognosticerar ett nollresultat på helårsbasis. 
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna  
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§ 84  Inför delregionalt kollektivtrafikråd 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Diskussion inför eftermiddagens delregionala kollektivtrafikråd. 
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§ 85  Sammanträdestider 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0153 
 
Beslut 

Sammanträdestider för 2023 fastställs enligt presidiets förslag 
 
Sammanfattning 

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2023. Sammanträdestiden är 
satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten då det 
delregionala kollektivtrafikrådet sammanträder. Ny tid för DKR är kl 10.00-12.00.  
 
27 januari 
3 mars 
21 april kl 9-16 
2 juni kl 13-16 
15 september 
20 oktober kl 9-16 
8 december 
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§ 86 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

FOKUS Boråsregionen 2022 har tema strategisk kompetensförsörjning och äger rum på Borås 
kongress 9 november. 
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§ 87 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHUs presidie och VästKoms 

arbetsutskott. 

Några kommuner inom Göteborgsregionen har beslutat att inte anta det förslag till nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal som utarbetats i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 
kommuner med VästKom som förhandlande part för kommunkollektivet. Avtalet måste antas av 
samtliga kommuner i länet för att nå giltighet och förslaget är att nuvarande avtal förlängs ytterligare 
en period. Det ska även göras försök att förlänga befintligt avtal gällande in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 
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§ 88 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
220906 1. Samverkansavtal Navet science center – Borås 

Högskola 
Verksamhetschef Navet science center 

220915 2. Beslut om utlämnande av allmän handling, 
lönelista 

Administrativ chef 

220916 3. Ansökan VGR, Socialt hållbart föräldrastöd i Borås. 
Navet science center 

Förbundsdirektör 

220920 4. Samverkansavtal Navet science center – Borås 
Energi och Miljö 

Verksamhetschef Navet science center 

220929 5. Beslut om utlämnande av allmän handling, inköp Administrativ chef 
220930 6. Kommunikatörstjänst Kunskapsnod fullföljda 

studier, Göteborgsregionen 
Enhetschef Välfärdsutveckling 

221013 7. Samarbetsavtal förstudie vattenavdelning, Navet 
science center – Uponor AB 

Verksamhetschef Navet science center 
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§ 89 Övriga frågor 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Underlag gällande risk- och väsentlighetsanalys inför internkontrollplan 2023 skickas ut till 
ledamöterna efter mötet.  
 
 

§ 90 Nästa sammanträde äger rum den 9 december kl 9.00-12.00 och avslutas med 
gemensam jullunch 
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-10-21 
Sida 20 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Delregionalt kollektivtrafikråd 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
A) Information från kollektivtrafiknämnden 

Björn Thodenius (M), Kollektivtrafiknämnden, Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen och Anna 
Kronvall, Västra Götalandsregionen informerar om aktuella frågor. 
 

• Ny politisk organisation  

o Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor kommer att hanteras i samma nämnd 

• Information om kommande revidering av trafikförsörjningsprogrammet 

• Information om aktualisering av Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 

• Utredning seniorerbjudande 

o Ny modell framtagen med kostnadsförslag. Förslaget kommer att kommuniceras i början 

av 2023 och nytt erbjudande kan införas tidigast 2024. 

• Möjligheter till flexibla skolstarter 

o Dialog och kartläggning av exempel pågår. 

B) Aktuellt från Västtrafik 

Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse, informerar om aktuella frågor.  

• Kraftsamling mobilitet 

• Nya riktlinjer för trafikering 

C) Återkoppling årlig avstämning 

Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen, informerar om de synpunkter som lämnats i samband 

med uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet och miljö- och klimatstrategin, samt redogör för 

det fortsatta arbetet. 

D) Målbild tåg, delmål 2028 inklusive handlingsplan 

Björn Thodenius (M), Kollektivtrafiknämnden, och Markus Gunnervall, Västtrafik, redogör för nuläget 

gällande Målbild tåg, delmål 2028.  

E) Tillbakablick och medskick för ärenden under senaste mandatperioden 

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, och Karin Björklind, Boråsregionen, redogör för de ärenden 

som hanterats av DKR under innevarande mandatperiod. 

F) Arena mobilitet i glesa geografier 

Karin Björklind, Boråsregionen, informerar om arbetet inom samverkansarena för glesa geografier. 
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G) Landvetter flygplats som regional kollektivtrafikknutpunkt 

Karin Björklind, Boråsregionen, redogör för det arbete som pågår gällande att utveckla Landvetter 

flygplats till att bli en regional kollektivtrafikknutpunkt. 

 

 
 



Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-10-21
Final Audit Report 2022-10-28

Created: 2022-10-27

By: Linda Bergholtz (linda.bergholtz@borasregionen.se)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAA2APOFsLSw0r8NGeymzFT-ha4abHiAHBS

"Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-10-21" History
Document created by Linda Bergholtz (linda.bergholtz@borasregionen.se)
2022-10-27 - 6:06:18 AM GMT- IP address: 148.160.250.6

Document emailed to ulf.olsson@boras.se for signature
2022-10-27 - 6:07:02 AM GMT

Email viewed by ulf.olsson@boras.se
2022-10-27 - 2:31:33 PM GMT- IP address: 94.234.113.26

Signer ulf.olsson@boras.se entered name at signing as Ulf Olsson
2022-10-27 - 2:31:55 PM GMT- IP address: 94.234.113.26

Document e-signed by Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)
Signature Date: 2022-10-27 - 2:31:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 94.234.113.26

Document emailed to bengt.hilmersson@vargarda.se for signature
2022-10-27 - 2:31:58 PM GMT

Email viewed by bengt.hilmersson@vargarda.se
2022-10-28 - 8:08:16 AM GMT- IP address: 192.121.60.2

Signer bengt.hilmersson@vargarda.se entered name at signing as Bengt Hilmersson
2022-10-28 - 8:09:37 AM GMT- IP address: 192.121.60.2

Document e-signed by Bengt Hilmersson (bengt.hilmersson@vargarda.se)
Signature Date: 2022-10-28 - 8:09:39 AM GMT - Time Source: server- IP address: 192.121.60.2

Document emailed to roland.karlsson@fv.ulricehamn.se for signature
2022-10-28 - 8:09:41 AM GMT

Email viewed by roland.karlsson@fv.ulricehamn.se
2022-10-28 - 12:29:12 PM GMT- IP address: 81.234.117.86



Signer roland.karlsson@fv.ulricehamn.se entered name at signing as Roland Karlsson
2022-10-28 - 12:40:32 PM GMT- IP address: 81.234.117.86

Document e-signed by Roland Karlsson (roland.karlsson@fv.ulricehamn.se)
Signature Date: 2022-10-28 - 12:40:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.234.117.86

Agreement completed.
2022-10-28 - 12:40:34 PM GMT



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr ALN 2022-000151.1.3.1 

Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av uppföljningarna och insänder ärendet till 
Kommunstyrelsen med nedanstående punkter, som nämnden vill 
uppmärksamma, samt bifogar rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har genomfört uppföljning av stadens arbete med 
Nationella minoriteter utifrån programmet. I uppföljningen konstaterar 
nämnden att : 

Mycket av arbetet har förbättrats, några nämnder jobbar aktivt med samråd 
på ett bra sätt och har tagit till sig information och stärkt sin kunskap. 

Några nämnder har ej antagna mål och riktlinjer, samt genomför ej egna 
samråd. 

Det är svårt att nå de Nationella Minoriteterna med information, särskilt de 
som ej är organiserade i föreningar. Dessutom är det svårt att hitta 
representanter bland Minoriteterna som vill engagera sig i arbetet. 

Ett minska politiskt intresse upplevs då få politiker deltagit på erbjudna 
seminarier att stärka kunskapen. 

Genomförda projekt som är framgångsrika, men som av ekonomiska skäl ej 
kan implementeras, riskerar att undergräva förtroendet hos Minoriteterna, då 
det upplevs att frågan ej prioriteras. 

Det är svårt att rekrytera personal och organisera verksamheter, så att 
Minoriteterna kan bemötas av personal med kunskap om Minoriteternas 
språk och kultur. 

Representanter för de Nationella Minoriteterna lyfter att de upplever att 
intresset för frågan minskat bland politikerna. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning av Program för nationella minoriteter 2021. 
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1 Uppdrag och bakgrund 

Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att 

stärka deras möjligheter till inflytande samt att stödja de historiska 

minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Den första januari 2019 förstärktes lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för 

kommuner, regioner och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla 

nationella minoriteter i hela landet.  

 

Den 26 september 2019 fastställde Kommunfullmäktige i Borås Stad ”Program 

för nationella minoriteter” (Dnr: KS 2019-000508) som beskriver hur Borås 

Stad ska arbeta för att implementera lagen. Programmet gäller för följande 

nämnder: Arbetslivsnämnden, Fritids och folkhälsonämnden, 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie - och 

vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 

Programmet ska revideras senast december 2023. 

 

 Målområden 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret att följa upp hur programmet 

efterföljs av nämnder utifrån respektive ansvarsområden. Programmet som 

grundar sig i den minoritetspolitiska lagstiftningen består av en rad olika 

områden och varje år lyfts ett par fokusområden fram. Föregående uppföljning 

gjordes 2021 för 2019/2020. Då resultaten visade att minoritetsarbetet knappt 

påbörjats i majoriteten av nämnderna beslutade Arbetslivsnämnden att återigen 

ställa samma frågor. Målområdena är följande: 

 

 Mål och riktlinjer 

 Rätten till information 

 Rätten till delaktighet och inflytande 

 

 Urval och svarsfrekvens 

Svar har inkommit från samtliga tillfrågade nämnder;  

Arbetslivsnämnden, Fritids och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt 

Vård- och äldrenämnden.  
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2 Del 1- Bakgrundsinformation 

 Lagar och strategier 

Varför behöver vi en nationell minoritetspolitik i Sverige? 

 

”Ett senkommet erkännande av vårt lands historiska nationella minoriteter judar, 

romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och deras språk, men också av vårt 

gemensamma kulturarv. Ett erkännande av grupper som både osynliggjorts och 

förtryckts under långa tider” 1  

 

Det är vanligt att man i minoritetssammanhang pratar om lagstiftningen utifrån 

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som om detta vore den 

enda lagstiftningen som styr. Så är inte fallet. Tvärtom ingår delar om de 

nationella minoriteternas rättigheter i en rad olika lagar förutom de 

konventioner och stadgar som Sverige skrivit under. Även i Regeringsformen 

står om rättigheten till att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv 

uttalat. Bland de lagar och förordningar som en kommun särskilt bör sätta sig in 

i förutom ovan nämnda och som är direkt kopplade till ett visst 

tillämpningsområde finns bibliotekslagen, socialtjänstlagen (äldreomsorg, 

omhändertagande av barn mm), skollagen (om rätten till 

modersmålsundervisning mm), Lpfö (rätt till sin kultur och sitt språk i 

förskolan). Vad som inte får glömmas bort är att lagstiftningen finns till för att 

skydda de nationella minoriteterna och främja deras kultur och språk och det är 

där vi måste börja genom dialog med de som berörs för att se vilka behov som 

finns och vad som saknas eller kan bli bättre. Det blir lätt annars så att man 

sätter upp mål som man ”tror” är de bästa medan i praktiken är behovet något 

annat.  

 

För att lyckas med minoritetsarbetet är just de tre områden som följs upp denna 

gång essentiella; 

  

 Att sätta mål och riktlinjer för att veta vart man ska  

 Att informera minoriteterna om sina rättigheter för många känner 

inte till dessa och kommer heller aldrig då att efterfråga något 

 Att ge inflytande och skapa delaktighet genom bland annat samråd, 

för utan denna dialog är det svårt att veta hur behoven ser ut 

 

För att det ska bli enklare att förstå kan man dela upp minoritetsarbetet i tre 

områden; 

 

 

 

                                                      
1 Prop. 2008/2009:158 
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 För samtliga nationella minoriteter: Det finns grundläggande 

rättigheter som är desamma för alla fem grupperna oavsett vart i landet 

man bor.  

 

 Förvaltningsområde: Därefter höjs nivån vad gäller språket om den 

kommun man bor i ingår i ett så kallat förvaltningsområde men då 

enbart för just det språket. Borås Stad är förvaltningsområde för finska 

vilket innebär att de minoritetsgrupper som talar finska (sverigefinnar 

och finska romer) har särskilda rättigheter när de besöker kommunens 

samtliga verksamheter. Det handlar bland annat om att kunna få 

uttrycka sig på finska och att kunna få beslut, information och ärenden 

på finska, muntligt eller skriftligt. Förskola och äldreomsorg har ett 

tydligare krav på att erbjuda dessa verksamheter med finsktalande 

personal.  

 

 Strategin om romsk inkludering: Utöver lagstiftningen finns även 

flera strategier som man behöver ha kunskap om. Regeringen tog 2012 

fram en särskild strategi som är gällande fram till 2032 och som har sin 

utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till icke-

diskriminering. Det övergripande målet för den tjugoåriga strategin är 

att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet 

som den som inte är rom. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade. Då 

Borås Stad varit en utvecklingskommun för romsk inkludering följer 

vissa åtaganden. Som utvecklingskommun har fokus legat på att hitta 

strategier, metoder och arbetsformer för implementering av regeringens 

strategi inom områdena arbete, hälsa – social omsorg - trygghet, bostad, 

utbildning, kultur och språk samt civilsamhällets organisering. Romsk 

delaktighet och romskt inflytande är helt avgörande för att lyckas med 

romsk inkludering.  

 

Det är också av vikt att man har kunskap om hur rättsregler förhåller sig till 

varandra. Borås Stads före detta stadsjurist Åke Marmander beskriver det på 

följande sätt:  

 

”Det finns en del allmänna principer som gör att vissa lagar går före andra. Ett 

exempel är förstås uppdelningen i grundlag och ”vanlig” lag där grundlagarna är 

överordnade. En annan princip är att ”lex specialis”, dvs speciallag, går före ”lex 

generalis”, allmän lag. Ett exempel på detta är att socialtjänstlagens (speciallagen) 

bestämmelser om stöd till enskilda slår undan kommunallagens allmänna bestämmelse 

om förbud för stöd till enskilda. Dessa allmänna principer hjälper oss dock inte 

särskilt mycket när det gäller minoritetsspråklagens förhållande till, exempelvis, 

socialtjänstlagen. De gäller parallellt och ska tillämpas utan något särskilt företräde.” 
2 

                                                      
2 Mailkontakt med före detta stadsjurist Åke Marmander 
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 Positiva främjande åtgärder 

Slutligen känns det viktigt att ta med några rader om positivt främjande åtgärder 

eller positiv särbehandling, som många sätter sig direkt emot och istället 

förespråkar en lika behandlings princip. Så här säger Marie Hagsgård som är 

jurist och arbetar med minoritetsfrågor på Europarådet i Strasbourg: 

 

”I internationell rätt är det just lika behandlingsprincipen som ligger bakom att man 

ska vidta positiva främjande åtgärder för att nationella minoriteter ska ha samma 

möjligheter att exempelvis behålla sitt språk och kultur som majoritetssamhället upp 

till den nivå där man har samma möjligheter. Det är detta som ligger bakom både 

lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt den romska 

strategin. Man ska alltså som kommun vidta positiva främjande åtgärder inom 

områdena som lagstiftningen och strategin föreskriver och fortsätta med det tills de 

nationella minoriteterna har samma möjligheter att prata sitt språk, utöva sin kultur 

sina traditioner, religion, att få arbete och bostad, sjukvård, äldreomsorg o.s.v. på 

samma nivå som majoritetssamhällets personer.”3  

 

 Lägesbild nationella minoriteter i Borås 

Att veta med exakthet hur många som tillhör en nationell minoritet i Sverige 

och specifikt i Borås är omöjligt då det är förbjudet att föra sådana register. 

Den enda gruppen bland de fem som finns med i statistiken är personer födda i 

Finland eller som tillhör andra och tredje generationen finländare. I Borås finns 

ca 12000 sverigefinnar (om man bortser från självbestämmanderätten som 

innebär att det är upp till varje individ att själv avgöra om man är tillhörig 

någon nationell minoritet eller inte).  

 

Antal barn som går på den finska förskoleavdelningen är i dagsläget 15 st. 

Enligt statistiken finns ca 700 barn i förskoleåldern i Borås som har rätt till 

finskundervisning. Barnen som ej går på den finska förskolan, får således ingen 

finskundervisning i dagsläget. Språkrevitalisering för denna åldersgrupp uteblir. 

Finsktalande personal på Borås Stads förskolor finns eventuellt men de nyttjas i 

en mycket liten skala för språkrevitalisering om ens det. Ett helhetsgrepp bör 

tas kring frågan. Familjerna ska erbjudas denna möjlighet att barnen får rätt till 

sitt minoritetsspråk.  

 

Enligt SCB:s statistik finns det totalt 2010 stycken barn och ungdomar i 

åldrarna 7-18 år i Borås, som tillhör första, andra och tredje generationen 

sverigefinnar enligt ursprungsland Finland. Av alla barn som har rätt att läsa 

finska som nationellt minoritetsspråk gör endast 2,5 procent det. Under 

vårterminen studerade 52 stycken elever finska som modersmål från 

förskoleklass till gymnasiet. Geografiskt sett bor de flesta av barnen och 

ungdomarna i Dalsjöfors (301st) och Fristad (252st) men de som läser finska 

                                                      
3 URL1: Marie Hagsgård, jurist och expert på minoritetslagstiftningen, https://youtu.be/-
vHg6X9vMKI 
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går på 11 olika skolor. Majoriteten av barnen som har rätt till språket blir alltså 

utan och orsakerna kan vara flera. Till exempel att man saknar kunskap om 

rättigheten, att det blir för långt att åka för bara någon timme per vecka, att 

föräldrarna inte vill då de i sin tur aldrig fått lära sig språket. 

 

Antal 65 år och äldre var vid årsskiftet 2020/2021 totalt ca 2000 personer. 

Behovet av äldreomsorgen för denna grupp antas öka inom de närmaste åren. 

Därmed behov av finska vårdplatser på vård- och omsorgsboenden, samt 

behov av finsktalande personal inom hemtjänsten, på korttidsboenden och 

dagverksamhet för dementa kommer antagligen att öka. I dagsläget finns 20 

demensplatser för finsktalande och 10 finska somatiska platser på Distansgatan 

7. Rekrytering och utbildning av finsktalande personal borde vara högt på 

agendan. Antal platser bör eventuellt ökas.  

 

Den romska gruppen består egentligen av ca 60 olika grupper i Sverige och 

resande eller resanderomer är en särskild grupp. De flesta bor i södra Sverige 

och i Borås har det romska rådet uppskattat att det bor ca 5000 romer och 

resande tillhöriga de fem största grupperna (resande, svenska romer, 

utomnordiska romer, finska kaale-romer samt nyanlända romer mestadels från 

området kring Balkan och också de som flyttade in senast till Sverige, även den 

grupp som är störst i dagsläget i Borås). Det finns ca 30 barn som läser romani 

chib (gurbet/arli-varietén) som modersmålsundervisning på grundskolan. Det 

har funnits förfrågningar på både resanderomani och kaale- varietén men där 

har man inte lyckats hitta lämplig lärare. På Bodaskolan ges romska barn 

möjlighet att delta i study-group där man får stöd med att klara sina betyg men 

också stärka den romska identiteten. En av de som jobbar med gruppen är själv 

rom vilket bidragit till att fler elever vågar erkänna sin romska tillhörighet.  

 

I den tornedalska gruppen finns en del äldre och ca 30 personer är med i 

Norrbottensgillet men det finns även ett antal yngre personer och barnfamiljer 

men osäkert hur många. Då meänkieli eller tornedalsfinska som språket heter 

har stora likheter med finska menar representanter för tornedalingar i det 

centrala samrådet att man kan lösa språkutmaningen för äldre inom hemtjänst 

och på vård- och omsorgsboende med hjälp av personal som talar finska. I 

dagsläget finns inga elever som läser meänkieli på grundskolan. En majoritet av 

de generationer som idag är 50 år eller yngre, har aldrig fått lära sig språket, 

mycket på grund av försvenskningsprocessen, som förbjöd alla språk förutom 

svenskan. 

 

Tillhöriga den samiska gruppen är siffran även där ytterst osäker. Ett trettiotal 

uppskattningsvis men återigen går det inte att veta. Det finns en stor samisk 

förening i Göteborg där flera hundra samer är medlemmar varav flera även från 

Borås. I dagsläget läser 1 elev en av de samiska varieteterna som 

modersmålsundervisning på grundskolan. Där löste man det genom 

fjärrundervisning.  
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Borås har en lång judisk historia och flera var de som bosatte sig i Borås efter 

andra världskriget. En av de första böckerna någonsin om förintelsen, skriven 

av en överlevande, gavs ut i Borås, bara några månader efter krigsslutet 19454.  

Boken är svår att få tag i men finns att låna på stadsbiblioteket. Det finns en 

judisk förening med ett par hundra medlemmar men även ett antal, kanske lika 

många, som inte är anslutna till föreningen. I dagsläget finns det inga elever 

som har ansökt om att få läsa jiddisch i skolan. Detta kan bero på flera saker 

som till exempel att många judar talar andra språk som hebreiska, ladino och 

arameiska. Det finns en rädsla hos många judiska familjer att öppet prata om 

sin judiska identitet på grund av den ökning av antisemitism som man sett i 

samhället. Dessutom är språket, som en gång hade miljoner talare i Europa 

varav en majoritet dessvärre mördades under Förintelsen, på väg att dö ut. Idag 

jobbar man för att få tillbaka språket och det finns flera jiddischföreningar i 

Sverige varav en även i Borås som arrangerar kulturaftnar och samkväm på 

jiddisch. 

 Granskning av svenskt minoritetsarbete 

I Europarådets senaste granskning av de nationella minoriteternas situation i 

Sverige 20205 uppmanar kommittén bland annat till att skärpa 

diskrimineringslagen så att språk blir en diskrimineringsgrund. Detta efter att 

flera fall anmälts till Diskrimineringsombudsmannen där elever inte fått tala sitt 

minoritetsspråk. Vidare menar man att situationen inom utbildningsområdet är 

fortsatt eftersatt då lärare i nationella minoritetsspråk saknas, elever som har 

rätt till undervisning nekas samt att modersmålsundervisningen bara erbjuds en 

timme per vecka vilket inte räcker för en revitalisering av minoritetsspråken. De 

språk som har störst utmaningar är jiddisch och romani chib som är territoriellt 

obundna språk, d.v.s. de tillhör inte något förvaltningsområde. Övriga 

rekommendationer i resolutionen handlar om att stärka implementeringen av 

minoritetslagen och införa åtgärder när lagen inte efterlevs, att fortsätta att 

stärka arbetet mot främlingsfientlighet, diskriminering, rasism och hatbrott, 

särskilt på nätet. Vad gäller de äldres situation ska man vidta åtgärder så att 

äldre kan få äldreomsorg på sitt minoritetsspråk.  

 

En annan rapport från Malmö Stad6 beskriver en graverande bild av 

antisemitism och utanförskap bland judiska barn och ungdomar i Malmös 

skolor. En situation som dessvärre har blivit vardag runt om i Sverige vilket 

flera andra rapporter också flaggar för. Rapporten från Malmö använder 

                                                      
4 Fredy Bauer, Jag sjöng mig genom helvetet, Borås: Almström, 1945 
5 Seventh evaluation report on Sweden, Committee of experts of the European charter for 
regional or minority languages. 
6 Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap: En rapport om antisemitism och det 
judiska minoritetsskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. 
URL2:https://malmo.se/download/18.4f363e7d1766a784af11a96d/1613644369102/Skolg%C
3%A5rdsrasism,%20konspirationsteorier%20och%20utanf%C3%B6rskap%20,%20slutversion.
pdf 
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begreppet ”Skolgårdsantisemitism” och ordet ”jude” används nedsättande och i 

skämt på judars bekostnad eller om Förintelsen. Många judiska barn, inte bara i 

Malmö, är försiktiga med att visa sin judiskhet och föräldrar väljer skolor där 

barn löper minst risk att utsättas för antisemitism. Ett annat problem som 

uppstått i skolorna handlar om svårigheten lärarna upplever om hur de ska ta 

sig an situationen och frågor kopplade till antisemitism. Skolpersonalen i 

Malmö efterfrågade tydligare struktur och ramar för hur de ska jobba mot 

antisemitism i skolan. Som redan nämnts är detta inget isolerat problem för 

Malmö, tvärtom. Judiska församlingen i Stockholms Stad har sedan flera år 

påtalat behovet av en kartläggning av antisemitism inom stadens verksamheter.  

 

Detta ledde fram till en rapport som släpptes nyligen ”Antisemitismen i Stockholms 

skolor - En rapport om skolpersonal och elevers upplevelser och tankar kring antisemitiska 

uttryck i sin skolmiljö”7. Rapporten har undersökt hur förekomsten av 

antisemitism i Stockholms grund- och gymnasieskolor uppfattas och upplevs av 

såväl skolpersonal som judiska elever. Man har i huvudsak ringat in tre 

problemområden som behöver åtgärdas;  

 

 Skolpersonalens kunskapsluckor avseende antisemitismens uttryckssätt 

 Arbetet mot antisemitism relaterat till Förintelsen samt  

 Det antisemitiska språkbruket i skolan.  

 

Även denna rapport vittnar precis som den tidigare från Malmö Stad om hur 

lärare och skolpersonal inte vet hur de ska hantera antisemitiska uttryck utan 

snarare förminskar problemet eller inte tar det på allvar. Kristina Wagrell, 

forskare på Malmö universitet som skrivit rapporten berättar följande: 

 

 ”Om någon klottrat ett hakkors på ett skåp så tas det ofta bort snabbt – och så 

nöjer sig skolan med det, man tycker att det är en tillräcklig åtgärd. Lärarna har 

också ofta en rad förklaringar som går ut på att det handlar om ”pojkstreck”. Man 

signalerar sällan att man tar det på allvar8.”  

 

FRA (European union agency for fundamental rights) visar i sin senaste 

undersökning från 20199 att diskriminering mot romer och resande är vanligt 

förekommande i flera europeiska länder däribland även Sverige. Diskriminering 

sker inom olika områden såsom vid arbetssökande, bostadssökande men också 

när man vill ta in på hotell, hyra bil eller andra situationer. Det är stora 

skillnader mellan den romska gruppen och majoritetssamhällets förutsättningar 

att lyckas i samhället. Arbetslösheten för romer och resande i Sverige är högst 

bland samtliga länder i studien och värst har unga det i åldern 16-24, där 50 

procent varken arbetade eller studerade. Sverige är det land av de 6 länder som 

                                                      
7 Antisemitismen i Stockholms skolor - En rapport om skolpersonal och elevers upplevelser 
och tankar kring antisemitiska uttryck i sin skolmiljö. 
8 URL3:https://www.dn.se/sverige/rapport-larare-tar-inte-antisemitism-pa-allvar/ 
9 Romer och resande i sex länder: Intervjuundersökning av romer och resande, FRA (European 
union agency for fundamental rights) 2022 
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tillfrågats där flest romska barn och unga inte skaffar sig högre utbildning än 

grundskola. Fler romer och resande i Sverige lider av allvarliga begränsningar på 

grund av hälsoproblem än hela befolkningen i landet, 38 procent mot 13 

procent i majoritetsbefolkningen. Den förväntade livslängden skiljer sig med 

över tio år mellan romska grupper (inklusive resande) och majoritetssamhället. 

Sverige är det näst sämsta landet av de 6 tillfrågade för romer och resande att 

leva i. 

 

Expo har i projektet Data för demokrati10 undersökt attityder i det svenska 

samhället kring olika sociokulturella frågor och hur de förändras över tid. I den 

här undersökningen har man tittat på synen på invandring, integration men 

också på olika grupper som har en historik av att vara särskilt utsatta och 

stigmatiserade i Sverige som de fem nationella minoritetsgrupperna. Av de sex 

olika attitydgrupper man identifierade har generellt hela 46 procent en 

exkluderande hållning. Nästan var tredje svensk håller med om flera typiska 

konspirationsteoretiska påståenden och svenskarna har överlag en felaktig bild 

av hur samhället ser ut där t ex andel utlandsfödda överskattas medan andelen 

utlandsfödda som är i arbete underskattas. Det finns ett glapp mellan fakta och 

föreställningar där de klassiska nidbilderna och stereotyperna förstärks. Sverige 

har ett långt förflutet av både antiziganism, antisemitism och rasbiologi där 

människor exkluderats, diskriminerats och utsatts för hot och hat som ånyo får 

fäste i det svenska samhället om än under nya former. Hela 21procent ansåg 

exempelvis att romer ägnar sig åt kriminalitet i större utsträckning än andra 

människor i Sverige. 

 

Romer är också den grupp tillsammans med muslimer man helst inte vill bo 

granne med eller vill att någon i familjen har som partner. För att få en tydligare 

bild av vilka grupper i ett land eller ett samhälle som delar vissa attityder och 

värderingar har man här använt sig av så kallad attitydsegmentering något det 

inte finns utrymme att fördjupa sig i men som finns att läsa mer om i Expos 

undersökning. Om man tittar specifikt på attitydgruppen ”övertygade 

exkluderande” som nästan en tredjedel av det svenska folket tillhör, kan man se 

att ju längre ifrån det sekulära svenska man kommer desto sämre. Vilket 

innebär att denna grupp också tar ett tydligt avstånd från grupperna samer och 

den judiska minoriteten.  

  

                                                      
10 Kampen om värderingarna: Sociokulturella konflikter i en polariserad tid, Expo data för 
demokrati, 2022  
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3 Del 2- Resultat 

 Redovisning av resultat 

 

3.1.1 Mål och riktlinjer 

 

Kommuner och regioner har en skyldighet att anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete. För att kunna göra det krävs samråd med minoriteterna 

och kartläggning av minoriteternas behov och önskemål. Exempel på områden där 

mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. Mål 

och riktlinjer kan med fördel integreras i redan existerande styrdokument som får 

genomsyra hela verksamheten. Det är av vikt att varje förvaltning avsätter tid till att 

förstå lagen och fundera över vad man behöver göra inom sin specifika verksamhet för 

att leva upp till lagkraven och för att genomföra detta i praktiken. 

 

Generellt bör sägas att såväl kunskapen som medvetenheten om de nationella 

minoriteterna och deras rättigheter har ökat inom Borås Stad sedan förra 

uppföljningen av program för nationella minoriteter gjordes. Flera förvaltningar 

har kommit igång med eller utvecklat ett sedan tidigare redan existerande arbete 

med dessa frågor och tillsammans med representanter för de nationella 

minoriteterna. Det finns flera fina exempel på hur man kan ta sig an 

utmaningarna. Med det sagt så kvarstår också mycket arbete att göra. Utav 9 

nämnder är det endast 3 (ALN, VÄN, GRN) som tagit fram egna mål och 

riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter. Vård- och äldrenämnden 

tillsammans med Grundskolenämnden går i bräschen för detta arbete. VÄN har 

även genomfört en kartläggning av vilka områden förvaltningen behöver jobba 

med tillsammans med representanter från de nationella minoriteterna i olika 

samråd. Man har liksom GRN tagit fram en separat aktivitetsplan. ALN, som 

har ett särskilt uppdrag och en enhet som specifikt arbetar med samordning av 

minoritetsarbetet, har satt upp konkreta mål i sin årliga verksamhetsplan, 

baserat på det som framkommit genom olika samråd och nätverk med såväl 

representanter från samtliga nationella minoriteter men även tjänstepersoner 

från förvaltningarna som sitter med i samverkansgruppen, tidigare styrgrupp för 

nationella minoriteter. 

 

Två av de nio tillfrågade nämnderna (KUN, FN) som inte satt upp några 

direkta egna mål, arbetar utifrån den lagstiftning som särskilt styr respektive 

verksamhet och som också lyfter fram de nationella minoriteternas rättigheter. 

Ytterligare några hänvisar till detta program, att det får vara vägledande och att 

man utgår från alla människors lika värde eller att man inte har egen verksamhet 

som är lagstadgad.  

 

Som redan beskrivits så berörs hela kommunen av delar av de lagar, 

konventioner, stadgar och strategier som tagits fram. Samtliga nämnder som 

tillfrågats att svara på frågor kopplade till programmet, berörs i större 



 

Sida 

12(23) 

 

 

 

utsträckning. Det viktigaste är inte att sätta upp mål utan att göra skillnad där 

ute, för de nationella minoriteterna. Det kan handla om att möjliggöra 

modersmålsundervisningen så att den och allt det praktiska runtomkring med 

läromaterial, att hitta en lärare, att lektionerna inte alltid ligger sist på dagen eller 

att man måste förflytta sig mellan skolorna, blir så bra som möjligt. Att de barn 

som omhändertas får möjlighet att fortsätta stärka sin identitet och språk i den 

mån det är möjligt eller att värna om de äldre så att man kan känna sig trygg på 

sitt äldreboende med personal som man kan prata med på det språk man kan 

och där det finns andra att dela traditioner och kultur med. Det här är bara 

några få exempel där alla vi som arbetar inom olika verksamheter kan och också 

gör skillnad, stor skillnad för individen. Men det underlättar att tillsammans 

med de som berörs, sätta sig ner och som exempelvis VÄN har gjort, se vad 

som behöver förbättras, vad man kan göra, för alla kan göra något, och ta fram 

mål för detta. Det är också viktigt att ha med sig att positiv särskiljning är 

nödvändig när vi kommer till minoritetsarbetet. Det är en mycket lång väg att 

vandra för att de nationella minoriteterna ska ha samma rättigheter, möjligheter 

och utgångsläge som majoritetssamhället. 

 

3.1.2 Rätten till information 

 

Gemensamt för samtliga är skyldigheten att informera nationella minoriteter om deras 

rättigheter, det allmännas ansvar enligt denna lag, de föreskrifter som denna lag 

hänvisar till och säkerställa att informationen når ut till de nationella minoriteterna i 

så stor utsträckning som möjligt. 

 

För att lyckas med denna utmaning, att nå ut till så många som möjligt, helst 

alla, med information om vilka rättigheter man har inom ett visst område när 

man tillhör en nationell minoritet behöver man tänka både brett och utanför 

boxen. Det har flera av nämnderna lyckats med. Återigen ett gott exempel från 

VÄN som förutom webben, via olika samråd och tryckt informationsmaterial 

också går ut via den finska närradion för att nå den målgruppen. 

Förskolenämnden har även de lyckats hitta olika vägar för att nå fram till 

berörda målgrupper. Förutom information via e-tjänst som vårdnadshavare 

använder sig av när de ansöker om plats på förskola tar man också hjälp av 

Familjecentralerna där både BVC och öppen förskola hjälper till att sprida 

information om dessa rättigheter. BVC träffar alla nyblivna föräldrar så det är 

ett mycket bra sätt att nå fram till en yngre generation av nationella minoriteter. 

Det är flera som använder framförallt webben men några tar också hjälp av 

samråden för att sprida information vidare ut i de olika minoritetsgrupperna. 

Biblioteken som är en plats med många besökare, erbjuder tryckt material om 

minoriteters rättigheter inom alla områden samt litteratur på olika 

minoritetsspråk men också litteratur som handlar om minoriteter och 

minoritetsspråk.  
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Som tidigare nämnts är detta en stor utmaning där vi behöver hjälpas åt. I 

handboken som Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget tog fram och 

som reviderades 201911, står det många goda exempel på hur man kan gå 

tillväga för att få ut information om rättigheter men också och inte minst 

myndigheternas (kommunens) ansvar enligt lagstiftningen. På sidan 39 i denna 

skrift finns en checklista som är mycket användbar. Förutom att lyfta fram 

förslag på olika kanaler visar man vikten av att skapa en bra struktur med 

kontaktpersoner som kan minoritetsspråk och att stärka personalens 

språkkunskaper och kunskaper om minoritetslagstiftningen. Exempelvis kan 

handläggare och administrativ personal få en nyckelroll inom olika 

verksamheter t ex biståndshandläggare som möter äldre personer som vill 

ansöka om plats på ett vård- och omsorgsboende kan förmedla denna 

information under första mötet och på så vis riskerar man inte att missa något. 

I socialstyrelsens informationsskrift beskrivs detta på följande sätt: […Det är 

viktigt att informationen lämnas i samband med ansökan. Därigenom tydliggörs 

vilka konkreta rättigheter den äldre har ifråga om äldreomsorgen. 

Informationen bör utformas på ett sätt som gör den tillgänglig för äldre 

personer och lämnas i ett så pass tidigt skede att den äldres önskemål om 

omsorg på minoritetsspråket kan beaktas inför beslut om erbjudande av 

insatser…]12 Eller som i exemplet tidigare från förskolan där personal från BVC 

i mötet med de nyblivna föräldrarna informerar om vilka rättigheter barnet har 

när hen ska börja förskola och skola. 

 

3.1.3 Rätten till delaktighet och inflytande 

 

Samråd och delaktighet är grundläggande principer i Europarådets 

minoritetskonventioner samtidigt som ett av den svenska minoritetspolitikens 

huvudmål handlar om att stärka de nationella minoriteternas inflytande. De 

nationella minoriteterna är både rättighetsbärare och experter på sin situation och 

själva bäst lämpade att se den egna gruppens behov. Därför är det ett skall-krav att 

samråd sker genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de 

nationella minoriteterna. Förvaltningsmyndigheterna ska särskilt främja barns och 

ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa 

formerna för detta till deras förutsättningar (5a§) 

 

För att lyckas med denna utmaning som samtliga förvaltningar beskrivit som 

kanske en av de största utmaningarna av alla, krävs samarbete inom Borås Stad, 

med civilsamhället och att man tänker utanför boxen. Vård- och 

äldreförvaltningen beskriver hur deras samråd kan se väldigt olika ut beroende 

på vad det handlar om. Är det ärenden som berör en eller flera minoriteter ges 

möjlighet att yttra sig, via de olika samråd som VÄF är delaktig i, som det 

                                                      
11 Nationella minoriteters rättigheter: En handbok för kommuner och regioner, reviderad 2019, 
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget 
12 URL4: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2018-12-60.pdf 
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centrala samrådet och det finska samrådet för äldrefrågor. Men även den 

enskilde brukaren är delaktig genom brukarnas genomförandeplaner. 

Kulturförvaltningen har förutom en representant som sitter med i 

samverkansgruppen, före detta styrgrupp för nationella minoriteter, också en 

representant i det centrala samrådet där man fångar upp och har en pågående 

dialog om litteratur, utställningar mm.  

 

Av de nio tillfrågade förvaltningarna har enbart tre stycken egna, organiserade 

samråd med de nationella minoriteterna. Flera hänvisar till samverkansgruppen 

där även representanter för samtliga nationella minoriteter sitter med. I vissa fall 

uppstår en krock mellan olika lagar och förordningar. Där är det tydligt att 

verksamheten väljer att låta sig styras av den lag som har de grundläggande 

bestämmelserna för just den verksamheten. Till exempel styrs skola och 

förskola av skollagen och Lpfö 18. Socialtjänst och vård- och äldreomsorg 

följer socialtjänstlagen. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk får 

stå tillbaka. Detta är som stod att läsa i avsnittet om lagstiftningen inte korrekt 

då dessa lagar gäller parallellt och ska tillämpas utan något särskilt företräde. 

Således när man erbjuder utvecklingssamtal för barn i förskola och skola, eller 

möten med enskilda brukare (något som för övrigt är en rättighet som alla i 

dessa verksamheter har) bör man ha i åtanke att alltid lyfta med 

minoritetsperspektivet och de specifika rättigheter de nationella minoriteten har 

i just denna kontext. Om det inte finns med kan man inte kalla det samråd.  

 

3.1.4 Utmaningar och svårigheter 

 

Den största utmaningen som flera lyfter handlar om hur man når ut till 

målgruppen och hur man säkerställer att informationen når alla samt att få till 

samråd. Flera hänvisar till det centrala samrådet eller styrgruppen som svar på 

frågan om man samråder med de nationella minoriteterna.  

 

En stor utmaning är att hitta fler representanter för nationella minoriteter som 

vill arbeta med frågorna. Intresset för samråd har ökat bland flera förvaltningar 

och som ett första led har frågan ställts till det centrala samrådet om de kan 

ställa upp. Det har inneburit en hög belastning för dem då de inte har några 

ersättare och de även sitter med i styrgrupp och i romska rådet. Flera 

representanter har även liknande uppdrag för VGR och på nationell nivå. Det 

är också problematiskt när arvodering inte kan erbjudas och flera tvingas 

försöka lösa sitt ordinarie arbete genom byten eller genom att ta ledigt och på 

så vis förlora ersättning. Detta behöver vi få till en lösning på och är ett av de 

områden som kommer att lyftas på workshopen för styrgruppen i slutet av 

september. 

 

Något som fler tar upp som svårt är att veta vilka rättighetsbärarna är inom en 

verksamhet, som exempelvis förskolan nämner utmaningen att känna till vilka 
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barn som tillhör en nationell minoritet. Här har dock förskoleförvaltningen 

tagit fram en strategi som man hoppas på sikt ska ge resultat. Genom att ta upp 

information om nationella minoriteter och de rättigheter det för med sig när 

man träffar vårdnadshavare och barn under introduktionssamtalet där 

språkkartläggningen sker. Kulturförvaltningen som arrangerar många aktiviteter 

med koppling till nationella minoriteter och på minoritetsspråk, som i de flesta 

fall har efterfrågats av berörd grupps representanter, menar att de inte alltid är 

så välbesökta. Samma erfarenhet har även arbetslivsförvaltningen. 

 

Minoritetsarbetet är inget prioriterat område, det är något som den senaste 

tiden ofta dykt upp i olika samråd. Representanter för de nationella 

minoriteterna menar att det skett stora försämringar de senaste åren. Politiker 

men även ledningsgrupper och tjänstepersoner prioriterar inte frågorna längre. 

Ett exempel är den romska gruppen som gjort flera skrivelser för att anställa 

fler brobyggare eller åtminstone kunna behålla de som anställdes i samband 

med att Borås Stad blev romsk utvecklingskommun 2016, men utan resultat.  

 

3.1.5 Sammanfattning av utmaningar 

 

 Att nå ut till nationella minoriteter och säkerställa att alla nås 

 Att hitta representanter som vill arbeta med frågorna 

 Att samråda med personer som inte är organiserade i föreningar 

 Att veta vem/vilka som har minoritetsstatus inom verksamheten  

 Pandemin har inneburit att olika aktiviteter såsom föreläsningar och 

verksamhetsbesök fått ställas in 

 Svårigheter med att veta vad som behöver utvecklas utifrån ett 

minoritetsperspektiv 

 Kunskapsbrist på olika nivåer om vad minoritetsarbetet handlar om 

 Rekrytering av personal med kunskaper i minoritetsspråken och 

kultur 

 Indragning av resurser i form av personal och medel för att kunna 

utveckla verksamheten. 

 Svårt att få politiker att prioritera utbildningstillfällen om NM 

 Utmaning att få genomslag för minoritetsfrågan inom Borås Stad  

 Samråden prioriteras bort av tjänstepersoner från andra förvaltningar 

trots att de bara sker några få gånger per år 

 Minoriteterna upplever ett minskat politiskt intresse. 

 Utmaning att hitta gemensamma mål och en gemensam linje i 

samverkansgruppen, representanterna från förvaltningarna har olika 

mandat, några inget mandat alls 

 

3.1.6 Stöd och resurser 
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Att arbetet med nationella minoriteter behöver göras tillsammans, både mellan 

förvaltningar men också med representanter verkar en majoritet av de svarande 

vara överens om. Eftersom en av de största utmaningarna har varit och är att få 

till samråd, att förstå behoven och att komma i kontakt med representanter från 

de olika minoritetsgrupperna blir det också en naturlig önskan från flera 

förvaltningar att få stöd i detta. Stöd exempelvis genom att sitta med i den 

gemensamma samverkansgruppen eller genom att använda sig av 

representanter från idag redan existerande samråd som exempelvis det centrala 

samrådet. Dock blir det en tung belastning för dessa minoritetsrepresentanter 

så här skulle större insatser behöva göras. Till exempel olika kampanjer för att 

sprida information och att öka intresset för frågorna. 

 

Kunskapspåfyllning är något som fler lyft fram som viktigt och där man också 

gärna fortsätter med de insatser som ALF bidragit med i form av Minoritetsdag, 

föreläsningar mm. Likaså har det stöd som brobyggarna från Borås romska 

informations och kunskapscenter bidragit med varit ovärderlig och det finns ett 

behov som inte går att fylla i dagsläget med endast en anställd brobyggare. 

Kunskapsinsatser inom de olika verksamheterna som exempelvis grund- och 

gymnasieskola till elever är ett annat behov samt hjälp med översättning av 

material på minoritetsspråken och vägledning på minoritetsspråk för att få hjälp 

med olika kommunärenden, främst finska. Men allt detta kräver en budget och 

det är enbart finskt förvaltningsområde som får statsbidrag. Här behövs en 

samordning och en överenskommelse för vem som ska bekosta vilken del. 

 

3.1.7 Sammanfattning av stöd och resurser 

 

 Från flera håll har det framkommit ett önskemål om att återuppta 

Minoritetsdagen då detta är ett bra forum för kunskapslyft. 

 Stöd från ALF med kompetensutveckling 

 Att översätta informationen på boras.se på minoritetsspråken 

 Fortsatt stöd av det centrala samrådet med att nå ut till respektive grupp 

 Förstärkt stöd från romsk brobyggare för att hålla i föreläsningar i 

Grundskolan 

 Stöd till gymnasieskolorna från ALF att informera och stärka arbetet 

kring nationella minoriteter 

 Samverkansgruppen är ett viktigt stöd för att identifiera behov 

 Stöd i arbetet från ALF, specifikt tjänstepersoner som arbetar med 

minoritetsfrågorna 

 Viktigt med ett gemensamt grepp kring dessa frågor i staden 

 Romsk inkludering har varit avgörande i att bygga upp goda kontakter 

med olika romska grupper och få till goda samarbeten 

 Att ALF håller i de olika nätverken underlättar mycket 

 Utbildningsdagar och föreläsningar som ALF arrangerar och samarbete 

med ALF 
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 Kampanj för att sprida information och hitta fler representanter för de 

nationella minoriteterna 

 Intervjustudie/kartläggning antisemitiska och antiziganistiska attityder i 

skolorna 

 Budget 
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4 Del 3- Förbättringsförslag 

 

Som svaren på detta pm beskriver finns det flera utmaningar och svårigheter 

om man ska lyckas med minoritetsarbetet. Även om uppdragen ser olika ut för 

olika förvaltningar finns flera gemensamma nämnare där vi behöver ta hjälp av 

varandra. Till dessa hör utmaningen med att hitta fler nationella 

minoritetsrepresentanter, att få till samråd och att identifiera vilka behov 

som behöver prioriteras. De nationella minoritetsrepresentanterna lyfter bristen 

av prioritering, att minoritetsfrågorna kommer långt ner på listan. Därför blir 

det extra viktigt att minoritetsarbetet får ett större fokus och på alla nivåer inom 

organisationen. En viktig symbolisk handling kan vara att arvodera 

representanter i det centrala samrådet. Samråd ska ske på lika villkor vilket 

innebär att det inte enbart är tjänstepersoner som ska arvoderas eller att man 

väljer tider inom ramen för ordinarie kontorstid. Tvärtom är det viktigt att 

anpassa mötestid till när civilsamhället kan.  

 

Vi behöver göra en stor och gemensam satsning för att få kontakt med fler 

nationella minoriteter som redan idag finns inom Borås Stads egen 

organisation. Det kan vara personal men också brukare, elever m fl. Ett annat 

sätt att nå ut är genom verksamheter som idag möter personer tillhörande 

någon nationell minoritet. Sådana verksamheter finns inom Borås Stad såväl 

som utanför. Biblioteket är ett exempel på en naturlig mötesplats dit många 

människor kommer men också vårdcentraler, BVC, affärer skulle kunna vara 

platser där man kan sätta upp affischer, lägga ut informationsmaterial eller 

utbilda och samverka med nyckelpersoner som kan hjälpa till med spridningen. 

Som redan sagts är också administrativ personal och handläggare en otroligt 

viktig resurs som kan informera direkt och muntligt i mötet med 

rättighetsbärarna.  

 

För att lyckas fånga upp vilka behov som finns kan ett sätt vara att använda sig 

av redan befintliga forum för denna typ av undersökningar. Till exempel vid 

områdesdagar, SM-veckor, Sommartorsdagar etc. Vi behöver bygga 

organisationen efter när, hur och var boråsarna kan träffa oss och inte tvärtom.  

 

Som inom vilket annat område som helst behöver dessa frågor prioriteras, 

vilket inte alltid är så lätt när det är många och viktiga frågor som slåss om 

utrymme och pengar. Trots det kan man alltid göra något och många gånger 

kan man göra mycket mer än vad man tror initialt. Det är viktigt att man alltid 

ställer sig frågan ”Vad blir det för skillnad för individen”, när man planerar en 

insats och ”Vad är det minsta vi kan göra utifrån där vi står som kan göra 

skillnad?” Att tänka utanför boxen är och förblir viktigt men lika viktigt är det 

att övervinna de byråkratiska hinder som alltför ofta uppstår. Samverkan 

mellan förvaltningar skulle till exempel kunna handla om att koppla ihop 

brukare tillhörande en nationell minoritet som besöker förskolor och skolor 

och förmedlar traditioner och språk och då inte bara till minoriteterna utan till 
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samtliga. Det finns en hel del forskning från andra länder som har lyckats med 

språkrevitalisering. En ständigt återkommande metod har varit att just använda 

sig av äldre minoriteter som blivit ett uppskattat inslag inom förskolornas och 

skolornas undervisning.13  

 

Flera förvaltningar trycker på lika rättighetsperspektivet och att man behandlar 

alla lika, men missar att det finns en lagstiftning som tilldelar nationella 

minoriteter särskilda rättigheter som man bör vara uppmärksam på. För den 

som önskar få ett förtydligande för hur minoritetslagstiftningen ska 

implementeras inom den egna verksamheten har både Skolverket, 

Socialstyrelsen m fl tagit fram specifika skrifter. Ett sådant exempel är det 

Meddelandeblad14 som Socialstyrelsen skickade ut inför lagskärpningen 2019 

och som vänder sig till socialnämnder, individ- och familjeomsorg, vård- och 

äldrenämnder m flera, till chefer såväl som övrig personal. 

 

Ett sätt att säkerställa att minoritetsarbetet fungerar i praktiken är genom att 

följa upp arbetet. Man bör tänka på att inte enbart ställa frågor till chefer eller 

tjänstemän/personal utan här är det nödvändigt att också fråga målgruppen 

direkt.  

 

För mer information och en fördjupad kunskap om hur man ska tolka lagen 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk men också för att få en bredare 

kompetens om de nationella minoriteterna, deras historia och hur situationen 

ser ut idag inom olika områden finns en kunskapsöversikt på intranätet15. Vilka 

behov har man flaggat för, vilka är de största utmaningarna just nu och förslag 

på hur man kan lösa dessa är andra delar som lyfts fram. 

 

Borås stadsbibliotek har en nationella minoritetshylla med böcker både för 

nationella minoriteter, även på minoritetsspråken, men också böcker om 

nationella minoriteter och minoritetspolitik som kan användas internt för 

fortbildning. Vid behov kan man göra ett inköpsförslag om någon bok eller 

information saknas. Länsstyrelsen i Stockholms län släppte i början av 

sommaren en webutbildning i minoritetslagstiftningen som tar två timmar att gå 

igenom.16 På Borås Stads intranät finns material i form av inspelade 

föreläsningar från både tidigare Minoritetsdagar och den föreläsningsserie som 

arrangerades under 2021 för samverkansgruppen och politiker.  

                                                      
13 Grenoble, Lenore, & Whaley, Lindsey. (2006). Saving Languages: An Introduction to 

Language Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
14 URL4: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2018-12-60.pdf 
15 
URL5:https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/o
vrigarutineroversikterochinstruktioner/kunskapsoversiktnationellaminoriteter.4.2d58374716d61
f9a5cf9e91f.html 
16 URL6: https://www.minoritet.se/7452 
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Den sverigefinska minoriteten är en stor grupp i Borås. Som statistiken i 

avsnittet ”Lägesbild” visar finns det en stor andel barn och unga men trots det 

är det bara en ytterst liten del som valt den finska avdelningen inom förskolan 

eller som läser finska som modersmål. Vad detta kan bero på är svårt att veta. 

Anledningarna kan vara många som att föräldrarna saknar kunskap om att 

möjligheten finns, att avståndet mellan hem och förskola är för stort, 

lektionerna ligger sent på dagen, eller att man saknar intresse då man som 

förälder/vårdnadshavare själv gick miste om möjligheten att få lära sig språket. 

För att veta vad som behöver göras måste man skaffa sig denna kunskap. Ett 

sätt är att ta hjälp av föräldrar/vårdnadshavare till de barn samt de barn som 

idag går på den finska avdelningen eller som läser finska som modersmål, för en 

behovsinventering eller liknande. 

 

Antisemitismen och antiziganismen ökar i samhället och just därför har 

regeringen för avsikt att under 2022 ta fram särskilda åtgärdsprogram mot olika 

former av rasism däribland antisemitism. Under ett sakråd om antisemitism 

som statssekreteraren höll med det judiska civilsamhället samt organisationer 

som arbetar för att motverka antisemitism, framkom bland annat vikten av att 

involvera hela skolan i detta arbete. Förutom de kunskapshöjande insatser inom 

Borås Stad som är planerade till hösten är Malmö och Stockholms 

undersökningar om attityder och erfarenheter i grund- gymnasie- och 

vuxenskolorna bland lärare och elever och inte minst den judiska minoritetens 

egna upplevelser, något även Borås borde ta efter. Förslagsvis undersöka både 

antisemitiska och antiziganistiska attityder från förskola upp till 

vuxenutbildningen, bland elever, lärare och övrig skolpersonal. 

 

Sist men inte minst några rader om organisation och uppföljning av 

programmet. Ska vi lyckas med uppdraget krävs en tydligare samordning, 

organisering och fördelning av ansvar och kostnader inom Borås Stad för det är 

det största hindret idag för att minoritetsarbetet ska bli verkstad på riktigt och 

skapa förändringar för individen. Här finns ytterligare ett utvecklingsområde 

som är viktigt att ta med och det är uppföljningen av detta program som görs 

utan medverkan av minoritetsrepresentanterna förutom några få medskick. Om 

vi menar allvar med minoritetsarbetet och vill göra rätt så är det nödvändigt att 

vi framöver involverar minoritetsrepresentanterna i denna uppföljning, att vi 

gör deras röster hörda, för det handlar ju till syvende och sist om just deras 

situation och liv. 
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Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av uppföljningarna och insänder ärendet till 

Kommunstyrelsen med nedanstående punkter, som nämnden vill 

uppmärksamma, samt bifogar rapporten. 

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har genomfört uppföljning av stadens arbete med 
Nationella minoriteter utifrån programmet. I uppföljningen konstaterar 
nämnden att : 

 Mycket av arbetet har förbättrats, några nämnder jobbar aktivt med 
samråd på ett bra sätt och har tagit till sig information och stärkt sin 
kunskap. 

 Några nämnder har ej antagna mål och riktlinjer, samt genomför ej egna 
samråd. 

 Det är svårt att nå de Nationella Minoriteterna med information, särskilt 
de som ej är organiserade i föreningar. Dessutom är det svårt att hitta 
representanter bland Minoriteterna som vill engagera sig i arbetet. 

 Ett minska politiskt intresse upplevs då få politiker deltagit på erbjudna 
seminarier att stärka kunskapen. 

 Genomförda projekt som är framgångsrika, men som av ekonomiska 
skäl ej kan implementeras, riskerar att undergräva förtroendet hos 
Minoriteterna, då det upplevs att frågan ej prioriteras. 

 Det är svårt att rekrytera personal och organisera verksamheter, så att 
Minoriteterna kan bemötas av personal med kunskap om 
Minoriteternas språk och kultur. 

 Representanter för de Nationella Minoriteterna lyfter att de upplever att 
intresset för frågan minskat bland politikerna. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning av Program för nationella minoriteter 2021 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 
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Ordförande har ordet 

Förbundets återkommande utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas 

behov av tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det 

mycket konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom branschen som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Verksamheten är i stor grad påverkad av vad som händer i omvärlden vilket medför att 

organisationen behöver vara flexibel och utvecklingsinriktad. Sedan ett par år tillbaka är 

Tolkförmedling Väst certifierade enligt FR2000. Kvalitetsarbetet är ständigt pågående i 

verksamheten och ledningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet där förbundets 

värdegrund och ledord allt tydligare genomsyrar verksamheten. Den ständiga 

förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de 

bästa möjligheterna att möta de förväntningar som förbundets medlemmar har.  

 

Samtidigt som samhället till viss del varit mer eller mindre nedstängt under en längre period på 

grund av pandemin, har en positiv utveckling skett för Tolkförmedling Väst. Förbundet 

levererade betydligt fler uppdrag än förväntat och numera dominerar tolkning på distans vilket 

innebär att allt fler uppdrag utförs av färre, men mer kvalificerade, tolkar. Rekryteringen sker 

alltmer från hela landet. Förbundet har snabbt ställt om för att möta de nya behoven som 

uppstått och rekryteringsprocessen har såväl digitaliserats som distansanpassats. Likaså har 

förbundet anpassat sin kommunikation och har numera regelbundna träffar på distans med såväl 

uppdragstagare från hela landet som kunder inom hela länet. Som ordförande känner jag mig 

trygg i att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta och snabbt anpassar 

verksamheten efter omvärldens föränderlighet. 

 

I samband med Rysslands invasion av Ukraina uppstod ett akut behov av ukrainska tolkar, ett 

tolkbehov som dessförinnan varit i princip obefintligt. Genom snabbt agerande och stort 

lösningsfokus från förbundet kunde ett större antal ukrainsktalande personer identifieras och 

därefter snabbutbildas. Även i denna fråga agerade förbundet snabbt och handlingskraftigt för att 

direkt säkerställa medlemmarnas akuta behov. 

 

Den allt snabbare utveckling och därmed förändring som sker i samhället kräver en organisation 

som är lyhörd för sina kunder och som snabbt lär nytt och ställer om. Tolkförmedling Väst 

genomsyras av professionalitet, en ekonomi under kontroll och ett stort engagemang med 

kunden i fokus vilket skapar goda förutsättningar för framtida verksamhetsår. Med dessa ord ser 

jag fram emot spännande kommande år för förbundet oavsett vem som efter valet får förmånen 

att lotsa förbundet i framtiden.  

 

 

Göteborg 2022-04-25 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Övergripande strategi 

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas 

synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.  

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 

vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 

kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst ska 

 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet och hållbart 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2023 

Målen för 2023 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 % 99,1 % ≥99 % >99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,9 % <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 

8,1 % ≥5 % ≥7 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 20 % 

22,4 % ≥18 % ≥20 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 63 %. 

62,1 % ≥65 % ≥63 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 70 %. 

67,6 % ≥65 % ≥70 % 

Nöjd kundindex (NKI) ska överstiga 80* - - >80 

*Ny indikator 2023 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 % <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 87 83 >85 >87 

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 

65 %. 

70,3 % ≥63 % ≥65 % 



 

  7 (14) 

Intern 

Verksamhetsbeskrivning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundets organisation 

Direktion 

Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive 

medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den 

förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år. 

 

 

Tjänstemannaorganisation 

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 

Verksamheten består av ett kansli, tolk- och översättningsförmedling samt en enhet för 

rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Kansliet leds av förbundsdirektören och övriga 

verksamheter leds av fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg. Lokalkontor 

finns även i Borås och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön 

köps av kommunerna; Mariestad, Töreboda och Gullspång i samverkan. Verksamhetsspecifikt 

IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 

Organisation och bemanning 

Förbundets fokus på utveckling och ständig förbättring av verksamheten samt införandet av ett 

mer automatiserat verksamhetssystem har medfört förändrade processer och arbetssätt. Även 

tolkförmedlarrollen har utvecklats och kommer med stor sannolikhet bli alltmer differentierad 

och specialiserad över tid. Den nya tekniken möjliggör att arbetet i större omfattning bedrivs på 

distans vilket ökar effektiviteten, men inte minst ökar samarbetet såväl internt inom förbundet 

som med externa parter. Hur organisationen och bemanningen kommer att se ut närmaste åren 

är svårt att förutse. Det alltmer digitaliserade samhället kräver dock medarbetare och en 

organisation som snabbt lär nytt och ställer om. 

Figur 2 Organisationsschema 
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Verksamhet 

Verksamhetssystem 

Under 2023 planeras verksamhetssystemet, som driftsattes 2020, bytas ut då det inte uppfyllt 

verksamhetens behov. Ett nytt system förväntas bättre matcha verksamhetens behov och 

medföra en stabilare arbetsbelastning och därmed en bättre arbetsmiljö för förbundets 

medarbetare. Ett nytt system förväntas ha en högre användarvänlighet för förbundets tolkar och 

därmed förbättra även deras arbetsmiljö. 

 

Uppdragstagare 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas föränderliga tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och 

rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från 

platstolkning till distanstolkning har medfört att rekryteringsprocessen digitaliserats och 

distansanpassats. Detta har i sin tur lett till att tolkar i allt större utsträckning nu kan rekryteras 

från hela landet. Genom denna utveckling ges möjlighet för samtliga tolkar oavsett bostadsort att 

ta del av såväl informationsträffar som utbildningsinsatser. Det numera större geografiska 

upptagningsområdet, tillsammans med distansformatet, möjliggör för förbundet att arrangera allt 

fler utbildningsinsatser då platserna nu fylls av deltagare från hela landet. I förlängningen innebär 

detta att tolkarna snabbt kommer att kunna erbjudas kompetenshöjande insatser utifrån rådande 

behov.  

 

Det nya arbetssättet ger också andra möjligheter att snabbt ställa om och möta upp kundernas 

föränderliga behov, vilket bland annat var tydligt i samband med Rysslands invasion av Ukraina. 

Då även mindre händelser i världen snabbt kan förändra behovet av språktolk är det av vikt att 

förbundet fortsätter utveckla såväl digitala som distansanpassade processer. 

 

Kund 

Från att platstolkning historiskt varit den dominerande tolktjänsten beställer nu kunderna i stället 

till största del distanstolkning och då främst via telefon. Denna förändring innebär att tolkarnas 

tid kan nyttjas mer effektivt och att de högst utbildade tolkarna därmed utför fler uppdrag. 

Kunderna får på så sätt högre kompetens i uppdraget och lägre kostnad då bland annat resor 

uteblir. Dessa kvalitativa och ekonomiska vinster, men också den miljömässiga aspekten, gör att 

förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen fortsatt ska dominera. Förbundets kunder 

informeras på olika sätt om distanstolkningens fördelar, utmaningen för förbundet är dock att få 

kunderna att hålla kvar i distanstolkning även när påverkan av pandemin klingat av. 

 

Under de senare åren har förbundet bjudit in kunder till dialog och informationsmöten i syfte att 

effektivisera tolksituationen och fånga upp kundernas behov. Under pandemin har dessa möten 

genomförts på distans vilket fallit väl ut och mötesformen kommer fortsatt att erbjudas som ett 

alternativ till fysiska möten. Som ett led i förbundets kundarbete kommer kundnöjdhet (NKI2), 

från och med 2023, ingå i förbundets övergripande måluppföljning.  

 

 
2 Nöjd kundindex 
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Framtida tjänster 

Under pandemin har distanstolkning varit den dominerande tolktjänsten. Sannolikt kommer 

distanstolkning fortsätta vara den mest efterfrågade tjänsten då fördelarna är stora jämfört med 

platstolkning. Troligt är att olika former av distanstolkning via skärm kommer öka i takt med att 

allt fler möten i samhället digitaliseras och därmed sker på distans. Även mer tillförlitliga AI-

baserade tolk- och översättningslösningar förväntas erbjudas branschen inom en snar framtid. En 

automatisk meddelandetjänst kopplat till tolkbokning och valt språk är tänkt att utvecklas så snart 

förbundets verksamhetssystem tillåter en integration.    

 

Ekonomiska förutsättningar  

Bakgrund 

UNHCR:s årliga rapport visar att 82,4 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2020 

vilket är 2,9 miljoner fler människor jämfört med 2019.3 Cirka 11 400 personer sökte asyl i 

Sverige under 2021 vilket är 13 % färre än 2020 och en halvering jämfört med 2019.4 

 

I Migrationsverkets första prognos för 2022 bedöms pandemisituationen ha fortsatt påverkan på 

antalet asylsökande till Sverige då pandemirelaterade restriktioner begränsade migrationen i 

världen.5 I aprilprognosen höjdes dock planeringsantagandet för antalet asylsökande då 

pandemiutvecklingen har resulterat i att flera länder inom EU och EES, inklusive Sverige, har 

slopat inreseförbuden.  

 

Efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari är scenariot för antalet skyddsökande till 

Sverige förändrat. Migrationsverkets bedömning är att cirka 80 000 skyddsökande kommer från 

Ukraina till Sverige under 2022.6  

 

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt 

efterfrågan på förbundets tjänster. Trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande till 

Sverige under pandemin har efterfrågan på språktolk ökat. Troligt är att den isolering som 

uppstått i samhället under pandemin kan ha hämmat integrationen och i sin tur förlängt 

tolkbehovet för den enskilde individen. Efter Rysslands invasion i Ukraina uppstod ett akut 

behov av ukrainska tolkar. Tidigare har detta språk knappt efterfrågats i tolksituationer.  

 

Förbundet har under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än förväntat, troligt är dock att 

efterfrågan över tid kommer gå ner. Även om gränserna är mer öppna och att rörligheten ökar i 

Europa är sannolikheten liten att Sveriges gränser åter öppnas upp i likhet med tiden 2015–2016 

då det stora antalet asylsökande kom. Färre uppdrag prognostiseras därmed under de närmaste 

åren. 

 
3 Global trends forced displacement in 2020. UNHCR. https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020. 
Hämtat 2022-04-12. 
4 www.migrationsverket.se. Hämtat 2022-04-12. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-02-07. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.6b4387bd17dc72a9925bda/1644221448923/Migrationsverkets%20f
ebruariprognos%202022%20P1-22.pdf Hämtat 2022-04-28. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-04-27. Migrationsverket 
https://www.migrationsverket.se/download/18.89816b617fcc671101cdb/1651042724886/Migrationsverkets%20ap
rilprognos%202022%20P2-22.pdf. Hämtat 2022-04-28. 
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Hur Rysslands invasion i Ukraina kommer att utvecklas och eventuellt påverka 

flyktingströmmarna i Europa är omöjligt att förutse. Valet 2022 och Sveriges framtida 

migrationspolitik kommer sannolikt ha betydelse för efterfrågan på förbundets tjänster över tid.  

 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Budgeterat 

antal 

uppdrag  

335 000 345 000 340 000 325 000 320 000 335 000  

 

Utfall antal 

uppdrag 
337 000 347 000 316 0007 341 000 

Prognos 

340 000 

Prognos 

335 000 

Prognos 

330 000 

Prognos 

330 000 

Årets resultat 

(tkr) 
5 295 5 867 3 465 5 442 

Prognos 

-4 500 
0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och resultat 

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är 

arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

God ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort och ett långt perspektiv. Då både 

verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god 

ekonomisk hushållning.  

 

Utgångsläge inför planering av budget 2023 

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 

under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och 

förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål 

anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. 

Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens 

sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2023–2025 finns gällande plan för 2022–2024 samt utfallet 

av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 

av budget 2023.  

 

Årsprognos 2022 i jämförelse med budget  

Under 2021 utförde förbundet ca 341 000 uppdrag, vilket var 16 000 fler uppdrag än budgeterat. 

De första tre månaderna 2022 visade på en treprocentig ökning av uppdragen jämfört med 

föregående år och förbundet förväntas ha ett helårsutfall i paritet med 2021. Troligt är att 

förbundet därmed kommer att nå ett något bättre resultat än budgeterat för 2022.  

 
7 Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020. 
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Arvodesutveckling 

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 

ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 

Trots ett flerårigt arbete för marknadsmässiga arvoden krävs fortsatt särskilda satsningar på de 

högre kompetensnivåerna.  

 

Personalbemanning och löneutveckling 

Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 

föränderliga behov. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga 

parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna 

rekrytera och behålla rätt medarbetare. 

 

Pension 

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  

Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2022 prisjusterats med 2,7 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om cirka  

2,9 %. 

 

Finansiella mål 2023 

Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 

kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att 

förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten 

bidrar också till en ekonomi under kontroll. 

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål:  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2023  

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 

medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
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Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om 2,9 %. 

 

 Budget 2023 tkr 

Verksamhetens intäkter 213 000 

Verksamhetens kostnader 213 000 

Årets resultat 0 

 

Budget 2023, specifikation 

 Intäkter (tkr)    

Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 213 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 213 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 34 600  Lön* och övriga personalkostnader  

Direktionskostnad 800  Arvoden* och övriga möteskostnader  

Arvoden uppdragstagare 164 150  Arvoden* och kostnadsersättningar 

Rekrytering och utbildning av uppdragstagare 800 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 447  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

IT-kostnader 2 506  IT-utrustning, licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 237 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 797  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 2 663  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 213 000  
* inkl. personalomkostnadspålägg   

 

 

Investeringsbudget 2023 

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2023–2025  

Budget, (tkr) 2023 2024 2025 

Intäkter 213 000 219 000 225 000 

Kostnader 213 000 219 000 225 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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KLAGANDE 
Statens skolinspektion 
  
MOTPART 
Föreningen Framstegsskolan i Göteborg, 855102-1952 
  
Ombud: Advokat Dan Eliasson 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 26 januari 2022  
i mål nr 31363-21, se bilaga A 
 
SAKEN 
Återkallelse av godkännande som huvudman enligt skollagen 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Skolinspektionens beslut den 27 oktober 2021, med den ändringen att 

beslutet ska gälla från och med utgången av höstterminen 2022. 

 

Kammarrättens dom gäller omedelbart. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Skolinspektionen yrkar att förvaltningsrättens dom ska upphävas och för 

fram bl.a. följande. Det förhållandet att Föreningen Framstegsskolan i 

Göteborg (föreningen) har valt en ny styrelse under domstolsprocessen 

utgör inte en omständighet som är relevant för bedömningen av om 

föreningen nu uppfyller kraven för godkännande som huvudman. I stort sett 

hela ledningskretsen har bedömts som olämplig. Allvarlig ekonomisk 

misskötsamhet har skett inom ramen för den juridiska person som har 

godkännandena och misskötsamheten har pågått under flera år när även 

andra personer har suttit i styrelsen. Dessa omständigheter har sammantaget 

rubbat förtroendet för föreningen och dess företrädare. Det har inte ansetts 

möjligt att åtgärda bristerna genom ett föreläggande och eftersom bristerna 

har varit så allvarliga går det inte heller att läka dessa i efterhand genom att 

byta ut styrelsen. Om en huvudman kan läka allvarliga lämplighetsbrister 

endast genom att byta ut styrelsen, och detta först under pågående domstols-

process, skulle det allvarligt försvåra för myndigheten att agera kraftfullt 

mot huvudmän som bedöms som oseriösa.  

 

Föreningen Framstegsskolan i Göteborg anser att överklagandet ska 

avslås och för fram bl.a. följande. Eftersom en ny lämplig styrelse har 

utsetts har föreningen haft faktisk och rättslig möjlighet att läka de anförda 

bristerna. Skolinspektionen hade alltså kunnat förelägga föreningen att göra 

detta och det saknades därmed grund för beslutet redan när det fattades. 

Eftersom ett föreläggande inte har riktats mot föreningen innan beslutet 

fattades måste föreningen åtminstone ges rätt att vidta rättelse efter beslutet. 

Denna rättighet blir än mer nödvändig med hänsyn till att Skolinspektionen 

inför beslutet inte kommunicerade någon som helst kritik mot styrelse-

ledamöterna.  

 

De missförhållanden som föranlett återkallelsen består i att föreningen blivit 

utsatt för brott. Föreningen skiljde omedelbart gärningsmannen från sin 
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befattning, gjorde en polisanmälan och förbättrade sina rutiner. Idag 

godkänns samtliga fakturor av två styrelseledamöter och behandlas av 

extern redovisningskonsult, varpå betalningsförslag godkänns av två 

styrelseledamöter på nytt.  

 

Att återkalla godkännandena efter att bristerna har rättats till motverkar 

syftet med tillsynen. Det enda kvarvarande syftet med att i nuvarande 

situation återkalla tillståndet kan inte förstås som något annat än en ren 

straffsanktion. Om syftet är bestraffande är dubbelbestraffningsförbudet 

tillämpligt. Skolinspektionens tillsyn av skolverksamheten på föreningens 

skolor talar för att verksamheten är välfungerande. Att avsluta 

verksamheten skulle få kraftigt negativa konsekvenser för de barn som är 

elever på föreningens skola, eftersom ett skolbyte har negativa effekter på 

lärandet och de kommunala skolorna i området därtill har omfattande 

arbetsmiljöproblem. Det är därför oförenligt med barnens bästa att bifalla 

överklagandet.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff 

 

Målet gäller om en innehavare av godkännanden uppfyller vissa 

lämplighetskrav som utgör en förutsättning för godkännandena. En 

administrativ åtgärd i en sådan situation står inte i strid med förbudet mot 

dubbel lagföring och dubbla straff i Europakonventionens mening (jfr HFD 

2015 ref. 31). 

 

  



KAMMARRÄTTEN 
I STOCKHOLM 

DOM Sida 4 

Avdelning 05.  Mål nr 927-22 
   

 
Överprövningens omfattning vid återkallelse utan föregående 

föreläggande 

 

Förvaltningsrätten har bedömt att det förhållandet att föreningen har valt en 

ny styrelse efter Skolinspektionens beslut utgör en sådan omständighet som 

är relevant för bedömningen av om föreningen vid tidpunkten för 

domstolens prövning uppfyller förutsättningarna för godkännande som 

huvudman och kan bedömas som lämplig. Förvaltningsrätten har alltså 

ansett att även omständigheterna vid tidpunkten för domstolens prövning är 

av betydelse vid prövningen av om föreningens godkännanden ska 

återkallas. 

 

Förvaltningsrättens bedömning har gjorts med hänvisning till rättsfallet RÅ 

2006 ref. 7 och har även stöd av uttalanden i förarbeten till skollagen 

(prop. 2009/10:165 s. 553). Såväl rättsfallet som förarbetsuttalandena 

behandlar dock bestämmelser som anger som förutsättning för återkallelse 

att ett påpekande eller ett föreläggande inte har följts (9 kap. 12 § den äldre 

skollagen [1985:1100] och 26 kap. 13 § skollagen [2010:800]). 

Skolinspektionen har återkallat föreningens godkännanden med stöd av 26 

kap. 14 § skollagen, enligt vilken återkallelse får ske utan föregående 

föreläggande. Den första frågan kammarrätten har att ta ställning till är 

därför om domstolens prövning är densamma i denna situation som i de fall 

återkallelsen har föregåtts av ett föreläggande som inte har följts.  

 

I förarbetena till 26 kap. 14 § skollagen anges att bestämmelsen främst är 

avsedd att användas om huvudmannen saknar rättslig eller faktisk möjlighet 

att åtgärda de brister som aktualiserat frågan om återkallelse av 

godkännandet, och därmed saknar förutsättningar att följa ett föreläggande 

(prop. 2017/18:158 s. 53 f. och 125). Denna fråga bör prövas med 

utgångspunkt i de förhållanden som förelåg vid tidpunkten för 

tillsynsmyndighetens beslut. För att bestämmelsen ska kunna tillämpas 
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måste det nämligen enligt kammarrättens mening föreligga brister av sådan 

art att de inte kan läkas.  

 

Föreningens lämplighet vid tidpunkten för Skolinspektionens beslut 

 

Det som har kommit fram i målet ger inte kammarrätten anledning att i 

denna del göra någon annan bedömning än den som förvaltningsrätten har 

gjort.  

 

Föreningens förutsättningar att följa ett föreläggande 

 

Skolinspektionen gör gällande att förtroendet för föreningen och dess 

företrädare är rubbat på ett sådant sätt att det inte har varit möjligt för 

föreningen att åtgärda de brister som framkommit vid tillsynen. Föreningen 

har invänt att den har utsett en ny lämplig styrelse och att detta visar att den 

har haft faktisk och rättslig möjlighet att läka de brister som föranlett 

återkallelsebeslutet. Föreningen har även fört fram att den har avskedat den 

person som utsatte föreningen för brott, gjort en polisanmälan och förbättrat 

sina rutiner avseende bl.a. attestering. 

 

Ett godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet får 

återkallas om den enskilde inte längre uppfyller kraven på lämplighet 

(2 kap. 5 § tredje stycket och 26 kap. 14 §§ skollagen). En sådan 

återkallelse, som alltså inte föregås av något föreläggande att åtgärda 

brister, är främst avsedd att användas om huvudmannen saknar rättslig eller 

faktisk möjlighet att åtgärda de brister som aktualiserat frågan om 

återkallelse av godkännandet, och därmed saknar förutsättningar att följa ett 

föreläggande. Det kan vara många olika situationer som gör att ett 

föreläggande inte går att följa och det är därför inte lämpligt eller möjligt att 

uttömmande i lagtexten reglera i vilka situationer tillsynsmyndigheten får 

återkalla ett tillstånd utan föregående föreläggande (prop. 2017/18:158 s. 53 

f. och 125). 



KAMMARRÄTTEN 
I STOCKHOLM 

DOM Sida 6 

Avdelning 05.  Mål nr 927-22 
   

 
 

I förevarande mål har föreningen de facto utsett en ny styrelse och hade 

alltså kunnat följa ett föreläggande med innebörd att en ny styrelse skulle 

tillsättas. Frågan är om det trots detta funnits skäl att återkalla föreningens 

godkännande utan föregående föreläggande. 

 

Vid en ägar- och ledningsprövning av en juridisk person kan det räcka med 

att det finns brister i lämplighet hos en person för att lämplighetskravet inte 

ska vara uppfyllt (prop. 2017/18:158 s. 49).  

 

Fyra av fem av föreningens styrelseledamöter har varit olämpliga att 

bedriva skolverksamhet. Det som läggs föreningen till last är alltså flera 

brister av samma slag, som var och en är tillräcklig för återkallelse. 

Styrelseledamöterna har utsetts vid olika tidpunkter under en period om 

flera år. Under tiden då misskötsamheten har pågått har även andra personer 

varit ledamöter i styrelsen. Föreningen har inte lämnat någon godtagbar 

förklaring till varför den vid upprepade tillfällen har utsett styrelseledamöter 

som inte har levt upp till lämplighetskravet. Utredningen visar mot denna 

bakgrund att det finns en grundläggande brist i föreningens vilja eller 

förmåga att utse styrelseledamöter som över tid agerar i enlighet med 

skollagens krav. Bristen är av sådan art att den inte kunnat läkas och 

påverkas därför inte av föreningens åtgärd att efter Skolinspektionens beslut 

utse nya styrelseledamöter och inte heller av de övriga åtgärder som 

föreningen har fört fram att den har vidtagit. Kammarrätten bedömer mot 

denna bakgrund att skäl att återkalla föreningens godkännanden utan 

föregående föreläggande har förelegat. De skäl som finns för återkallelse 

väger tyngre än de negativa konsekvenser beslutet kan få för de barn som i 

nuläget är elever i verksamhet som bedrivs av föreningen. 

 

Förvaltningsrättens dom ska därför upphävas och Skolinspektionens beslut 

fastställas.  
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Tidpunkten från vilken Skolinspektionens beslut ska vara gällande 

m.m. 

 

Av 26 kap. 16 § skollagen framgår att tillsynsmyndigheten får besluta att ett 

beslut om återkallelse ska gälla trots att det inte har vunnit laga kraft.  

 

Ett beslut om återkallelse får mycket ingripande effekter för såväl 

huvudmannen som barnen eller eleverna. För att ett beslut om återkallelse 

ska förordnas att gälla omedelbart bör situationen vara så ohållbar att det 

inte är meningsfullt att låta verksamheten fortsätta en kortare tid för 

avveckling (prop. 2009/10:165 s. 901). 

 

Skolinspektionen förordnade att beslutet om återkallelse skulle gälla från 

och med den 19 november 2021. Beslutet har därefter inhiberats och 

upphävts av förvaltningsrätten, vars dom har gällt omedelbart. Föreningen 

har alltså haft godkännanden att fortsatt bedriva skolverksamhet fram till 

tidpunkten för kammarrättens dom. Det har inte kommit fram att situationen 

är så ohållbar att det inte är meningsfullt att låta verksamheten fortsätta en 

kortare tid för avveckling. Det är vidare angeläget att begränsa återkallelse-

beslutets negativa konsekvenser för de barn som i nuläget är elever i 

verksamhet som bedrivs av föreningen. Kammarrätten bedömer därför att 

det finns skäl att ändra Skolinspektionens beslut på så sätt att det ska gälla 

från och med utgången av höstterminen 2022. 

 

Kammarrättens dom ska gälla omedelbart. 

 

 

_________________________ 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). 

 

 

Patricia Schömer Jörgen van der Stad Sofia Kinnunen Bengtsson 
kammarrättsråd kammarrättsråd tf. assessor 
ordförande referent  
  

 
 
  Johan Landström 
  fiskal 
  föredragande 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
 
Avdelning 33 

DOM 
2022-01-26 
Meddelad i Stockholm 

Mål nr 
31363-21 
 
 

 

Dok.Id 1448984     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
 
115 76 Stockholm 

Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00  - måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: avd33.fst@dom.se 

www.domstol.se/forvaltningsratten-i-
stockholm/ 

 

 
KLAGANDE 
Föreningen Framstegsskolan i Göteborg, 855102-1952 
 
Ombud: Advokat Dan Eliasson 
 
MOTPART 
Skolinspektionen 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Skolinspektionens beslut 2021-10-27, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Återkallelse av godkännande som huvudman enligt skollagen 
___________________ 
 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att det överklagade 

beslutet upphävs och ärendet visas åter till Skolinspektionen för fortsatt 

handläggning i form av prövning av om Föreningen Framstegsskolan i 

Göteborgs nuvarande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter uppfyller 

kraven i 2 kap. 5 § andra stycket 1 och tredje stycket skollagen (2010:800).  

 

Domen gäller omedelbart och förvaltningsrättens beslut om inhibition den 

11 november 2021 upphör härmed att gälla. 

 

Förvaltningsrätten avslår Föreningen Framstegsskolan i Göteborgs yrkande 

om ersättning för rättegångskostnader.  

Bilaga A
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YRKANDEN M.M. 

 
Skolinspektionen beslutade den 27 oktober 2021 med stöd av 26 kap.  

14 § skollagen (2010:800) att återkalla Föreningen Framstegsskolan i 

Göteborgs godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola för 

årskurserna 1–9 samt fritidshem i Göteborgs och Borås kommuner. I 

beslutet angavs vidare följande. Genom återkallandet upphör alla 

godkännanden för föreningen att bedriva förskoleklass, grundskola med 

årskurserna 1-9 samt fritidshem att gälla. Föreningen har i enlighet med 

detta inte rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Skolinspektionen 

förordnar med stöd av 26 kap. 16 § skollagen att återkallandet skulle gälla 

från och med den 19 november 2021. Skälen för beslutet framgår av bilaga 

1. 

 

Föreningen Framstegsskolan i Göteborg (föreningen) överklagar beslutet 

och framställer tre olika yrkanden. För det första att det överklagade beslutet 

ska undanröjas och målet återförvisas till Skolinspektionen för fortsatt 

handläggning. För det andra att det överklagade beslutet om återkallande av 

godkännande ska undanröjas. För det tredje att det överklagade beslutet ska 

ändras på så sätt att datum för återkallelse justeras till den dag som infaller 

sist av 10 augusti 2022 eller sista dagen av den skoltermin som pågår när 

målet avgörs slutligt. Till stöd för sin talan anför föreningen sammanfatt-

ningsvis följande. Skolinspektionen har gjort en felaktig bedömning av det 

som inträffat och flera av de brister som anförs förefaller bero på rena 

missförstånd. Det bakomliggande problemet är att det har funnits en 

operativt ansvarig som missbrukat styrelsens förtroende och handlat 

klandervärt och kanske brottsligt. Beslutet borde ha tagit sin utgångspunkt i 

de förhållanden som rådde vid tiden för beslutet och inte sådant som i 

huvudsak var åtgärdat vid tiden för granskningens inledande. Beslutets 

allvarligaste brist ligger dock i vad som saknas och helt förbigås, nämligen 

konsekvenserna för elever, anställda och skolverksamhet. Inte i någon del 
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görs gällande att de brottsliga gärningar som föreningen utsatts för, eller den 

bristande kontroll som möjliggjort dessa, skulle ha gått ut över elever och 

skolverksamhet. De brister som framförs av Skolinspektionen är inte av 

sådan art att det finns anledning att ifrågasätta föreningens förmåga att i dag 

ta emot och följa ett föreläggande. Tidigare förelägganden har meddelats 

och följts genom åtgärder som visar att föreningen både har förmåga och 

vilja att vidta rättelse. Vid extra bolagsstämma i december 2021 har 

föreningen valt en ny styrelse. Föreningen begär att Skolinspektionen anger 

om dessa personer inte anses som lämpliga eller om myndighetens 

förtroende för dessa personer är allvarligt rubbat och i så fall varför.  

 

Föreningen yrkar vidare ersättning för rättegångskostnader med 618 750 kr 

inklusive mervärdesskatt. Som grund för yrkandet anges bestämmelserna i 

RF 2:11 samt EKMR Art 6 (jfr NJA 2021s. 235).   

 

Skolinspektionen anser att överklagandet ska avslås och tillägger bl.a. följ-

ande. Skolinspektionen kommer inte, inom ramen för denna domstols-

process, ta ställning till om de nya styrelseledamöterna är lämpliga att 

bedriva skolverksamhet eller om de har den insikt som krävs. För en sådan 

prövning måste nytt material begäras in. Det finns inte skäl att pröva den 

nya styrelsen inom den grund som Skolinspektionen för fram för sitt beslut.  

 

Förvaltningsrätten har den 11 november 2021 beslutat att det överklagade 

beslutet tills vidare inte ska gälla i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga 

prövning. 

 

Den 10 januari 2022 har förvaltningsrätten hållit muntlig förhandling i 

målet.   
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 
Utgångspunkt för rättens prövning - övriga relevanta bestämmelser 
m.m. redogörs för i det överklagade beslutet, bilaga 1 s. 4 f.   
 
I 2 kap. 5 § andra stycket 1 skollagen anges att godkännande ska lämnas om 

den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare anges i bestämmelsens 

tredje stycke att det även krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I 

fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1 – 4 

bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att 

fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 

omständigheter av betydelse beaktas. 

 

I 2 kap. 5 a § skollagen finns en uppräkning av vilken krets som ingår i 

prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och tredje stycket. Denna består av 

den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller 

på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelse-

ledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller 

andra handelsbolag samt de personer som genom ett direkt eller indirekt 

ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. 

 

Som en del i ägar- och ledningsprövningen ska det ske en bedömning av 

företrädarnas lämplighet i övrigt. Eftersom syftet med prövningen är att 

förhindra att oseriösa aktörer verkar inom välfärdssektorn kan det räcka med 

att det finns brister i detta avseende hos en person för att lämplighetskravet 

inte ska vara uppfyllt. Vad gäller föreningar och stiftelser så har dessa inga 

ägare varför prövningen där som utgångspunkt kommer att omfatta styrelsen 

(se prop. 2017/18:158 s. 48 f. och s.123). 
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Vid en ägar- och ledningsprövning av en juridisk person kan det räcka med 

att det finns brister i lämplighet hos en person för lämplighetskravet inte ska 

vara uppfyllt (se prop. 2017/18:158 s. 49).      

 

Av 26 kap. 14 § skollagen följer att ett godkännande av en enskild som 

huvudman inom skolväsendet får återkallas om den enskilde inte längre 

uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 2 kap. 5 § andra stycket 

1 och 2, tredje stycket och 6 §. I 26 kap. 16 § skollagen anges att tillsyns-

myndigheten får besluta att ett beslut om återkallelse ska gälla trots att det 

inte har vunnit laga kraft. 

 

Enligt förarbete till 26 kap. 14 § så är denna bestämmelse främst avsedd att  

användas om huvudmannen saknar rättslig eller faktiskt möjlighet att  

åtgärda de brister som föranlett frågan om återkallelse av tillståndet  

(prop. 2017/18:158 s. 53).  

 

Återkallelse av godkännande att driva en fristående skola är ett ingripande 

beslut med betydande konsekvenser för många personer. Av rättssäkerhets-

skäl måste kravet på bevisning för uppgivna missförhållanden eller brister i 

sådant fall sättas högt. För en återkallelse av godkännande krävs det att det 

rör sig om brister som är klart utredda och som på ett allvarligt sätt rubbar 

förutsättningarna för verksamheten. Vid sin prövning ska domstolen främst 

se till hur förhållandena var när det överklagade beslutet fattades och om det 

då fanns skäl att återkalla godkännandet. Även därefter vidtagna åtgärder 

och andra omständigheter som är relevanta för bedömningen ska dock 

beaktas (jfr RÅ 2006 ref. 7).  

 
Föreningens synpunkter på Skolinspektionens utredning av ärendet 
 
Föreningen har framfört synpunkter på Skolinspektionens handläggning och 

har anfört att myndigheten har brustit i sin kommunikation under utred-

ningen i ärendet. Föreningen har särskilt framhållit att Skolinspektionen 
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varit otydlig i fråga om syftet med sin kommunikation av material från 

Ekobrottsmyndigheten. I denna fråga kan emellertid konstateras att 

förvaltningsrätten inte utövar tillsyn över Skolinspektionen och därmed inte 

kan utreda eller uttala sig om frågor som rör dess handläggning av ärendet. 

Vad föreningen har anfört i denna del föranleder således ingen åtgärd från 

domstolens sida utöver ett konstaterande att handläggningen inte framstår 

som behäftad med några sådana kvalificerade brister som omöjliggör en 

överprövning av beslutet.  

 
Frågan om föreningen haft förmåga att följa ett föreläggande 
  
Skolinspektionen har bedömt att föreningen saknat förutsättningar att följa 

ett föreläggande och har därmed återkallat föreningens godkännanden med 

stöd av 26 kap. 14 § skollagen utan föregående föreläggande. 

 

Föreningen anför i huvudsak följande. Föreningen har naturligtvis haft, och 

har alltjämt, goda möjligheter att välja en ny styrelse. En genomgång av 

Skolinspektionens dokumentation visar att föreningen tidigare har förelagts 

att åtgärda brister och har haft god förmåga att ta till sig synpunkter och 

kritik för att sedan införa adekvata åtgärder för att förbättra verksamheten. 

Kommunikation och tydlighet är en förutsättning för att Skolinspektionen 

ska kunna visa att förutsättningar att följa föreläggande saknas. Det är 

möjligen svårt för Skolinspektionen att förelägga en förening att byta till en 

ny styrelse. Det är just därför som kommunikationen i ärendet har varit så 

viktig. Skolinspektionen borde ha kommunicerat det som man ansett leda 

till att förtroendet för den aktuella styrelsen var förbrukat. Det hade gett 

föreningen möjlighet att agera och fundera på ett externt inhämtande av 

ledamöter. Sedan hade en ny ägar- och ledningsprövning kunnat göras.  

 

Skolinspektionen anför i huvudsak följande. Skolinspektionen ifrågasätter 

inte att föreningen har goda möjligheter att välja ny styrelse. De omständig-

heter som ligger till grund för det överklagade beslutet är dock av så 
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allvarlig karaktär, och misskötsamheten från styrelsens sida har pågått under 

så lång tid, att myndigheten inte anser att föreningen har förmåga att tillse 

att andra lämpliga personer sätts i den nuvarande styrelsens ställe. Att byta 

ut olämpliga styrelseledamöter i en styrelse är i och för sig en åtgärd som 

skulle kunna räcka i vissa fall för att åtgärda brister på olämplighet. 

Skolinspektionen anser dock att det inte är en möjlighet i det aktuella fallet. 

Förtroendet för föreningen och dess företrädare är på ett grundläggande sätt 

rubbat och myndigheten bedömer därmed att föreningen inte har rättslig 

eller faktisk möjlighet att genom ett föreläggande åtgärda de brister som 

ligger till grund för återkallandet. 

 
Förvaltningsrättens bedömning 
 
I förarbete till skollagen anges följande. Tillsynsmyndigheten bör kunna 

förelägga aktören att åtgärda en brist. Ett föreläggande kan emellertid enligt 

allmänna förvaltningsrättsliga principer endast utfärdas om det finns 

förutsättningar för att det kan följas. Ett tillstånd eller ett godkännande bör 

därför kunna återkallas utan föregående föreläggande om aktören saknar 

rättslig eller faktiskt möjlighet att åtgärda de brister som föranlett frågan om 

återkallelse av tillståndet. Detta kan t.ex. vara fallet om skälet för att ta upp 

frågan om återkallelse är konkurs, om aktören uppvisar kraftigt försämrade 

ekonomiska förutsättningar och inte har någon möjlighet att avhjälpa 

bristen, eller om aktören är ett aktiebolag där samtliga aktier övergår till en 

person som bedöms vara olämplig. Eftersom det således kan vara många 

olika situationer som gör att ett föreläggande inte går att följa är det varken 

lämpligt eller möjligt att uttömmande i lagtexten reglera i vilka situationer 

tillsynsmyndigheten får återkalla ett tillstånd utan föregående föreläggande 

(se prop. 2017/18:158 sida 53 f.). 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att det svårligen kan anses möjligt att utforma 

ett föreläggande till föreningen med innebörden att fyra nya ledamöter ska 

väljas in i en befintlig styrelse. Även föreningen för fram detta förhållande 
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som en svårighet. Utifrån de aktuella bristerna har Skolinspektionen således 

inte kunnat utforma ett föreläggande som det funnits förutsättningar för 

föreningen att följa. Därmed får föreningen anses sakna rättslig och faktisk 

möjlighet att åtgärda de aktuella bristerna och Skolinspektionen har därmed 

haft fog för att återkalla föreningens godkännanden utan föregående 

föreläggande. Vad föreningen anför om att den har visat förmåga och vilja 

att vidta rättelse genom att följa andra tidigare förelägganden ger inte skäl 

för någon annan bedömning.   

 
Föreningens lämplighet vid tidpunkten för det överklagade beslutet 
 

Förvaltningsrätten har att ta ställning till om det vid tidpunkten för det 

överklagade beslutet fanns grund för att med stöd av 26 kap. 14 § skollagen 

återkalla föreningens aktuella godkännanden som huvudman för förskole-

klass, grundskola och fritidshem.  

 

Skolinspektionen har i det överklagade beslutet bedömt att fyra av de fem 

ledamöter som satt i föreningens styrelse vid tidpunkten för beslutet är 

olämpliga att fortsatt bedriva skolverksamhet. Sammanfattningsvis anges att 

olämpligheten hos dessa framförallt består i att de under perioden 2017 – 

2021, när de alla suttit i styrelsen hela eller delar av perioden, inte har tagit 

ett tillräckligt ansvar för att se till att föreningens ekonomi skötts på ett 

betryggande sätt och att de inte heller i övrigt har utövat tillräcklig tillsyn 

och kontroll över föreningens verksamhet. De åtgärder som till slut har 

vidtagits av styrelsen anges ha kommit alldeles för sent. Skolinspektionen 

bedömer att bristerna är allvarliga och omfattande. Flera av styrelse-

ledamöterna bedöms även på andra grunder vara olämpliga att fortsatt 

bedriva skolverksamhet.  

 

Föreningen har invänt mot beslutet i huvudsak enligt följande. Styrelsen har 

förvisso ett kontrollansvar men Skolinspektionens långtgående slutsatser är 

orimliga vid en bedömning av föreningens lämplighet som huvudman. Det 
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bakomliggande problemet är att det har funnits en operativt ansvarig som 

har missbrukat styrelsens förtroende och handlat klandervärt och kanske 

brottsligt. Inte i någon del görs gällande att de brottsliga gärningar som 

föreningen har utsatts för, eller den bristande kontroll som möjliggjort 

dessa, skulle ha gått ut över elever eller skolverksamheten. Föreningens 

ekonomi är god och välskött, de medel som man frånhänts genom brott har 

belastat insparade vinstmedel och har inte i något avseende påverkat 

skolverksamheten. Styrelsen har under den aktuella perioden kunnat 

observera införsel av IT-utrustning för mångmiljonbelopp och har därmed 

inte haft anledning att anta att föreningen inte har erhållit någon mot-

prestation för sina utgifter. Skolinspektionen har inte angett vilka kontroller 

som styrelsen borde ha utfört och i så fall när dessa skulle ha genomförts. 

Skolinspektionen har inte heller angett vad som skulle ha utgjort skäl för att 

en sådan misstanke om bristande motprestation skulle väckas vilken skulle 

ha gett styrelsen anledning att genomföra någon form av utökad kontroll. En 

digitalisering av verksamheten genomfördes under den aktuella perioden 

och leveranser kunde observeras, man kan då fråga sig om styrelsen skulle 

ha granskat enskilda fakturor. Enligt föreningens uppfattning så är den kritik 

som framförts mot föreningen inte så allvarlig att det finns skäl för att 

återkalla godkännandet. I efterhand kan man tycka att styrelsen borde ha 

haft en bättre kontroll för att undvika att utsättas för brott.   

 

Vidare gör föreningen gällande att Skolinspektionens beslut står i strid mot 

barnkonventionen. Detta eftersom återkallandet av föreningens godkän-

nande inte ställdes mot konsekvenserna för barnen, dessa överväganden har 

i vart fall inte redovisats. Föreningen anför även att Skolinspektionens 

beslut rätteligen ska innefatta en proportionalitetsbedömning och anger 

följande. I denna del står det klart att den skada som påstås ha skett redan 

har inträffat och att det rör sig om ekonomiska oegentligheter som ska ha 

drabbat föreningen utan att påverka verksamheten. Ett återkallande medför 

skada för barnen som tvingas byta skola och drabbas av avbrott i sina 
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studier. Skolinspektionens överväganden framgår inte av beslutet och det är 

därför oklart varför statens intresse ska väga tyngre i detta fall. Även med 

beaktande av proportionalitetsprincipen bör därför det överklagade beslutet 

upphävas.  

 
Förvaltningsrättens bedömning 
 
Såsom Skolinspektionen redogör för i sitt beslut (bilaga 1, s. 5) så ska en 

styrelse i en förening på medlemmarnas uppdrag tillvarata föreningens 

intressen. I detta ingår att styrelseledamöterna har en allmän tillsyns- och 

initiativskyldighet när det gäller att förverkliga föreningens målsättning och 

styrelsen ska bl.a. se till att föreningens ekonomi sköts på ett betryggande 

sätt samt att organisationen har rutiner och funktioner som är av tillräcklig 

kvalité. Styrelsen kan i viss utsträckning delegera uppgifter men har ändå 

kvar sitt ansvar för sådant som har delegerats och ska fortlöpande 

kontrollera att dessa uppgifter utförs på ett tillfredsställande sätt.   

     

I målet är ostridigt att en person under den aktuella perioden, genom 

delegation från styrelsen, har handhaft den operativa verksamheten inom 

föreningen på motsvarande sätt som en VD i ett aktiebolag. Genom 

Skolinspektionens utredning i målet är det klarlagt att föreningens styrelse 

inte har tagit sitt ansvar för att de uppgifter som har delegerats fortlöpande 

ska kontrolleras. Förvaltningsrätten har särskilt beaktat att den aktuella 

personen i april 2017 som firmatecknare har tecknat avtal för tjänster 

uppgående till höga kostnader gällande IT samt ”renovationer och 

lokalvård” samt att en styrelseledamot i januari 2019 tecknat avtal för byte 

av IT-leverantör. Vidare har firmatecknaren i april 2019 tecknat avtal 

gällande skolmåltider för höga kostnader. Det måste anses gå utöver vad 

som normalt ingår i ett ansvar för operativ verksamhet att teckna sådana 

avtal. Dessa avtal, med de brister som de ostridigt visat sig ha i form av bl.a. 

ett närståendeförhållande, har tecknats genom firmatecknare och styrelse-

ledamot såvitt framgår helt utan kontroll genom styrelsens försorg. Detta 
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visar att styrelsen inte har försäkrat sig om att de rutiner och funktioner som 

funnits i föreningen har varit av tillräcklig kvalité. Eftersom det inte heller 

har funnits någon fortlöpande kontroll av det delegerade ansvaret avseende 

dessa avtal så har föreningens medel kommit att användas på ett sätt som 

inte står i överensstämmelse med dess ändamål. Denna brist i styrelsens 

fullgörande av sitt ansvar att tillvarata föreningens intressen är av allvarlig 

karaktär. Sammantaget har styrelsen brustit i sin omsorg och kontroll på ett 

sådant sätt att lämplighetskravet vid en ägar- och ledningsprövning inte kan 

anses vara uppfyllt. Skolinspektionen har därmed haft fog för att återkalla 

föreningens godkännanden som huvudman.  

 

Med hänsyn till bristernas omfattning och karaktär kan beslutet att återkalla 

dessa godkännanden inte anses vara oproportionerligt. Vad som fram-

kommer av utredningen och vad föreningen anför ger inte heller skäl för att 

anse att Skolinspektionens beslut har fattats i strid med barnkonventionen.    

 

Skolinspektionen anför därutöver till grund för sitt beslut att styrelsen har 

försvårat Skolinspektionens tillsyn, att två styrelseledamöter är engagerade i 

bolag som inte fullgör sina åligganden gentemot det allmänna/sina 

borgenärer samt att en annan ledamot misskött sin ekonomi. Vad som 

framförs i dessa avseenden är i vissa delar besvärande för föreningen men 

kan inte sett för sig anses utgöra sådan bristande lämplighet som ger skäl för 

ett återkallande av föreningens godkännande som huvudman.  

 
Föreningens lämplighet vid tidpunkten för rättens prövning  
 
Förvaltningsrätten har efter ovanstående prövning att ta hänsyn till åtgärder 

som vidtagits efter det överklagade beslutet samt andra nu upplysta 

omständigheter som är relevanta för bedömningen.  

  

Föreningen anför i denna del i huvudsak följande. Skolinspektionen anser 

att föreningen inte kan välja en lämplig styrelse och att huvudmannens 
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godkännande därför ska återkallas även om den krets i föreningen som ska 

prövas i dag uppfyller skollagens krav. Skolinspektionen anger sig inte ha 

förtroende för föreningen oavsett vem som företräder denna. En juridisk 

person kontrolleras dock genom den som styr och leder denna. I dag har 

föreningen bytt till en lämplig styrelse. Inom denna finns kompetens inom 

olika specialistområden som skola, ekonomi och IT. Om det saknas 

standarddokument för en prövning av den nya styrelsen så hade sådana 

kunnat ges in om Skolinspektionen angett vad som skulle ges in. Den kritik 

som gjorts gällande mot föreningen har i dag kunnat läkas genom att det 

finns en ny styrelse. Beslutet om återkallelse om godkännande ska därför 

undanröjas. 

 
Skolinspektionen anger att myndigheten inom ramen för denna process inte 

kommer att ta ställning till om de nya styrelseledamöterna är lämpliga att 

bedriva skolverksamhet eller har den insikt som krävs.   

 
Förvaltningsrättens bedömning 
 

Skolinspektionen har återkallat föreningens godkännanden uteslutande på 

den grunden att fyra av fem styrelseledamöter i föreningen är olämpliga att 

fortsatt bedriva skolverksamhet. Skolinspektionen har i sitt beslut inte gjort 

gällande att styrelsens bristande lämplighet under den aktuella perioden 

skulle ha påverkat eleverna eller förutsättningarna för att följa de föreskrifter 

som gäller för verksamheten på ett negativt sätt. Inte heller har det gjorts 

gällande att den bristande lämpligheten skulle ha medfört en ekonomisk risk 

som hotar förutsättningarna för verksamheten. Det faktum att föreningen har 

valt en ny styrelse utgör därför en sådan omständighet som är relevant för 

bedömningen av om föreningen nu uppfyller förutsättningarna för godkän-

nande som huvudman och kan bedömas som lämplig.    

 

För att bedöma om återkallandet av föreningens godkännande ska kvarstå 

krävs det därmed en bedömning av om de personer som idag utgör 
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föreningens styrelse uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 

skollagens bestämmelser. Skolinspektionen har inte angett någon inställning 

till huruvida den nya styrelsens ledamöter och suppleanter genom erfarenhet 

eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 

verksamheten eller om de i övrigt kan bedömas som lämpliga. Med hänsyn 

till principen om instansordning anser förvaltningsrätten att rätten inte som 

första instans bör pröva om styrelsens ledamöter och suppleanter uppfyller 

de krav som ställs i skollagen. Det överklagade beslutet ska därför upphävas 

och målet återförvisas till Skolinspektionen för fortsatt handläggning i form 

av en sådan prövning. 

 
Sammanfattning 
 
Förvaltningsrätten anser att det har framkommit i målet att den bristande 

lämpligheten i föreningens styrelse vid tidpunkten för det överklagade 

beslutet var sådan att föreningen inte längre uppfyllde förutsättningarna för 

godkännande som huvudman enligt skollagen. Skolinspektionen hade 

således vid den tidpunkten skäl för att återkalla föreningens godkännanden. 

Förvaltningsrätten finner inte skäl att ifrågasätta att återkallandet gjordes 

med stöd av 26 kap. 14 § skollagen utan föregående föreläggande.     

 

Eftersom de aktuella bristerna uteslutande hänför sig till föreningens 

styrelse, och eftersom ledamöter och suppleanter i dag har bytts ut, så ska 

överklagandet bifallas på så sätt att det överklagade beslutet upphävs och 

målet visas åter till Skolinspektionen för en prövning av om föreningen i 

dagsläget uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 2 kap. 5 § 

andra stycket 1 och tredje stycket skollagen. 

 

Förvaltningsrättens dom ska gälla omedelbart och beslutet om inhibition den 

11 november 2021 upphör att gälla. 
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Ersättning för rättegångskostnader 
 
En enskild parts möjligheter att få ersättning för kostnader i mål i förvalt-

ningsdomstol vid överklagande av nu aktuellt slag styrs av förvaltnings-

processlagen (1971:291). Enligt denna kan part få ersättning för inställelse 

till muntlig förhandling om det anses skäligt, men i övrigt saknas bestäm-

melser som ger part rätt till ersättning av allmänna medel för kostnad eller 

besvär. Huvudregeln är alltjämt att den enskilde får svara för sina egna 

rättegångskostnader. Det saknas därmed möjlighet att tillmötesgå 

föreningens begäran om ersättning för rättegångskostnader utifrån de 

grunder som anförts. Föreningens yrkande om ersättning för rättegångs-

kostnader i förvaltningsrätten ska därför avslås.   

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR  

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (FR-03). 

 

 

Eva Blom  

Rådman  

 

Nämndemännen Hans Beckerman, Sven-Olof Ekström och Anita Mofors 

har också deltagit i avgörandet.  
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Beslut  
 
Skolinspektionen återkallar med stöd av 26 kap. 14 § skollagen (2010:800) godkännandet av 

Föreningen Framstegsskolan i Göteborg (organisationsnummer 855102-1952) som huvud-

man för förskoleklass, grundskola med årskurserna 1-9 samt fritidshem i Göteborgs och 

Borås kommun.  

Genom återkallandet upphör alla godkännanden1 för Föreningen Framstegsskolan i Göte-

borg att bedriva förskoleklass, grundskola med årskurserna 1–9 samt fritidshem att gälla.  

Föreningen Framstegsskolan i Göteborg har i enlighet med ovanstående inte rätt till bidrag 

från elevernas hemkommuner.  

Skolinspektionen förordnar med stöd av 26 kap. 16 § skollagen att återkallandet ska gälla 

från och med den 19 november 2021. 

 

Sammanfattning  
 

I och med detta beslut återkallar Skolinspektionen samtliga godkännanden att bedriva skol-

verksamhet för Föreningen Framstegsskolan i Göteborg (nedan benämnd Föreningen). Åter-

kallandet gäller från och med den 19 november 2021. 

Godkännandena återkallas eftersom Skolinspektionen bedömer att fyra av de fem styrelsele-

damöterna i Föreningen är olämpliga att fortsatt bedriva skolverksamhet. 

Olämpligheten hos styrelseledamöterna består framförallt i att de inte under perioden 2017-

2021 – då de alla suttit i styrelsen hela eller delar av perioden – tagit ett tillräckligt ansvar för 

att se till att Föreningens ekonomi sköts på ett betryggande sätt och att de inte heller i övrigt 

utövat tillräcklig tillsyn och kontroll över Föreningens verksamhet. Skolinspektionens utred-

ning har bl.a. visat att Föreningen under denna period betalat avsevärda belopp för tjänster 

som inte utförts, och som Föreningen inte fått någon motprestation för alls. Föreningen har 

även betalat oskäligt höga belopp för olika tjänster under denna period. Detta har inneburit 

att Föreningens ekonomi lidit skada och att Föreningens pengar använts på ett sätt som inte 

är förenligt med stadgarna. De utbetalda pengarna från Föreningen har, via de företag som 

tagit betalt för tjänsterna, bland annat använts till lön och förmåner till Föreningens dåva-

rande skolchef och firmatecknare. Trots att det rört sig om mycket stora belopp och att det 

funnits tydliga tecken på att allt inte stått rätt till, har det som skett inte uppmärksammats av 

                                                      

1 Skolverkets beslut den 15 januari 1998 (dnr 97:832), Skolverkets beslut den 24 mars 2000 (dnr 99:809), 

Skolverkets beslut den 27 mars 2000 (dnr 99:3010), Skolverkets beslut den 11 april 2006 (dnr 54-

2004:2826), Skolinspektionens beslut den 10 mars 2014 (dnr 310-2013:5617), Skolinspektionens beslut 

den 14 oktober 2015 (dnr 310-2015:6738) samt Skolinspektionens beslut den 11 oktober 2016 (dnr 310-

2016:6240). 
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styrelsen eller de personer som styrelsen utsett att kontrollera och följa upp verksamheten. 

De åtgärder som till slut vidtagits av styrelsen i Föreningen  har kommit alldeles för sent. 

Bristerna i dessa avseenden bedöms sammantaget som så allvarliga och omfattande att de 

aktuella styrelseledamöterna inte kan anses uppfylla de krav på lämplighet som ställs i skol-

lagen för att få bedriva skolverksamhet. Flera av styrelseledamöterna bedöms även på andra 

grunder vara olämpliga att fortsatt bedriva skolverksamhet, bland annat genom att de inte 

fullgjort sina åtaganden gentemot det allmänna.  

Sammantaget bedömer Skolinspektionen att det som framkommit på ett grundläggande sätt 

rubbat förtroendet för Föreningen och dess företrädare. Enligt Skolinspektionens bedömning 

saknar Föreningen förmåga att följa ett föreläggande. Föreningens godkännanden återkallas 

därför. 

 

Skäl för beslut om återkallelse 
 

Bakgrund  
 

Skolinspektionen inledde i maj 2021 en ägar- och ledningsprövning avseende Föreningen. 

Syftet med en ägar- och ledningsprövning är bl.a. att avgöra om de personer som ingår i den 

så kallade ägar- och ledningskretsen är lämpliga att bedriva skolverksamhet.  

Föreningens skolverksamhet omfattar tre skolenheter i Göteborgs kommun. Vid Römossesko-

lan har Föreningen godkännande att bedriva förskoleklass och grundskola årskurserna 1–9, 

vid Lilla Römosseskolan har Föreningen godkännande att bedriva förskoleklass, grundskola 

årskurserna 1-2 och fritidshem, och vid Römosseskolan Agnesberg (tidigare Römosseskolan Hi-

singen) har Föreningen godkännande att bedriva förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 

och fritidshem. Föreningen har även ett godkännande att bedriva förskoleklass, grundskola 

årskurserna 1-9 och fritidshem vid Römosseskolan Borås i Borås kommun (någon verksamhet 

bedrivs dock inte vid denna skolenhet).  

Till grund för beslutet ligger bland annat material från förundersökningsprotokoll från 

Ekobrottsmyndigheten, innehållet i beslut som Skatteverket meddelat våren 2021 mot bland 

andra Föreningen, innehållet i en utredning som den nuvarande styrelsen i Föreningen låtit 

genomföra våren 2021, intervjuer som Skolinspektionen genomfört med den nuvarande och 

föregående styrelsen i Föreningen samt material inhämtat från Bolagsverket, Skatteverket 

och Kronofogden. Föreningen har fått möjlighet att yttra sig över de uppgifter som lagts till 

grund för beslutet. 
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Rättslig reglering  
 

Enskilda får enligt 2 kap. 5 § skollagen efter ansökan godkännas som huvudmän för bland 

annat förskoleklass, grundskola och fritidshem. Godkännande ska enligt 2 kap. 5 § andra 

stycket skollagen lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat 

insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa 

de föreskrifter som gäller för verksamheten, samt i övrigt har förutsättningar att följa de före-

skrifter som gäller för utbildningen.  

Vidare krävs enligt bestämmelsens tredje stycke att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I 

fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i 2 kap. 5 a § skollagen bedöms 

lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldig-

heter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.  

Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska ifråga om en juridisk person prövningen enligt 5 § andra 

stycket och tredje stycket sammantaget avse den verkställande direktören och andra som ge-

nom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksam-

heten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller 

andra handelsbolag, och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsent-

ligt inflytande över verksamheten.  

När det är fråga om en juridisk person krävs att var och en av företrädarna för denna ska be-

dömas lämplig (2 kap. 5 § tredje stycket skollagen). Det kan räcka med att det finns brister i 

detta hänseende hos en person för att lämplighetskravet inte ska anses uppfyllt (prop. 

2017/18:158 s. 49).  

Syftet med lagstiftningen är att förhindra oseriösa aktörer att verka inom välfärdssektorn 

(prop. 2017/18:153 s. 44–45). I förarbetena anges även att tjänster inom välfärdsområdet i stor 

utsträckning riktas till grupper som befinner sig i utsatta positioner och på olika sätt befinner 

sig i en beroendesituation i förhållande till den som levererar tjänsten. Att minska oseriösa 

aktörers möjlighet att bedriva skattefinansierad välfärdsverksamhet är dessutom viktigt för 

allmänhetens tilltro till sektorn som helhet (prop. 2017/18:153 s. 45). Vidare anges det i förar-

betena att det är angeläget att tillsynsmyndigheterna kan ingripa innan bristande ekono-

miska förutsättningar eller bristande lämplighet har hunnit drabba elever eller brukare 

(prop. 2017/18:158 s. 53).  

I 26 kap. 3 § skollagen anges att Skolinspektionen har tillsyn över att enskilda som godkänts 

av Skolinspektionen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 § skollagen.  

Enligt 26 kap. 14 § skollagen får ett godkännande för en enskild huvudman inom skolväsen-

det återkallas om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande en-

ligt 2 kap. 5 § andra stycket 1 och 2, tredje stycket och 6 §. Av 26 kap. 16 § skollagen framgår 

att Skolinspektionen får besluta att ett beslut om återkallelse ska gälla trots att det inte har 

vunnit laga kraft.  
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Enligt förarbetena till 26 kap. 14 § skollagen är bestämmelsen främst avsedd att användas om 

huvudmannen saknar rättslig eller faktisk möjlighet att åtgärda de brister som aktualiserat 

frågan om återkallelse av godkännandet, och därmed saknar förutsättningar att följa ett före-

läggande (prop. 2017/18:158 s. 125).  

Det saknas särskild reglering för ideella föreningar. Viss ledning torde dock kunna hämtas 

från aktiebolagslagen (2005:551) och lagen om ekonomiska föreningar (2018:672). Styrelsele-

damöters ansvar regleras i 8 kap. 4 § aktiebolagslagen och 7 kap. 4 § lagen om ekonomiska 

föreningar. 

I 8 kap. 4 § aktiebolagslagen anges att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvalt-

ningen av bolagets angelägenheter samt att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets eko-

nomiska situation. Det anges även att styrelsen ska se till att bolagets organisation är utfor-

mad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt. Vidare anges att om vissa uppgifter delegeras till en el-

ler flera av styrelsens ledamöter eller till andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlö-

pande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. 

I 7 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar anges att styrelsen ska ansvara för föreningens 

organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter, fortlöpande bedöma före-

ningens ekonomiska situation och se till att föreningens organisation är utformad så att bok-

föringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolle-

ras på ett betryggande sätt. Vidare anges att om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av 

styrelsens ledamöter eller till andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kon-

trollera om delegationen kan upprätthållas. 

Av bestämmelserna om sysslomannaansvaret i 18 kap. handelsbalken, praxis, god förenings-

sed och allmänna rättsprinciper får vidare anses följa att en styrelse i en ideell förening har 

till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter och företräda föreningen gentemot tredje 

man. Den ställning styrelsens ledamöter har är i det närmaste att betrakta som sysslomän 

som på medlemmarnas uppdrag ska tillvarata föreningens intressen. Styrelseledamöterna 

har en allmän tillsyns- och initiativskyldighet när det gäller att förverkliga föreningens mål-

sättning. Till förvaltningen av föreningen hör att styrelsen vidtar de åtgärder som allmän 

lagstiftning, stadgar och stämma föreskriver. Det åligger styrelsen att se till att föreningens 

ekonomi sköts på ett betryggande sätt. Styrelsen ska också organisera arbetet inom före-

ningen samt utöva tillsyn över detta. Styrelsen ska se till att föreningens organisation är 

ändamålsenlig. Detta innebär bl.a. att organisationen har rutiner och funktioner som är av 

tillräcklig kvalité. En särskilt viktig uppgift är att se till att organisationen av bokföringen 

och medelsförvaltningen innefattar en betryggande kontroll. Styrelsen kan i viss utsträck-

ning delegera sina uppgifter till en enskild styrelseledamot, någon person utanför styrelsen 

eller sektioner och kommittéer m.m. När styrelsen använder sig av sin delegationsrätt ska 

den alltid handla med omsorg. Styrelsen ska se till att de som får delegation är lämpliga för 

uppgiften och har förutsättningar att fullgöra den. Styrelsen ska också fortlöpande kontrol-

lera att uppgiften utförs på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen har kvar sitt ansvar för sådant 

som har delegerats till någon annan att sköta. 
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Skolinspektionens bedömning 
 

I förarbetena till lagstiftningen om ägar- och ledningsprövning uttrycks att syftet med lag-

stiftningen är att förhindra oseriösa aktörer att verka inom välfärdssektorn, vilket är viktigt 

för samhällets förtroende för sektorn. Det framgår vidare att det är angeläget att tillsynsmyn-

digheten kan ingripa innan bristande lämplighet har hunnit drabba elever. 

Skolinspektionen bedömer att KB (ordförande), BG (vice ordförande), MA (sekreterare), AB 

(styrelseledamot) och TM (styrelseledamot) ingår i huvudmannens ägar- och ledningskrets. 

KB har varit styrelseledamot i Föreningen sedan december 2017, och ordförande i styrelsen 

sedan 2019. BG är en av Römosseskolans grundare, och har varit styrelseledamot i Före-

ningen sedan starten. MA valdes in i styrelsen den 24 april 2021, och har inte tidigare varit 

med i styrelsen. AB och TM valdes in i styrelsen den 6 augusti 2021, men har även tidigare 

varit med i styrelsen - AB under perioden december 2019 till april 2021 och TM under peri-

oden 2015 till december 2019.  

Enligt Föreningens stadgar är Föreningens ändamål att bedriva grundskoleverksamhet, för-

skoleverksamhet, fritidshem, gymnasie- och yrkesutbildningar, samt därmed förenlig verk-

samhet. 

En styrelse ska på medlemmarnas uppdrag tillvarata föreningens intressen. Styrelseledamö-

terna har en allmän tillsyns- och initiativskyldighet när det gäller att förverkliga föreningens 

målsättning. Bland annat åligger det styrelsen att se till att föreningens ekonomi sköts på ett 

betryggande sätt. Styrelsen ska också organisera arbetet inom föreningen samt utöva tillsyn 

över detta. Styrelsen ska se till att föreningens organisation är ändamålsenlig. Detta innebär 

bl.a. att organisationen har rutiner och funktioner som är av tillräcklig kvalité. En särskilt 

viktig uppgift är att se till att organisationen av bokföringen och medelsförvaltningen inne-

fattar en betryggande kontroll2.  

Skolinspektionen bedömer att styrelseledamöterna KB, BG, AB och TM, under de perioder 

de suttit i styrelsen i Föreningen, åsidosatt sitt tillsyns- och kontrollansvar, framförallt vad 

gäller att se till att Föreningens ekonomi sköts på ett betryggande sätt och att i övrigt utöva 

tillsyn över Föreningens verksamhet. Deras brister i dessa avseenden bedöms sammantaget 

som så allvarliga och omfattande att ingen av dem kan anses uppfylla de krav på lämplighet 

som ställs i skollagen för att få bedriva skolverksamhet. Flera av styrelseledamöterna be-

döms även på andra grunder vara olämpliga att fortsatt bedriva skolverksamhet.  

Skolinspektionen utvecklar nedan på vilka sätt styrelsen, och de enskilda styrelseledamö-

terna, åsidosatt sitt ansvar eller annars agerat på ett sätt som innebär att de inte kan anses 

lämpliga att fortsatt bedriva skolverksamhet. 

                                                      

2 Nedan benämns detta sammantagna ansvar som styrelsen och dess ledamöter har som styrelsens till-

syns- och kontrollansvar. 
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Styrelsen har inte utövat tillräcklig tillsyn och kontroll över Föreningens ekonomi   

Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har den 27 september 2021 väckt åtal för grovt bokförings-

brott mot bland andra AW, som fram till sitt avskedande i slutet av maj 2021 (och under hela 

den period som behandlas i detta beslut) varit rektor för Römosseskolan och skolchef för 

Föreningens skolenheter. AW – som var en av personerna som grundade Römosseskolan och 

som även under många år ingått i styrelsen – var även fram till sitt avskedande firmateck-

nare för Föreningen och innehade fullmakt att företräda Föreningen (sedan i vart fall 2017). 

Enligt åtalet ska AW, i egenskap av faktisk företrädare eller den som handhaft bokföringen 

för föreningen Primus Utbildning, själv eller tillsammans med Primus Utbildnings styrelse-

ordförande, uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt föreningens bokföringsskyldighet ge-

nom att inte bokföra förekommande affärshändelser under perioden juli 2016-december 

2018, däribland ett stort antal inbetalningar om tillhopa 4,4 miljoner kr respektive utbetal-

ningar om motsvarande belopp. Primus Utbildning (nedan benämnt Primus) var under den 

period som omfattas av åtalet leverantör av i huvudsak IT-tjänster åt Föreningen. Vid 

Ekobrottsmyndigheten pågår ytterligare en förundersökning rörande misstänkt ekonomisk 

brottslighet som ska ha ägt rum under en senare period, även detta med koppling till Före-

ningen, och med AW som en av de misstänkta; enligt uttalande av ansvarig åklagare i media 

ska misstankarna avse grov förskingring och grovt bokföringsbrott i bolaget WKI Enterprises 

AB (nedan benämnt WKI) och i Föreningen. I maj 2021 polisanmälde styrelsen i Föreningen 

AW. Enligt anmälan misstänkte styrelsen bl.a. att AW förskingrat pengar. 

      Föreningens revisor gjorde i revisionsberättelsen (daterad den 29 april 2021) för räken-

skapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30 ett uttalande som föranledde Skolinspektionen att öppna 

det nu aktuella ärendet. Enligt uttalandet hade revisorn under räkenskapsåret noterat att 

kostnader för IT och mat ökat med över 6 miljoner kr i Föreningen jämfört med föregående 

räkenskapsår. Revisorn hade även noterat att uppdragstagaren för IT och mat var närstående 

till ”en person som tecknar firman med fullmakt.” I Skolinspektionens utredning har fram-

kommit att firmatecknaren som avses är AW och uppdragstagaren bolaget WKI, där AWs 

syster och son har ledande roller. Revisorn bedömde i sitt uttalande att Föreningen kan ha 

lidit ekonomisk skada. Revisorn avstyrkte att föreningsstämman skulle bevilja den sittande 

styrelsen ansvarsfrihet. 

      Föreningen, AW, Primus och WKI har varit föremål för utredning av Skatteverket under 

våren 2021. Skatteverkets utredningar behandlar bland annat leverantörsfakturor som ut-

ställts av Primus gentemot Föreningen under åren 2017 och 2018, samt hur de inkomster som 

Primus och WKI fått från sin försäljning av tjänster till Föreningen sedan kommit att använ-

das. I beslut den 16 april 2021 meddelade Skatteverket att Föreningen skulle påföras ett skat-

tetillägg om sammanlagt 160 552 kr som en följd av betalningarna till Primus. I ytterligare tre 

beslut, två den 4 juni och ett den 1 juli 2021, har Primus, WKI och AW påförts skattetillägg 

och/eller blivit föremål för en ändring av skatt/avgift på grund av olika konstaterade brister 

enligt skattelagstiftningen (dessa tre beslut har överklagats). Skatteverket har även gjort poli-

sanmälan med anledning av sin utredning i dessa ärenden. 
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Skolinspektionen har tagit del av material från Ekobrottsmyndighetens förundersöknings-

protokoll samt de beslut som Skatteverket meddelat våren 2021. Skolinspektionen har även 

gått igenom den utredning som den nuvarande styrelsen i Föreningen låtit utföra med anled-

ning av revisorns uttalanden i revisionsberättelsen.  

Av det genomgångna materialet – och övrig utredning i ärendet – framgår att Föreningen 

under åren 2017-2021 betalat över 17 miljoner kr till Primus och WKI, för i huvudsak IT-

tjänster. Under 2020-2021 har Föreningen även betalat WKI mångmiljonbelopp för leverans 

av mat till Föreningens skolenheter. En genomgång av materialet visar dock att de aktuella 

tjänsterna, eller i vart fall en mycket stor del av dessa, inte har utförts alls och i vart fall inte av 

Primus eller WKI, som Föreningen betalat för att utföra tjänsterna. Föreningen har således 

betalat stora summor pengar till dessa företag, utan att få någon motprestation (eller i vart 

fall en mycket begränsad sådan). Föreningen har även betalat orimligt höga belopp för tjäns-

ter som ska ha utförts av framförallt WKI. Att Föreningen under flera års tid betalat fakturor 

på mycket höga belopp utan motprestation, och även låtit sig överdebiteras mycket kraftigt 

för utförda tjänster från dessa företag, har inte uppdagats av Föreningens styrelse förrän vå-

ren 2021, och först i maj 2021 har utbetalningarna till företagen upphört. Enligt Skatteverkets 

beslut har Primus och WKI under ovannämnda år betalat ut betydande belopp till Somalia i 

form av vad som uppges vara gåvor. Primus och WKI har även, under den aktuella peri-

oden, betalat avsevärda belopp i lön och olika förmåner till AW, som, enligt Skatteverket, i 

praktiken kontrollerat de aktuella företagen. Enligt Skatteverkets beslut är det medlen som 

kommit från försäljningen av IT-tjänster m.m. till Föreningen som möjliggjort utbetalning-

arna från Primus och WKI till Somalia och till AW.  

Nedan utvecklas vad ovanstående slutsatser baseras på, och därefter varför den nuvarande 

styrelsen i Föreningen brustit i sitt tillsyns- och kontrollansvar. 

 

Närmare om tjänsterna från Primus, 2017 och 2018 

Under åren 2017 och 2018 har, enligt materialet i Ekobrottsmyndighetens förundersökning, 

Föreningen betalat över tre miljoner kronor till den ideella föreningen Primus för olika tjäns-

ter, i huvudsak inom IT. Primus är en ideell förening som grundades 2014 av bland andra 

AW och dennes syster. AW har alltsedan grundandet varit Primus kontaktperson gentemot 

myndigheter, däribland Skatteverket och Skolinspektionen, och enligt egen utsaga varit råd-

givare och konsult åt denna förening. I styrelsen har ingått bland andra AWs syster och son. 

Enligt Primus stadgar har föreningen till ändamål att ”driva skolor, fristående med enskild 

huvudman” (Skatteverket konstaterar i sina beslut att tillhandahållande av IT-tjänster såle-

des inte är förenligt med de ändamål som stipuleras av stadgarna). Skatteverket beskriver i 

sin brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten att AW haft ett bestämmande inflytande över 

Primus verksamhet genom sin ställning och företagsledande position. Ett avtal om försälj-

ning av IT-tjänster samt ”renovationer och lokalvård” ingicks mellan Föreningen (genom fir-

matecknaren AW) och Primus (genom AWs syster) i april 2017.  
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Under åren 2017 och 2018 har Föreningen, enligt Skatteverket och Ekobrottsmyndighetens 

förundersökning, fakturerats vid sammanlagt ca 45 tillfällen av Primus (samtliga fakturor har 

också betalts). Enligt fakturorna har Primus framförallt anlitats för utförande av IT-tjänster, 

men även för andra arbetsuppgifter såsom utbildning, deltagande på föräldra- och lednings-

möten samt bygg- och vaktmästartjänster. Skatteverket har vid sin genomgång av de faktu-

ror som lämnats in av Föreningen respektive Primus konstaterat att samtliga fakturor som 

Föreningen ska ha intagit i sina räkenskaper med fakturadatum 1 augusti 2017-17 juni 2018 

avviker till sitt innehåll och utformning från motsvarande fakturor som ska ha bokförts hos 

Primus; fakturorna i Primus och Föreningen ser alltså olika ut, trots att de ska gälla samma 

tjänster. I de fakturor som finns i Föreningens bokföring framgår inte i något fall hur mycket 

arbete som ska ha lagts ner, utan det finns bara angivet det totalbelopp som Föreningen ska 

betala för de utförda tjänsterna, med en kort beskrivning av vad arbetet bestått i (se mer om 

dessa fakturor nedan). I fakturorna som getts in av Primus till Skatteverket finns däremot i de 

flesta fall antalet timmar som ska ha utförts angivet i respektive faktura (jämte en beskriv-

ning av det utförda arbetet, som i de allra flesta fall skiljer sig från motsvarande faktura hos 

Föreningen). Totalt ska enligt dessa fakturor Primus ha utfört ca 1850 timmars arbete mellan 

augusti 2017 (första fakturan i materialet) och juni 2018 (sista fakturan med antal timmar an-

gett).  

      På grund av nyssnämnda olikheter i fakturorna och avsaknaden av bokföring i Primus 

går det inte att exakt fastställa hur mycket arbete som ska ha utförts av Primus under 2017 

och 2018, men Skolinspektionen kan konstatera att den totala kostnaden som Föreningen be-

talat för olika tjänster från Primus under dessa år uppgår till över tre miljoner kr – eller ca 

187 000 kr i månaden under perioden augusti 2017-december 2018 – och att det rör sig om 

sammanlagt ca 230 hela arbetsdagar för en person, enbart under perioden augusti 2017-juni 

2018 (enligt Primus fakturor). Av det material som finns i Ekobrottsmyndighetens förunder-

sökningsprotokoll framgår dock att Primus – som alltså ska ha tillhandahållit de aktuella 

tjänsterna –, under den aktuella perioden inte har haft några kostnader alls för personal, utrust-

ning eller annat som skulle ha behövts för att utföra de tjänster som fakturorna omfattar (ex-

empelvis anges reparation av datorer och renovering av lokaler m.m.). Kontoutdrag från Pri-

mus bankkonton under 2017 och 2018 visar att företaget inte gjort några utbetalningar för 

lön, material eller motsvarande under den aktuella perioden (de löneutbetalningar som 

gjorts har varit till AW). Att så varit fallet bekräftas även av ett underlag på inkomster och 

utgifter för den aktuella perioden som Primus gett in till Skatteverket, och som inte heller in-

nehåller några sådana kostnader. Primus har, enligt Skatteverkets beslut, inte heller lämnat 

in vare sig skattedeklarationer för arbetsgivaravgifter eller kontrolluppgifter för anställda i 

företaget under den period företaget uppburit uppdrag åt Föreningen. Detta kan inte inne-

bära något annat än att Primus inte utfört de tjänster som Föreningen betalat för, och att Före-

ningen inte fått någon som helst motprestation för de medel som utbetalts. Denna slutsats 

delas av den nuvarande styrelsen i Föreningen som i intervju med Skolinspektionen uppgett 

att deras efterforskningar gällande denna period visat att Föreningen betalat ”bluffakturor” 

som utställts av Primus. Skatteverket konstaterar i sitt beslut avseende AW att Primus ur-

sprungliga syfte med fakturering av IT-tjänster m.m. varit att utan beskattningskonsekvenser 
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frigöra medel från Föreningen för utbetalningar till Somalia och för betalning av AWs ut-

landsresor. 

      AW har i förhör med Ekobrottsmyndigheten och i kontakter med Skatteverket (i sin egen-

skap av företrädare för Primus) uppgett att skälet till att Primus inte haft några lönekostna-

der under 2017 och 2018 varit att Primus inte haft några anställda, och att de personer som 

utfört tjänsterna hos Föreningen gjort detta ideellt och utan att få någon ersättning för sitt ar-

bete; enligt AW ska det framförallt ha varit en person, som vid tidpunkten var anställd på en 

av Föreningens skolenheter (som IT-ansvarig), som utfört de aktuella tjänsterna ideellt, men 

att denne ibland fått hjälp av ”olika medlemmar i föreningen [Primus; SI:s anm.] och deras 

vänner och liknande”. Skolinspektionen konstaterar att denna förklaring inte är trovärdig 

och att det faller på sin egen orimlighet att kvalificerade IT- och byggtjänster m.m. till ett 

värde om drygt tre miljoner kr – som skulle ha krävt ca 230 arbetsdagar att utföra –, skulle ha 

utförts helt utan ersättning, och dessutom av i huvudsak en person, som samtidigt innehaft 

en annan anställning. Det är betydligt mer sannolikt att Föreningen betalat Primus en andra 

gång för tjänster som redan hade utförts av Föreningens personal, dvs. som redan var beta-

lade av Föreningen. Den person som senare tagit över den löpande bokföringen för Före-

ningen har i förhör med Ekobrottsmyndigheten, när denne tillfrågades om en senare ökning 

av IT-kostnaderna, lämnat en redogörelse som bekräftar detta. Denna person har bland an-

nat uppgett att det var ”samma person som i praktiken skötte IT-tjänsterna på skolorna un-

der perioden före och efter det att WKI tog över denna uppgift. Innan WKI tog över och bör-

jade leverera IT-tjänsterna var den aktuella personen anställd av Föreningen Framstegssko-

lan i Göteborg och kostade då cirka 50 000-60 000 kr i månaden, eller ca 500 000-600 000 kr 

om året. Denne utförde då all drift av skolornas IT-utrustning själv”. 

Skolinspektionen kan utifrån ovanstående konstatera att Föreningen betalat Primus åt-

minstone tre miljoner kr för tjänster som inte motsvarats av någon motprestation. Eftersom 

några tjänster inte kan ha utförts av Primus innebär detta också att Föreningen under den ak-

tuella tidsperioden rimligen bokfört transaktioner och utgifter som saknar förankring i verk-

ligheten, vilket även torde innebära att årsredovisningarna för de aktuella åren inte heller 

blivit korrekta. Skatteverket har också som en följd av utbetalningar som ägt rum till Primus 

under perioden 1 januari 2017-30 juni 2017 meddelat att Föreningen kommer att påföras ett 

skattetillägg om sammanlagt 160 552 kr, se beslut från Skatteverket den 16 april 2021. Detta 

på grund av att Föreningen underlåtit att innehålla 30 procent skatt på den ersättning för ar-

bete som utbetalats till Primus, något som Föreningen enligt lag varit skyldig att göra ef-

tersom Primus saknat F-skatt (effekten av detta har blivit att Primus erhållit mer ersättning 

än Primus haft rätt till, jfr Skatteverkets beslut avseende Föreningen). 

 

Närmare om tjänsterna från WKI, 2019-2021 

Vid årsskiftet 2018/2019 bytte Föreningen leverantör av IT-tjänster till aktiebolaget WKI. Ett 

avtal om försäljning av IT-tjänster ingicks i januari 2019 mellan Föreningen (genom styrelse-

ledamoten BG) och WKI (genom AWs syster). I april 2019 ingicks även ett andra avtal mellan 

Föreningen (genom firmatecknaren AW) och WKI (genom AWs syster), denna gång gällande 
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leverans av skolmåltider till Föreningens skolenheter. Vid tidpunkten för dessa båda avtal, 

och fram till den 16 juli 2020, ägdes samtliga aktier i WKI av AW, som alltså samtidigt var 

bland annat skolchef och rektor vid en av Föreningens skolenheter (efter nämnda datum togs 

aktierna i WKI över av AWs son). I styrelsen för WKI satt vid dessa tidpunkter, och i vart fall 

fram till juni 2021, AWs syster som styrelseledamot och ordförande. Skatteverket skriver i sin 

brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten att AW haft ett bestämmande inflytande över 

WKI:s verksamhet genom sin ställning och företagsledande position. Enligt Skatteverkets be-

slut avseende WKI har bolagets enda kund under 2019-2020 (och såvitt framkommit även 

därefter) varit Föreningen. AW har i förhör med Ekobrottsmyndigheten uppgett att WKI 

som mest haft sex personer anställda, varav två ska ha arbetat med IT, tre med matleveran-

ser och en med administration (AWs son). Samtliga ska enligt AW ha rekryterats från Rö-

mosseskolan. Enligt material från Ekobrottsmyndigheten har den ena av de personer som 

AW uppgett arbetat med IT varit anställd i WKI från och med april 2019, den andra perso-

nen är anställd i WKI sedan april 2021.   

 

Av det underlag som Skolinspektionen tagit del av från Ekobrottsmyndigheten framgår att 

WKI under perioden april 2019-maj 2021 fakturerat Föreningen sammanlagt ca 14 miljoner 

kr för IT-tjänster. WKI har under samma tid även fakturerat Föreningen mångmiljonbelopp 

för leverans av mat till Föreningens skolenheter. Den utredning som styrelsen i Föreningen 

låtit göra under senvåren 2021 (efter att revisorn noterat en ökning i kostnaderna för IT och 

mat) har kommit till slutsatsen att WKI fakturerat Föreningen för ”oskäliga kostnader på 

närmare 13 miljoner kronor totalt för IT och Mat, för IT närmare 7 miljoner kr” (det är något 

oklart av utredningen om detta avser hela perioden 2019-2021 eller en del av den). På grund 

av utredningens slutsatser har styrelsen i Föreningen beslutat att sluta betala WKI:s fakturor. 

Den sista fakturan betalades den 10 maj 2021. Av styrelsens utredning och underlaget från 

Ekobrottsmyndigheten framgår sammantaget att Föreningen under åren 2019-2021 dels har 

betalat för tjänster (IT och mat) som har utförts av personal avlönad av Föreningen (dvs för 

tjänster som Föreningen redan betalat för), dels har betalat oskäligt höga kostnader för vissa 

tjänster. 

 

Utredningen i ärendet visar alltså bland annat att vissa tjänster som WKI tagit betalt för har 

utförts av personal som vid tidpunkten var anställda på Föreningens skolor och som därmed 

redan var avlönade av Föreningen för att utföra de aktuella tjänsterna. Den personal som avses är 

dels Föreningens IT-ansvarige, dels kökspersonal vid Föreningens skolenheter. När det gäl-

ler IT så framgår exempelvis att Föreningen i april 2019 betalat en faktura från WKI på 441 

250 kr, som bl.a. ska ha avsett arbete (”IT support för elever och personal”) utfört i mars må-

nad 2019. Av Föreningens underlag, och materialet från Ekobrottsmyndigheten, framgår 

dock att den person som ska ha utfört denna support fortfarande var anställd på en av Före-

ningens skolenheter i mars 2019, vilket innebär att WKI tagit betalt för arbete som utförts av 

en av Föreningens personal och inte av WKI:s personal. Den andra person som AW säger ar-

betade för WKI med IT hade vid denna tidpunkt inte börjat på WKI. När det gäller matleve-

ranser framgår av styrelsens utredning att Föreningen betalat fyra fakturor från WKI avse-

ende sådana leveranser i februari 2020. Det sammanlagda beloppet på dessa fakturor uppgår 
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till 428 288 kr. Enligt styrelsens utredning var kökspersonalen som ska ha utfört dessa matle-

veranser under denna period fortfarande anställda av Föreningen, och alltså ännu inte an-

ställda av WKI. Den första av dessa fakturor (daterad den 10 februari 2020) avser dessutom, 

enligt styrelsen, matleveranser som ska ha skett vid en tidpunkt innan WKI börjat leverera 

mat till Föreningens skolor. Inte heller dessa tjänster kan alltså ha utförts av WKI.    

I dessa fall har således Föreningen – liksom under 2017-2018 – betalat för tjänster som Före-

ningen inte fått någon motprestation för.  

 

Av utredningen i ärendet framgår även att Föreningen fakturerats oskäligt höga kostnader för 

IT-tjänster av WKI under åren 2019-2021. Enligt styrelsens egen utredning har ”timkostnaden 

eller kostnad per elev ökat dramatiskt” efter att WKI tog över leveranserna av IT från Pri-

mus. Detta trots att syftet, enligt styrelsen, varit att avtalet med WKI skulle innebära lägre 

kostnader för Föreningen gällande IT. Av det material från Ekobrottsmyndigheten som Skol-

inspektionen tagit del av framgår att Föreningen under perioden april 2019-maj 2021 betalat 

WKI 14 275 000 kr för IT-tjänster; 13 670 000 kr av detta belopp har avsett arbete och reste-

rande del ”molntjänster” och andra fasta kostnader. Under april-juni 2019 betalade Före-

ningen 441 250 kr i månaden till WKI för sådana tjänster. Under augusti 2019-maj 2020 beta-

lade Föreningen 580 000 kr i månaden till WKI för IT-tjänster. Kostnaderna ökade till 605 625 

kr per månad i augusti och september 2020. Därefter ökade kostnaderna ytterligare. Under pe-

rioden oktober 2020-maj 2021 betalade Föreningen 670 000 kr i månaden till WKI för IT-tjäns-

ter. De belopp som Föreningen betalat WKI för IT-tjänster under hela denna period är såle-

des uppseendeväckande höga. De kan jämföras med vad Föreningen betalade för IT under 

2017 och 2018 (då Föreningen dessutom betalade för IT-tjänster som överhuvudtaget inte ut-

fördes, se ovan), där kostnaden per månad uppgick till ungefär 187 000 kr (detta innefattar 

även andra tjänster från Primus). Åren 2015 och 2016 saknas en exakt uppgift om IT-kostna-

den, men enligt Ekobrottsmyndighetens förhör med den person som senare tog över den lö-

pande bokföringen i Föreningen uppgick kostnaden tidigare till ca 50 000-60 000 kr i måna-

den, eller ca 500 000-600 000 kr om året, dvs. ungefär en tiondel av kostnaderna under april 

2019-maj 2021. Än mer anmärkningsvärda framstår kostnaderna när det beaktas att WKI un-

der större delen av perioden haft endast en person anställd för att utföra IT-tjänster – det var 

först i april 2021 som en andra person anställdes –, och att i stort sett hela det fakturerade be-

loppet från WKI avser arbete. Under exempelvis perioden augusti 2019- maj 2020 motsvarar, 

enligt en beräkning som Ekobrottsmyndigheten gjort, den tid som WKI fakturerat Före-

ningen 555 timmars arbete per månad. Detta skulle, enligt samma beräkning, kräva 3,26 hel-

tidstjänster3. Under senare perioder är antalet timmars arbete som skulle ha krävts för att ut-

föra fakturerat belopp ännu högre. Mot denna bakgrund framstår det som uppenbart att För-

eningen under den aktuella perioden betalat orimligt höga belopp för de tjänster som WKI 

                                                      

3 Enligt en uppgift från Föreningens styrelse så ska WKI ha fakturerat baserat på antal elever och antal 

personal, och inte utifrån antal timmar utfört arbete. Om detta är korrekt (fakturorna är otydliga i 

detta avseende), så skulle antalet timmar arbete per månad under nämnda period ha behövt uppgå till 

åtminstone 560 timmar (baserat på timkostnaden 800 kr/timme). Detta skulle motsvara ca 3,30 heltids-

tjänster. 
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utfört och att endast en bråkdel av de tjänster som Föreningen betalat för kan ha utförts. Det 

framstår som anmärkningsvärt att styrelsen i Föreningen, eller dess kontrollapparat, inte no-

terat detta, och inte slutat betala till WKI förrän i maj månad 2021.  

      Av Ekobrottsmyndighetens underlag framgår att Föreningen fram till den 1 januari 2019 

skött den löpande bokföringen själva, men att bokföringen vid detta datum togs över av re-

dovisningsbyrån Modern Ekonomi; denna redovisningsbyrå har senare även kommit att 

hantera den löpande bokföringen m.m. i Primus och WKI. I förhören som Ekobrottsmyndig-

heten hållit med anställda på Modern Ekonomi som hanterat Föreningens löpande bokföring 

framgår att även dessa personer reagerat på de mycket höga kostnaderna för IT. Exempelvis 

uppger den person hos Modern Ekonomi som skött den löpande bokföringen för Föreningen 

bland annat att han inte kan förstå vad ökningen i IT-kostnaderna berott på. Denne har upp-

gett att det var ”samma person som i praktiken skötte IT-tjänsterna på skolorna under peri-

oden före och efter det att WKI tog över denna uppgift”. Innan WKI tog över och började le-

verera IT-tjänsterna var den aktuella personen anställd av Föreningen och kostade då cirka 

50 000-60 000 kr i månaden. Denne utförde då all drift av skolornas IT-utrustning själv. 

Denna person tog sedan, enligt den bokföringsansvarige, tjänstledigt från Föreningen och 

började arbeta i WKI. Efter övergången till WKI fortsatte denne att sköta IT-tjänsterna på 

skolorna själv. Kostnaderna ökade då till 7 eller 8 miljoner, och den bokföringsansvarige sä-

ger att denne inte kan ”se vad det här extraarbetet är någonstans”. Den bokföringsansvarige 

har även i förhör med Ekobrottsmyndigheten berättat att denne under denna period fick ett 

mail från AW där AW föreslog att de ”kunde fördela kostnaden” för IT-tjänsterna från WKI 

(som då var uppe i ca 670 000 kr i månaden) i ”ex antal tusen för material”. Den bokförings-

ansvariga sa dock nej till detta ”då WKI inte äger någonting”.  

 

Även när det gäller kostnaderna för mat har de personer som skött bokföringen (Modern 

Ekonomi) reagerat på kostnadernas storlek. Den person som skötte den löpande bokföringen 

för Föreningen har i förhör med Ekobrottsmyndigheten uppgett att denne reagerat på att 

kostnaderna var höga, bland annat utifrån en jämförelse med ett annat bolag som denne an-

svarar för och som också levererar mat till skolor. Som tidigare nämnts har även Föreningens 

revisor reagerat på de höga kostnaderna för mat, och den nuvarande styrelsens utredning 

har kommit till slutsatsen att WKI även gällande denna tjänst fakturerat Föreningen med 

oskäliga belopp. Även när det gäller dessa tjänster leder utredningen till slutsatsen att Före-

ningen betalat långt mer än vad som varit rimligt. 

 

Den exakta summan som Föreningen betalat för tjänster från WKI som inte alls utförts, eller 

där en uppseendeväckande överdebitering skett, är svår att fastställa, men Skolinspektionen 

konstaterar att det handlar om mångmiljonbelopp. Även under 2019-2021 har således Före-

ningen betalat stora summor pengar för tjänster som inte motsvarats av någon motprestat-

ion, eller där motprestationen inte stått i rimlig proportion till vad Föreningen betalat.  

 

Att Föreningen under denna period lidit ekonomisk skada konstateras i styrelsens egen ut-

redning och torde vara uppenbart. Liksom när det gäller Primus innebär detta också att För-

eningen under den aktuella tidsperioden rimligen bokfört vissa transaktioner och utgifter 
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som saknar förankring i verkligheten, vilket även torde innebära att årsredovisningarna för 

de aktuella åren inte heller blivit korrekta. 

 

Närmare om den nuvarande styrelsens ansvar för det som hänt under åren 2017-2021 

Föreningen har alltså under åren 2017-2021 betalat avsevärda belopp för tjänster som inte ut-

förts, och som Föreningen inte fått någon motprestation för alls. Föreningen har under denna 

period också betalat stora summor pengar för tjänster som Föreningen inte fått någon rimlig 

motprestation för. Detta har påverkat Föreningens ekonomi på ett negativt sätt och har med-

fört att medel som ytterst varit avsedda att användas för elevernas utbildning inte kommit 

Föreningens verksamheter till gagn. Denna användning av Föreningens medel står i uppen-

bar strid med det ändamål som Föreningen har enligt stadgarna (dvs. att bedriva skolverk-

samhet). De aktuella betalningarna har även fått andra negativa konsekvenser för Före-

ningen, däribland ett skattetillägg. Föreningen har således på flera sätt förorsakats skada av 

det som skett under åren 2017-2021.  

 

Styrelsen har ett ansvar för att se till att föreningens ekonomi sköts på ett betryggande sätt 

och ett ansvar gentemot föreningens medlemmar att tillvarata föreningens intressen. Styrel-

sen har även ett ansvar för att se till att föreningen fullgör sitt ansvar mot det allmänna. Det 

åligger styrelsen att organisera arbetet inom föreningen på ett ändamålsenligt sätt samt ut-

öva tillsyn över detta. Styrelsen i en ideell förening har också ett ansvar för att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de ändamål som anges i föreningens stadgar. Enligt Skolinspektion-

ens bedömning har styrelsen i Föreningen under perioden 2017-2021 inte tagit ett tillräckligt 

ansvar i dessa avseenden. Som tidigare nämnts har de nuvarande styrelseledamöterna KB, 

BG, AB och TM samtliga suttit i Föreningens styrelse hela, eller stora delar, av denna period. 

Mångmiljonbelopp av vad som i grunden är allmänna medel har under flera års tid betalats 

ut från Föreningen för tjänster som inte utförts, eller för tjänster där Föreningen på ett up-

penbart sätt överdebiterats, utan att styrelsen – eller de personer som styrelsen utsett att ut-

öva kontroll och tillsyn av verksamheten (”kontrollapparaten”) – noterat eller reagerat på 

detta. Detta trots att det funnits flera tydliga indikationer på att allt inte stått rätt till när det 

gällde de aktuella tjänsterna eller de företag som tillhandahöll dessa tjänster (detta utvecklas 

nedan). Styrelsen har under denna tid uppenbarligen inte haft en tillräcklig uppföljning av 

sin verksamhet, och inte heller tillräckliga rutiner för att utvärdera det system för kontroll av 

verksamheten som valts. Flera av utbetalningarna som Föreningen gjort under perioden har 

också på ett uppenbart sätt stridit mot grundläggande skatterättsliga regler, exempelvis gäl-

lande skatteavdrag vid betalning för arbete, något som inte heller uppmärksammats av sty-

relsen eller dess kontrollapparat. Styrelsens, och den kontrollapparat som styrelsen ansvarar 

för, oförmåga att uppmärksamma och reagera på de tydliga missförhållanden som förelegat i 

verksamheten har också inneburit att det kunnat äga rum en systematisk aktivitet, med Före-

ningen som nav, som kan vara att bedöma som brottslig. Styrelsen under de aktuella peri-

oderna har därmed uppenbarligen inte utövat den interna kontroll och omsorg som åligger 
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denna eller i övrigt tagit ett tillräckligt ansvar för att se till att ekonomin skötts på ett betryg-

gande sätt. Som en följd av den bristfälliga kontroll och tillsyn som styrelsen utövat har Före-

ningen kunnat förorsakas skada i olika avseenden under perioden 2017-2021. 

 

Styrelsen har i intervju med Skolinspektionen lagt hela skulden för det inträffade på den tidi-

gare skolchefen och rektorn AW och menar att de dåvarande styrelserna blivit vilseledda av 

honom. Styrelsen har i intervju med Skolinspektionen också uppgett att ingen i de dåva-

rande styrelserna känt till att det fanns ett närståendeförhållande mellan AW och Pri-

mus/WKI (det var dock, enligt styrelsen, känt att AWs son arbetade på WKI). Styrelsen har 

beskrivit att så snart som det uppdagades att något inte stod rätt till så har styrelsen genom-

fört en grundlig utredning, som sedan slutat i en polisanmälan i maj 2021, och att styrelsen i 

samband med detta även avskedade AW och slutade betala fakturorna från WKI.   

 

Skolinspektionen bedömer att det rimligen inte kan ha undgått Föreningens dåvarande sty-

relseledamöter vad som pågick i Föreningen och att styrelsens agerande under den aktuella 

perioden under alla omständigheter sammantaget inte varit tillräckligt. En tillräcklig kontroll 

och tillsyn över Föreningens ekonomi och verksamhet, eller uppföljning av densamma, har 

inte funnits. Styrelsen borde i ett mycket tidigare skede ha blivit varse om de oegentligheter 

som pågick i Föreningens verksamhet och vidtagit åtgärder för att undersöka och sätta stopp 

för detta. De åtgärder som till slut vidtagits av styrelsen i Föreningen har kommit alldeles för 

sent.   

 

Skolinspektionen konstaterar i denna del att det handlar om mycket stora belopp som Före-

ningen betalat för tjänster från Primus och WKI. Kostnaderna för IT måste rimligen ha ökat 

avsevärt efter att Primus tog över leveransen av IT-tjänster 2017, och ökade sedan till an-

märkningsvärda nivåer under den tid som WKI tillhandahöll tjänsterna. Även kostnaderna 

för matleveranser har ökat efter att WKI tog över denna uppgift. Leverantörerna av de aktu-

ella IT-tjänsterna (med mera) har varit på marknaden helt okända aktörer inom samtliga ak-

tuella tjänsteområden. De avtal som Föreningen ingått med dessa båda leverantörer var 

också odetaljerade och innehöll, i Primus fall, ingen reglering av priser. Redan ovanstående 

borde ha föranlett styrelsen – eller de personer som styrelsen gett i uppdrag att utöva kon-

troll och tillsyn över ekonomin, och som styrelsen ansvarar för – att göra en undersökning av 

vad kostnadsökningen berodde på samt en mer noggrann kontroll av att Föreningen verkli-

gen fick det som den betalade för från de aktuella entreprenörerna. En sådan undersökning 

och kontroll borde rimligen ha skett redan när Primus anlitades och kostnaderna för IT 

måste ha ökat, och definitivt efter att WKI anlitades, med det uttalade syftet att sänka Före-

ningens IT-kostnader. Protokollen från styrelsens möten, och från föreningsstämmorna, un-

der dessa år innehåller dock inte någon notering om IT- eller matkostnaderna eller valet av 

leverantör; den första gången detta omnämns i ett föreningsstämmoprotokoll är i protokollet 

från årsmötet den 24 april 2021, och den första gången det nämns i ett styrelseprotokoll är 

den 29 april 2021, när det beslutades att avtalen med WKI skulle sägas upp. Det finns visser-

ligen en notering i ett styrelseprotokoll i september 2019, men denna handlar om att styrel-
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sen då godkände att WKI skulle anlitas trots att ”rektorns släkting” arbetade där. Det fram-

står också som uppenbart att investeringar i IT-miljön av denna storlek och under en så lång 

period borde ha gett resultat i verksamheterna som var tydliga och lätta att utvärdera; AWs 

förklaring till styrelsen att de ökade kostnaderna berodde på kostnader för ”digitalisering av 

skolorna” borde därmed ha varit mycket lätt att genomlysa. Inte heller avsaknaden av såd-

ana resultat har uppmärksammats av styrelsen i Föreningen under den aktuella perioden. 

      Skolinspektionen konstaterar också att fakturorna som Föreningen fått från Primus under 

åren 2017-2018 (totalt 45 stycken) brister i flera grundläggande avseenden, exempelvis fram-

går inte i någon av fakturorna under denna period hur många timmars arbete som ska ha ut-

förts eller vilket timpris som gäller (något som inte heller regleras i avtalet med Primus). Be-

skrivningen av vad det är för arbete som utförts är också påfallande oprecist. I en faktura på 

79 670 kr är den enda beskrivningen som ges ”Div arbete Rannebergen/Hammarkullen, Av-

tal reglerad ersättning”, i en annan på 65 000 kr ”IT infrastruktur med nätverksarbete”; det 

finns ett stort antal liknande exempel. Också fakturorna från WKI när det gäller IT-tjänster är 

odetaljerade. Exempelvis begränsar sig specifikationen av vilket arbete som utförts (och som 

Föreningen alltså betalar för) i de allra flesta fakturor till ”IT support för elever”, ”IT support 

för personal” och ”IT säkerhet, molntjänster och övrigt enligt avtal”. Dessa anmärknings-

värda otydligheter och brister i fakturorna, särskilt sett i relation till hur avtalen med leve-

rantörerna sett ut och de höga belopp det rört sig om, borde också ha föranlett styrelsen i 

Föreningen – eller den kontrollapparat som styrelsen bär ansvaret för – att reagera och följa 

upp utbetalningarna och vad Föreningen egentligen betalade för.   

      Ytterligare anledning till uppföljning av de höga kostnaderna för IT-tjänster (med mera) 

utgör den omständigheten att båda de företag som anlitats för att utföra tjänsterna ägts eller 

kontrollerats av Föreningens firmatecknare/skolchef/rektor och dennes familjemedlemmar. 

Ledamöter i den nuvarande styrelsen i Föreningen har som nyss nämnts uppgett att de tidi-

gare styrelserna i Föreningen inte vetat om att det fanns ett närståendeförhållande, och att 

AW inte upplyst dem om detta. Skolinspektionen bedömer dock att det funnits ett flertal om-

ständigheter som borde ha gett styrelsen i Föreningen, eller dess kontrollfunktion, anledning 

att uppmärksamma eller misstänka att de företag som skolans firmatecknare/skolchef/rektor 

anlitat eller föreslagit som leverantörer, kunde stå i någon form av relation till honom eller 

annars behövde undersökas närmare. Den tydligaste indikationen på detta är att den person 

som skrev på avtalen för Primus och WKI är AWs syster; det borde från styrelsens perspek-

tiv i sig ha varit iögonfallande att det var samma person som skrev på avtalet för WKI, som 

för Primus, när poängen med detta nya avtal var att anlita ett nytt, billigare IT-företag. En re-

lativt enkel eftersökning hade också bl.a. kunnat visa att det fanns närstående till AW i sty-

relsen i respektive företag, och att AW eller dennes familjemedlemmar hade rätt att teckna 

företagens firma. Likaså hade en kontakt från styrelsens sida med dess bokföringsfirma Mo-

dern Ekonomi (som tog över den löpande bokföringen i Föreningen i januari 2019, och strax 

därefter även i Primus och WKI) kunnat ge styrelsen information om att AW var kontaktper-

son för företagen Primus och WKI. 

      Styrelsen, eller dess kontrollfunktion, borde således rimligen i ett mycket tidigare skede 

ha uppmärksammat att det fanns ett sådant närståendeförhållande mellan AW och de båda 

IT-leverantörerna, och blivit uppmärksamma på de risker detta kunde medföra. Styrelsens 
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underlåtenhet att notera detta, eller reagera på det, har bidragit till att de aktuella transakt-

ionerna inte uppdagats och kunnat fortsätta att ske under mycket lång tid. Mot ovan angiven 

bakgrund föranleder inte vad styrelsen uppgett om sin okunskap om närståendeförhållandet 

någon annan bedömning än den som redovisats tidigare.  

 

Med hänsyn till den långa tid under vilken styrelsen, på ett grundläggande sätt, brustit i sin 

kontroll av Föreningens ekonomi, den skada som Föreningen förorsakats under den aktuella 

perioden, och med beaktande av vad som i övrigt framkommit, måste styrelsens underlåten-

het att utöva tillräcklig kontroll och tillsyn över verksamheten i ovannämnda avseenden ses 

som mycket allvarlig. Denna underlåtenhet har medfört att Föreningens medel kommit att 

användas på ett sätt som inte står i överensstämmelse med ändamålet i dess stadgar och att  

omsorgsplikten mot medlemmarna inte fullföljts under flera års tid. Den har också medfört 

att utbetalningar skett på ett sätt som strider mot skattelagstiftningen och att Föreningen un-

der denna period inte fullföljt sina skyldigheter mot det allmänna. Under den aktuella peri-

oden har KB, BG, AB och TM alla ingått i Föreningens styrelse, och bär alla ett ansvar för den 

misskötsamhet som skett under sin/sina respektive mandatperioder. Skolinspektionen bedö-

mer mot ovanstående bakgrund att nämnda personer i styrelsen inte kan betraktas som 

lämpliga att fortsatt bedriva skolverksamhet. 

 

Styrelsen har inte heller i andra avseenden utövat tillräcklig kontroll och tillsyn över 
verksamheten 

I Skolinspektionens utredning har det även framkommit fler exempel på att styrelsen i Före-

ningen under perioden 2017-2021 i olika avseenden inte utövat en tillräcklig kontroll eller 

tillsyn över verksamheten.  

Som redogjorts för ovan har Föreningen i april 2017 respektive januari och april 2019 ingått 

avtal med Primus och WKI. Det har varit AW som, för Föreningens räkning, ingått avtalet 

med Primus (om IT-tjänster) och avtalet i april 2019 med WKI (om matleveranser). Avtalet i 

januari 2019 med WKI (om IT-tjänster) har skrivits på av BG men det har varit AW som före-

slagit att Föreningen skulle ingå avtalet med detta bolag. I samtliga dessa fall har den som 

skrivit under avtalen för uppdragstagaren varit AWs syster. Som utvecklats ovan så har sty-

relsen, eller dess kontrollapparat, inte uppmärksammat att dessa företag stått i ett närståen-

deförhållande till AW. Detta trots att en enkel kontroll hade visat på detta närståendeförhål-

lande och på att det fanns flera tveksamheter rörande dessa företag som borde ha gett anled-

ning att ifrågasätta deras kvalifikationer för att tillhandahålla kvalificerade IT-tjänster (och 

även andra tjänster). Att avtal vid tre tillfällen kunnat ingås med företag som stod i ett up-

penbart närståendeförhållande med firmatecknaren/skolchefen/rektorn utan att styrelsen – 

eller de personer som styrelsen utsett att utöva tillsyn/kontroll över verksamheten – upp-

märksammat eller reagerat på detta är anmärkningsvärt och ett tydligt exempel på att styrel-

sen inte haft tillräcklig kontroll, tillsyn eller uppföljning av verksamheten. Som utvecklats 

ovan har det även efter tecknandet av avtalen uppkommit flera tydliga signaler på att allt 

inte stod rätt till med dessa företag och de tjänster de tillhandahöll, som inte heller uppmärk-

sammats av styrelsen. 



Skolinspektionen  
  

2021-10-27 
Dnr SI 2021:3767  

18 (24) 
 

Av utredningen har även framgått att AW, på uppdrag av styrelsen i Föreningen, i maj 2020 

ingått ett avtal med Safirskolan AB om köpet av inkråmet i det som tidigare var Safirskolan i 

Göteborg (huvudmannen som drev denna skola fick sitt godkännande återkallat i december 

2019 efter att det uppdagats att den tidigare ägaren hade kopplingar till våldsbejakande extr-

emism och att den nya ägaren uppträdde som bulvan åt denne). I överlåtelsen ingick hyres-

avtal till lokaler som Safirskolan AB bedrivit sin verksamhet i samt inventarier från verksam-

heten. Enligt styrelseledamöter som ingick i den dåvarande styrelsen i Föreningen så gav 

styrelsen, efter initiala förhandlingar med säljaren, AW och styrelseordföranden KB i upp-

drag att genomföra köpet av de aktuella lokalerna/inkråmet. Enligt styrelseledamöterna be-

slutade styrelsen också att köpeskillingen högst fick uppgå till 11 miljoner kr.  KB beskriver i 

intervju med Skolinspektionen själv att, trots att avsikten var att han och AW skulle genom-

föra köpet tillsammans, så gick AW och ”köpte skolan direkt, utan att detaljerna riktigt var 

klara”. Det köpeavtal som Skolinspektionen tagit del av avseende köpet av inkråmet i Safir-

skolan bekräftar att det enbart varit AW som skrev på köpekontraktet för Föreningens räk-

ning. Av kontraktet framgår även att köpeskillingen uppgick till 12,5 miljoner kr, dvs. en och 

en halv miljon mer än vad styrelsen angett som högsta tak för köpet. Såvitt framkommit så 

föranledde inte detta några särskilda åtgärder från styrelsens sida.  

Av utredningen framgår att AW under år 2020-2021 utfört utbetalningar om sammanlagt 9,5 

miljoner kr till bolaget West Business AB. Dessa betalningar har ägt rum i april och juli 2020 

samt januari 2021. De aktuella betalningarna har, såvitt framkommit, varit avsedda som be-

talning för inkråmet i Safirskolan AB, men har alltså inte gjorts till säljaren, Safirskolan AB, 

utan till ett annat bolag som inte har något med överlåtelsen att göra (resterande del av köpe-

skillingen har däremot betalats direkt till Safirskolan AB). Enligt personer som ingick i styrel-

sen i Föreningen under denna period så kände styrelsen inte till att AW gjorde dessa utbetal-

ningar, och styrelsen har inte heller godkänt dem. Den som till sist noterat transaktionerna 

har varit Föreningens externa revisor som i sitt uttalande i årsredovisningen för perioden juli 

2019-juli 2020 påpekat att betalningen för ”förvärvet av skolan” ”till stor del” skett till ”fel 

kontraktspart efter instruktioner från säljare”. Stora summor pengar har således betalts av 

Föreningen till fel kontraktspart, utan att styrelsen godkänt detta. Det är uppseendeväck-

ande att AW kunnat genomföra dessa utbetalningar, om sammanlagt nästan tio miljoner kr – 

som såvitt framkommit inte omfattas av dennes fullmakt och dessutom skett till fel motta-

gare av betalningen – utan att detta uppmärksammats av styrelsen eller de personer som 

denna utsett att löpande ha tillsyn över verksamheten och dess företrädare. Revisorn har i 

sitt uttalande i revisionsberättelsen anmärkt att ”det finns risk för att föreningen kan lida 

ekonomisk skada av förfarandet och att styrelsen underlåtit att agera”. Enligt ett revisions-

PM som revisorn skrivit utifrån revisionsberättelsen skulle en sådan ekonomisk skada exem-

pelvis kunna uppkomma om den korrekta avtalsparten senare ”skulle klaga”. Revisorn har, 

bland annat som en följd av de aktuella betalningarna, rekommenderat att Föreningen inte 

ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Även detta är enligt Skolinspektionen ett tydligt exempel 

på att styrelsen i Föreningen inte utövat tillräcklig kontroll och tillsyn över dess verksamhet 

och vad dess firmatecknare gjort. Detta åsidosättande av styrelsens skyldigheter måste ses 

som allvarligt på grund av storleken på de belopp som betalats till fel kontraktspart, och den 

potentiella risk detta innebär för Föreningens ekonomi. Skolinspektionen noterar även att 
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Föreningen genom de aktuella betalningarna gått med på att betala ut mångmiljonbelopp till 

ett bolag som enligt bland annat tidigare beslut av Skolinspektionen (se beslut den 9 decem-

ber 2019 gällande återkallelse av Safirskolan AB:s godkännanden, dnr 2019:3330) är, eller har 

varit, kontrollerat av en person (och dennes närstående) som av Säkerhetspolisen och Mi-

grationsöverdomstolen bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet.    

Skolinspektionen konstaterar vidare att styrelsen i Föreningen tre år i rad underlåtit att se till 

att Föreningens årsredovisning upprättas i sådan tid att det är möjligt att hålla förenings-

stämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Detta gäller räkenskapsåren juli 

2017-juli 2018, juli 2018-juli 2019 och juli 2019-juli 2020, och framgår av respektive revisions-

berättelse, där revisorn anmärkt på detta. Av styrelseprotokoll och protokoll från förenings-

stämmor under denna tid framgår inte att styrelsen vidtagit några åtgärder med anledning 

av detta eller särskilt uppmärksammat hur detta ska kunna undvikas framöver (den enda 

notering om detta finns i protokollet från föreningsstämman i mars 2019, där det anges att 

”årsmötet noterat förseningen” med årsredovisningen och ”hoppas att detta inte skall uppre-

pas”). Skolinspektionen bedömer att även denna omständighet talar för att styrelsen i Före-

ningen inte klarat av att ta det ansvar som följer av rollen som styrelseledamot i en förening.  

Mot bakgrund av ovanstående konstaterar Skolinspektionen att styrelsen i Föreningen under 

åren 2017-2021 även i flera andra grundläggande avseenden – utöver den ekonomiska 

misskötsamhet som behandlats i föregående avsnitt – brustit i sitt tillsyns- och kontrollan-

svar över verksamheten. Styrelsens brister i dessa avseenden har haft en negativ inverkan på 

Föreningen och innebär bland annat en risk för avsevärda framtida oförutsedda utgifter. Vad 

som framkommit visar tydligt på att de olika styrelser som funnits i Föreningen under dessa 

år inte varit kapabla att ta det ansvar som ankommer på en styrelse och att de som haft sty-

relseuppdrag har underlåtit att vidta de aktiviteter som krävs för att leva upp till de skyldig-

heter som följer av att sitta i en styrelse. Under de perioder då ovannämnda avtal ingåtts och 

betalningar genomförts (med mera) har KB, BG, AB och TM suttit i Föreningens styrelse (se 

närmare ovan om exakta perioder). Även detta medför därför att dessa personer är att be-

trakta som olämpliga att fortsatt bedriva skolverksamhet. 

 

Styrelsen har regelmässigt uppvisat bristande vilja eller förmåga i kontakterna med 
Skolinspektionen och därigenom försvårat tillsyn 

Under åren 2019-2021 har Skolinspektionen, utöver nu aktuellt ärende, hanterat fyra ärenden 

där huvudmannen eller dennes skolenheter varit föremål för tillsyn och som resulterat i be-

slut (dnr 2019:3163, 2019:3165, 2020:3029 och 2020:7044). Enligt 26 kap. 7 § skollagen har den 

vars verksamhet står under tillsyn enligt skollagen en skyldighet att på tillsynsmyndighetens 

begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs 

för tillsynen. Det är alltså huvudmannen – och därmed ytterst styrelsen – som ansvarar för 

att kontakterna med Skolinspektionen sköts på ett tillfredsställande sätt och som ansvarar för 

att Skolinspektionen får de upplysningar och det material som behövs för att kunna genom-
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föra en tillsyn.  För att Skolinspektionen ska kunna utöva en ändamålsenlig och effektiv till-

syn – som syftar till att tillförsäkra eleverna på huvudmannens skolenheter en utbildning 

som uppfyller författningarnas krav och att kontrollera att huvudmannens verksamhet lever 

upp till de krav som ställs på denna – är det av avgörande betydelse att Skolinspektionen får 

svar på de frågor som ställs, liksom får de handlingar som efterfrågats, och att detta också 

sker  inom den tid som myndigheten föreskrivit. Det är som sagt styrelsen som ytterst ansva-

rar för detta, även i de fall uppdraget lämnats till någon i organisationen.  

En genomgång av de ärenden som Skolinspektionen handlagt under åren 2019-2021 – inklu-

sive det nu aktuella ärendet – visar att Skolinspektionen i samtliga ärenden vid upprepade 

tillfällen behövt påminna huvudmannens representant/er om efterfrågade upplysningar eller 

efterfrågade handlingar. Det handlar i de allra flesta fall om svar på relativt enkla frågor, el-

ler om handlingar som det åligger Föreningen eller skolverksamheterna att upprätta regel-

bundet och som borde vara enkla att tillhandahålla, dvs. uppgifter och handlingar som hu-

vudmannen eller dennes representanter lätt ska kunna lämna. I många fall har flera påmin-

nelser behövts, innan huvudmannen till sist inkommit med begärd information eller hand-

ling. Den tid som svar eller handlingar sammanlagt dröjt har i vissa fall varit veckor eller 

ibland till och med månader.  

Under de perioder som ovanstående avser har KB, BG, AB och TM ingått i styrelsen i Före-

ningen. Även om huvudmannen i flertalet av ärendena överlämnat till personal i organisat-

ionen att besvara Skolinspektionens frågor, eller inkomma med de begärda handlingarna, så 

ansvarar styrelsen ytterst för detta och för att en ändring sker i rutinerna eller ansvaret, om 

detta inte fungerar. Skolinspektionen anser att det upprepade beteendet från huvudmannens 

sida att inte inkomma med svar eller handlingar i utsatt tid är allvarligt, eftersom det ytterst 

innebär att myndighetens tillsyn av Föreningen och dess verksamhet försvårats, och att ären-

dens avgörande fördröjts. Att huvudmannen kontinuerligt inte utan påminnelse besvarar 

enkla frågeställningar, eller inte kommer in med handlingar som bör vara grundläggande 

och enkla för en professionell organisation att tillhandahålla, bekräftar bilden av en organi-

sation och styrelse som inte kan hantera sitt uppdrag som huvudman. Även detta bidrar till-

sammans med vad som redogörs för i övrigt i detta beslut, till att de personer som ingått i 

styrelsen under den aktuella perioden inte kan betraktas som lämpliga att bedriva skolverk-

samhet. 

 

KB och BG är engagerade i bolag som inte fullgör sina åligganden gentemot det all-
männa/sina borgenärer 

Skolinspektionen har, som ett led i sin ägar- och ledningsprövning, inhämtat material från 

bland annat Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket. Av detta material framgår bland 

annat att KB och BG sedan den 26 september 2020 är styrelseledamot/ordförande, respektive 

styrelsesuppleant, i aktiebolaget English School Scandinavia AB (556653-1421). English 

School Scandinavia AB hette tidigare Elma School AB och bedrev skolverksamhet i Stock-

holms kommun. Elma School AB:s godkännanden att bedriva skolverksamhet återkallades 
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genom beslut av Skolinspektionen den 28 juni 2019, se dnr 2018:1250 (någon skolverksamhet 

bedrivs inte i detta bolag efter återkallandet). Ett av skälen till återkallandet var att det före-

kommit återkommande och långvarig ekonomisk misskötsamhet i bolaget och dess dotterbo-

lag.  

Utredningen i denna del visar att English School Scandinavia AB, sedan KB tillträdde som 

ordförande och styrelseledamot, och BG tillträdde som styrelsesuppleant, vid ett antal till-

fällen i beslut ålagts att betala förseningsavgift till följd av att moms/arbetsgivardeklarationer 

lämnats in för sent till Skatteverket. Bolaget har även lämnat in inkomstdeklaration för sent 

och ålagts förseningsavgift med anledning av detta samt påförts skattetillägg vid ett tillfälle 

(263 495 kr) under denna period. Av utredningen framgår även att English School Scandina-

via AB, under den tid som KB och BG suttit i styrelsen, inte har betalat skatter och avgifter i 

tid. Bolaget har under den period som KB och BG suttit i styrelsen haft restfört skattekonto 

(86 830 kr som mest) och restförd fordonsskatt4; det bör dock påpekas att det restförda skat-

tekontot minskade avsevärt snart efter att de tillträtt styrelsen.    

Av utredningen framgår vidare att English School Scandinavia AB, under den tid som KB 

och BG suttit i styrelsen, inte heller betalat sina skulder till övriga borgenärer i tid. Enligt en 

kreditupplysning från oktober 2021 har totalt 17 ansökningar om betalningsföreläggande till 

Kronofogden lett till utslag sedan KB och BG tillträdde styrelsen; de flesta av dessa ansök-

ningar lämnades in innan KB och BG valdes in i styrelsen. Det senaste av dessa är från febru-

ari 2021 (detta utslag är dock enligt kreditupplysningen överklagat av gäldenären) och avser 

ett belopp på 95 554 kr. Härutöver har tre ansökningar om betalningsföreläggande (sena be-

talningar) lämnats till Kronofogden sedan de tillträdde styrelsen (dessa har senare avskrivits 

efter återkallelse). Av utdrag från Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas fram-

går att English School Scandinavia AB i slutet av september 2021 hade sammanlagt 41 837 kr 

i skulder, varav 7312 kr i allmänna mål och 34 525 kr i enskilda mål.  

Skolinspektionens utredning visar även att English School Scandinavia AB inte inkommit 

med sin senaste årsredovisning i tid till Bolagsverket (detta var fallet även de två föregående 

åren). Årsredovisningen, som avser räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31 har, enligt hand-

läggare på Bolagsverket, ännu inte inkommit. På grund av förseningen har English School 

Scandinavia AB hittills fått två förseningsavgifter om 5000 kr vardera. Bolagsverket har även 

den 20 augusti 2021 meddelat ett så kallat föreläggande om likvidation gentemot English 

School Scandinavia AB. Skälet till föreläggandet är att bolagets revisor avgått och att bolaget 

inte anmält en ny auktoriserad eller godkänd revisor till Bolagsverket inom lagstadgad tid 

(att revisor anmäls till Bolagsverket är av så grundläggande betydelse att det kan leda till 

tvångslikvidation om detta inte sker). I samband med föreläggandet utgick en särskild avgift 

om 2700 kr. 

Mot bakgrund av ovanstående konstaterar Skolinspektionen att English School Scandinavia 

AB under den period som KB varit ordförande och BG varit styrelsesuppleant, inte fullgjort 

                                                      

4 Detta innebär en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. 
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sina skyldigheter mot det allmänna. Det rör sig dels om ett antal förseningar med att in-

komma med handlingar och grundläggande uppgifter som bolaget enligt lag är skyldig att 

lämna till Skatteverket och Bolagsverket, dels om skatter och avgifter som inte betalats i tid. 

Bolaget har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser såväl mot det allmänna som mot andra 

fordringsägare. Som styrelseledamot respektive suppleant – och i KBs fall även rollen som 

ordförande – bär KB och BG det yttersta ansvaret för den misskötsamhet som skett gentemot 

det allmänna och för att skatter, avgifter och andra skulder inte betalats i rätt tid. Även om 

bakgrunden till att English School Scandinavia AB inte kunnat betala skatter, avgifter och 

övriga skulder i tid till övervägande del torde vara den ekonomiska misskötsamhet som 

skett innan BG och KB blev styrelseledamöter, så har de rimligen varit väl medvetna om den 

ekonomiska situationen när de tillträdde styrelsen i bolaget, men ändå valt att acceptera 

uppdraget. Likaså har de valt att sitta kvar i styrelsen trots att bolaget inte förmått fullgöra 

sina skyldigheter mot det allmänna eller mot andra fordringsägare.  

      Lagstiftaren har i förarbetena särskilt betonat att viljan och förmågan hos den enskilde att 

fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna ska beaktas vid lämplighetsprövningen. Även 

om det handlar om förhållandevis låga belopp som inte betalats i tid under den period som 

BG och KB suttit i bolagets styrelse, så bedömer Skolinspektionen att den upprepade 

misskötsamheten gentemot det allmänna som skett under den period som de varit med i sty-

relsen, bör beaktas vid bedömningen av deras lämplighet. Det visar på att de inte besitter de 

högt ställda krav på ekonomisk skötsamhet och vilja att fullgöra sina skyldigheter mot det 

allmänna, som ställs på en företrädare för en skolverksamhet. 

 

TM har vid upprepade tillfällen misskött sin ekonomi 

Av det underlag som Skolinspektionen inhämtat från Kronofogden framgår att styrelseleda-

moten TM vid upprepade tillfällen under perioden november 2017-februari 2020 underlåtit 

att betala skulder i tid. Av underlaget framgår att det under aktuell period lämnats in sex an-

sökningar om betalningsföreläggande (sena betalningar) till Kronofogdemyndigheten mot 

TM. Under perioden så har även tre ansökningar om handräckning lämnats in. Det samman-

lagda beloppet uppgår till ca 340 000 kr. Två av ansökningarna har lett till utslag hos Krono-

fogden, det första i november 2017 (267 630 kr) och det senaste i februari 2020 (18 020 kr).    

Lagstiftaren har, som tidigare nämnts, i förarbetena särskilt betonat att viljan och förmågan 

hos den enskilde att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna ska beaktas vid lämplig-

hetsprövningen. Skolinspektionen konstaterar att det sammanlagt rör sig om förhållandevis 

stora belopp som TM inte betalat i tid och som i två fall lett till utslag. Det rör sig om ett fler-

tal tillfällen som han varit sen med betalning, och sammantaget en lång period under vilken 

han vid upprepade tillfällen inte betalat sina skulder i tid. Sammantaget anser Skolinspekt-

ionen att denna misskötsamhet bör beaktas vid bedömningen av TMs lämplighet, och att 

detta tillsammans med tidigare redogjorda för omständigheter bekräftar bilden av att denne 

inte är lämplig att bedriva skolverksamhet. 
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Återkallelse 

Sammanfattningsvis så bedömer Skolinspektionen att styrelseledamöterna KB, BG, AB och 

TM är att betrakta som olämpliga att bedriva tillståndspliktig skolverksamhet. Under de pe-

rioder som de suttit i Föreningens styrelse har de åsidosatt sitt ansvar som styrelseledamöter 

i grundläggande avseenden och på ett så omfattande och allvarligt sätt att ingen av dem bör 

tillåtas att fortsatt bedriva skolverksamhet. De konsekvenser detta åsidosättande fått har be-

skrivits ovan. Särskilt allvarlig är den misskötsamhet av vad som i grunden är allmänna me-

del, som styrelsens bristande kontroll över Föreningens ekonomi får anses ha medfört. Om-

ständigheterna som ligger till grund för Skolinspektionens bedömningar i detta beslut är 

sammantaget av så allvarlig karaktär, och misskötsamheten från styrelsens sida har pågått 

under så lång tid, och omfattar så många tidigare styrelser och befattningshavare, att det sak-

nas skäl att anta att Föreningen skulle ha förmåga att tillse att andra lämpliga personer sätts i 

den nuvarande styrelsens ställe. Detta särskilt sett i relation till att Föreningen endast har två 

medlemsorganisationer, från vilka såväl den nuvarande som eventuell kommande styrelse, 

rimligen nomineras och utses5. Sammantaget konstaterar Skolinspektionen att det som fram-

kommit på ett grundläggande sätt rubbat förtroendet för Föreningen och dess företrädare. 

Enligt Skolinspektionens bedömning saknar Föreningen förmåga att följa ett föreläggande. 

Föreningens godkännanden ska därför återkallas. 

 

 

Beslutet har fattats av Helén Ängmo, generaldirektör. 

I den slutliga handläggningen har Tommy Lagergren, biträdande generaldirektör, Maria 

Wassén, regionchef, Klara Cederlund, chefsjurist, Johan Kylenfelt, regionstabsjurist (föredra-

gande) och Christian Floer, utredare, medverkat.    

Bilaga, Överklagandehänvisning  

                                                      

5 Enligt Föreningens stadgar utses valberedningen av Föreningsstämman, och det är medlemsorgani-

sationerna som röstar vid stämman. 
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Bilaga: Överklagandehänvisning  
Skolinspektionens beslut om återkallelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till 

Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg.  

Överklagandet ska ha inkommit till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då kla-

ganden fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken 

ändring som önskas. De skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara un-

dertecknad av klaganden eller dennes ombud. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


Bilaga 

DV 681     Formulär 1 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 
ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 
beslutet meddelades. 
 
Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 
 
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 
 
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför  man 
anser att prövningstillstånd bör meddelas. 
 
 
Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 
 
1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 
och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 
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Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-10-25 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00004 1.1.3.1 
 

  

 

Rapport om byggprojekt 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

översända densamma som information till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendet i sin helhet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde.                                           

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Till- och ombyggnation med utökning till ca 500 elever i årskurs 7-9. Bygghandlingsprojektering är nu klar. 

Byggproduktionen har startat med rivning av Hus E samt invändig rivning i Hus B och C. Första spadtag bokat 13 
oktober.  

 

   

Kristinegränd vård- och omsorgsboende 
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 73 platser. Preliminär produktionsstart mars 2023 med 
färdigställande januari 2025. Tilldelningen av entreprenad är publicerad och kontraktsskrivning med 

entreprenören har ägt rum. 

 

  
Myråsskolan om-/tillbyggnad  

Utökad elevkapacitet till 4-parallell F-6. Byggstart februari 2021 med färdigställande sommaren 2023. Just nu 
byggs utfackningsväggar och tak läggs.  
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Fredriksborgskolan 
Nybyggnad av F-9 skola inkl. grundsärskola och kommunikationsklass. Produktionsstart maj 2022 med 

färdigställande juni 2024. Bottenplatta för Hus 1 färdiggjuten. Markarbeten för Hus 2 (idrottshall) påbörjas v. 
40. Bergsäkring del 1 är klart. Prefabmontage av väggar, smide och H/df-bjälklag för Hus 1 pågår. 

 

   

Johannelundsgatan SoL  
Nybyggnad 20 lägenheter. Produktionsstart november 2022 med färdigställande januari 2024. 

Detaljprojektering i entreprenörens regi är påbörjad med en produktionsstart i november.

 

 

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Produktionsstart februari 2022 med färdigställande februari 2023. Innerväggar och 
installationer i vägg pågår. Utvändigt håller mark på med att sätta kantstöd till rabatter och anlägger gångar. 
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Stinebackens förskola 
Nybyggnad av förskola. Produktionsstart december 2021 med färdigställande januari 2023. Produktion pågår 

med fasadarbeten och installationsarbeten (storkök, vent, el, sprinkler). 

 

  

Bryggaregatan anpassning  
Ombyggnation för att anpassa till Tågets verksamhet. Plan 1 är färdigställt. Upphandling av övriga plan sker 

under oktober.  

 

 

Byttorpskolan om- och tillbyggnad 
Utökad elevkapacitet från 275 till 567 elever. Produktionsstart oktober 2019 med färdigställande december 
2022. Ombyggnation av Hus B pågår samt yttre markarbeten. Trädallé planteras inom kort. Slutbesiktning 

bokad till 8 december.  
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Fullmäktigesalen ombyggnad 
Modernisering och uppfräschning av befintlig sal. Produktionsstart mars 2022 med färdigställande under 

oktober 2022. De sista putsarbeten bakom scenen och installation av AV avslutas.  

 

  

Wiskania 
Renovering av tak samt nedmontering av skorsten. Produktionsstart november 2021 med färdigställande 

oktober 2022. De sista arbeten med bandtäckning och avetablering avslutas. 

 

 

Ny ishall 
Nybyggnad av ishall med två isytor på fastigheten Kilsund 4. Preliminär produktionsstart december 2022 med 

färdigställande april 2024. Anbudsräkning avslutad och anbudsutvärdering genomförd. 
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Björkbo LSS 
Nybyggnad av 6 st. lägenheter med inriktning autism i Skalle, Fristad. Upphandling avbruten på grund av 

överklagan som inkommit. Upphandling startas igen så fort bygglov fått laga kraft. 

 

Rydsvägen LSS 
Nybyggnad av 5 st lägenheter med inriktningen autism. Preliminär produktionsstart januari 2023 med 

färdigställande december 2023. Förfrågningsunderlaget klart inom kort. Annonsering av förfrågningsunderlag 
sker i mitten av oktober. 

 

Skogslid ombyggnad 
Ombyggnad av befintlig hyrd lokal till 5 st lägenheter äldreboende för LSS-boende samt till 6 st lägenheter 

korttidsboende SoL-boende. Anbudsöppning för ny upphandling planerad till 2022-10-17. 
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Vinkelvägens förskola (Äventyrets förskola) 
Nybyggnation av förskola för 120 barn på Vinkelvägen i Sparsör. Preliminär produktionsstart början av 2023 

med preliminär färdigställande feb-mars 2024. Projektering pågår. Granskning av förfrågningsunderlag pågår. 
Planerad annonserad upphandling från 2022-10-17.  

 

Brämhults IP tillbyggnad  
Tillbyggnad av föreningslokalen för större möteslokal och kansli. Preliminär produktionsstart dec 2022 med 

preliminärt färdigställande april 2023. Anbudsräkning pågår.  
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Förstudier 
Bäckängsgymnasiet campus (fd Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov) 
Förstudie påbörjas: januari 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022  

Sven Eriksongymnasiet utökade lokaler 
Förstudie påbörjas: januari 2022 
Färdigställd förstudie: maj 2022 

Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie påbörjas: --- 
Färdigställd förstudie: klar 
Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget kompletterat av verksamheten och med 
omfattning. Detaljplaneändring pågår.  
 

Aplaredskolan, utökning förskola 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022 

Ny idrottshall Boda 
Förstudie påbörjas: ---  
Färdigställd förstudie: klar 
Detaljplanearbete pågår.  

Boråshallen ombyggnad etapp 2 (tillgänglighet) 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: okt 2022 

Åsahagsvägens LSS 
Förstudie påbörjas: maj 2022 
Färdigställd förstudie: sep 2022 

Gårda LSS 
Förstudie påbörjas: maj 2022 
Färdigställd förstudie: okt 2022 

Krokhallsberget 
Förstudie påbörjas: aug 2022 
Färdigställd förstudie: dec 2022 

Tummarpskolan, om- och tillbyggnad 
Förstudie påbörjas: aug 2022 
Färdigställd förstudie: dec 2022 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-25 

Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 122 Dnr LFN 2022-000041.1.3.1 

Rapport om byggprojekt 2022-10-25 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 
översända densamma som information till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-
nämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Rapport om byggprojekt 
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Borås Energi och Miljö AB   Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 501 17 Borås Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 
13 00    Fax 033 35 71 61  E-post info@borasem.se Org. nr 556527-5590 Ingår i Borås Stadshus AB  www.borasem.se

Dokument: Protokoll
Sammanträdesdag: 2022-10-20
Tid: 9:00-12:30
Plats: Konferensrum Pannan

Beslutande:
Roland Andersson (S) Ordförande
Thomas Roos (M) ersätter Ulrik Nilsson (M)
Dennis Söderberg (MP) andre vice ordförande 
Martin Neuman (S) ersätter Jessica Eriksson (S)
Magnus Olofsson (S) 
Emil Bertilsson (C)
Carl-Axel Rudd (L)
Nils-Åke Björklund (M)
Anders Bäck (M) ersätter Stefan Medin (M)
Olle Engström (SD)
Lennart Andreasson (V)

Ersättare:
Inge Pettersson (S) §94-§101
Kl 9:25-12:30
Jan Idehed (C)
Linnea Kläth (MP), 
§92-§97, 9:00-12:10
Tomas Brandberg (SD)
Anita Persson (V)

Fackliga representanter
Peder Jonsson, Transport 
Fredrik Wilhelmsson, Vision

Övriga
Magnus Kårestedt, VD
Linda Syversen, Ekonomichef
Linda Vilhelmsson, Sekreterare
Anders Brodén, Avdelningschef
Elhandel §98

Omfattning
§92-§101

§ 92. Formalia
- Närvaro
- Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Emil Bertilsson
- Dagordningen godkändes

Ekonomi

§ 93. Månadsrapport september

Ekonomichef redogjorde för månadsrapport september

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av rapporten

§ 94. Affärsplan 2023-2025

VD redogjorde för affärsplan 2023–2025

Beslut
Styrelsen beslöt

att uppdatera organisationen gällande Underhåll i dokumentet
att därefter godkänna affärsplan 2023–2025
att hantera affärsplan 2023–2025 med sekretess

oobackbackcackacaacacccacaaaaba en Ren RRRRRRRRRV 41V 41V 41V 4V 4141V 41V 4VV 4V 41V 41V 41V 41V 4V 41V 41V 41V 4V 1 (av(av(av(av(av(av(((av(a fallfalfalllfalfafallllfallfallf sanlsansanla lansanlnsansanlsasanans ls l, ko, ko, kokkko, kok, kokkkokkokokkkkkokk ntorr))
9090909990909909000 IIIngIngå iåår iår i BBBorBorå Sås Sås St dt dtadstadshhhushus ABABABAB wwwwwwwwwww



2 (3)

§ 95. Budget 2023 och 7-årig investeringsplan

Ekonomichef redogjorde för budgetförutsättningar och den 7 årig investeringsplanen.

Beslut
Styrelsen beslöt

att          hålla en högre ambitionsnivå i solcellsfrågan            
att          fastställa budget 2023 och 7 årig investeringsplan
att          sända över densamma till Borås Stad

§ 96. Riskanalys och Internkontrollplan 2023

Magnus Olofsson (S) redogjorde för arbetet som riskutskottet gjort gällande Riskanalys 
och Internkontrollplan 2023

Beslut
Styrelsen beslöt

att godkänna riskanalys och internkontrollplan 2023

Information

§ 97. Nytt vattenverk

VD gav information om projektstatusen för nytt vattenverk. 

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

Beslut

§ 98. Policy prissäkring elhandel 

Avdelningschef för Elhandel redogjorde för bolagets policy prissäkring elhandel

Beslut
Styrelsen beslöt

att godkänna policyn
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§ 99. VD informerar

VD informerade om krisövning som genomfördes den 29 september på bolaget. Detta 
var en övning som genomfördes tillsammans med räddningstjänst, SÄS och polis. 

Omorganisation på Underhållsavdelning kommer att genomföras den 1 feb 2023. 

Skiljedomsförfarande mellan bolaget och Serneke är nu slutförda. Dom beräknas delges
under 2022.

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

§ 100. Återkoppling på fråga från styrelseledamot gällande 
Frisjön

VD redogjorde för ett svar för frågan som ställdes på föregående styrelsemöte från 
ledamot gällande Frisjön

Beslut
Styrelsen beslöt

att godkänna återkopplingen

§ 101. Fråga från allmänheten - Biogas som långsiktig
           hållbarhetsresurs

VD redogjorde för en fråga som inkommit från allmänhet gällande Biogas och 
prissättning av denna framöver.

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att brevet kommit till styrelsen tillhanda

Vid protokollet

Linda Vilhelmsson, sekreterare

Justeras (digitalt)

Roland Andersson Emil Bertilsson



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Månadsrapport September 2022

Kretsloppsveckan genomfördes i september med öppet hus på Sobacken, olika föreläsningar och 
avslutningsvis med Kretsloppet. 
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sliden i presentationen och ändra denna text)

Bolagssummering september

Septembers ekonomiska utfall blev mycket bra. Uppstart av Kraftvärmeverket på Sobacken gav 
väsentligt högre elproduktion än budgeterade nivåer. Elproduktionen från vattenkraften var lägre, men 
det kompenserades mer än väl av elproduktionen på Sobacken. Tillsammans med rekordhöga elpriser, 
gav det sammanlagt ett bra ekonomiskt resultat för bolaget. 

Som vi beskriver ovan var elproduktionen lägre än budgeterat från vattenkraften och det beror delvis 
på att renoveringsarbetena på tuben vid vattenkraftverket i Haby fortfarande pågår och bedöms i 
nuläget slutföras under oktober/november. 

Vi hade en vattenläcka på Knalleland under en helg i september. Få kunder blev utan vatten tack vare 
sektionering av läckaget. Reparationsarbetet orsakade en del trafikköer i området. Det var en nästan 
100-årig gammal vattenledning som hade gått i sönder. 

Under månaden genomfördes en krisövning på Sobacken med temat spridning av radioaktiva ämnen. 
Syftet med övningen var bland annat att öva på samverkan med polis och räddningstjänst samt att ge 
dessa god lokalkännedom på vår anläggning. Syftet var även att öva och sammansvetsa krisstaben 
samt egen personal och väktare på plats. Med tanke på omvärldsläget var det också bra att träna vår 
beredskap för en radiologisk eller liknande händelse.

Kretsloppsveckan med öppet hus på Sobacken, föreläsningar och avslutningsvis Kretsloppet 
genomfördes  i september. Kretsloppsveckan engagerar boråsarna och på vårt öppna hus på Sobacken 
kom ca 800 intresserade boråsare för att lära sig mer om stadens miljöarbete. 
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Kommersiell verksamhet
Textkommentarer mot prognos
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Resultat september(mnkr)

Intäkter Kostnader 

Högre fjärrvärmeintäkter (kallare än normalår) samt nyanslutningar Öresjö ängar. Högre elintäkter på Energi då Sobacken 
startades upp tidigare än planerat efter revision. Lägre elintäkter på Vattenkraften pga låga flöden. Högre intäkter för Deponi, 
bra inflöde. Högre intäkter för Verksamhetsavfallet både på Energi och Återvinning. 

På kostnadssidan, högre kostnad för flis pga tidigare start av Sobacken än planerat men lägre kostnader för bioolja. Inget 
inköp av naturgas i september. Lägre krosskostnader som en konsekvens av det nya insamlingssystemet. Ökade 
energikostnader pga fortsatt höga elpriser. Miljöbot upptagen i september. 

Resultatet för kommersiell verksamhet 2,0 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 6,5 mnkr och mot prognos 
14,8 mnkr.
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Resultat ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader 

Textkommentarer mot prognos så samma kommentarer som bilden innan Resultat september
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Resultat Ackumulerat (mnkr)
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Resultat september(mnkr)

Intäkter Kostnader 

Trenden med lägre externa och interna rörliga intäkter på VA även i perioden. Utredning pågår.

Kommunalt avfall högre intäkter främst beroende på bra priser på returpapper samt registervård som skapat återkommande externa 
intäkter.

Högre driftentreprenader och beläggningsentreprenader på VA. Högre energikostnader för perioden samt högre underhållskostnader 
ARV Sobacken.

Resultatet för taxefinansierad verksamhet -3,9 mnkr, en negativ avvikelse mot budget på 4,9 mnkr och mot prognos på 
5,2 mnkr.
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Resultat ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader 
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Resultat Ackumulerat (mnkr)
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Bolaget gemensamt
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Resultat uppdelat per område







Styrelsemöte Borås Djurpark & Camping AB

2022-10-19 kl 13-16.30.

Plats: Björnkaféet, Borås Djurpark

Närvarande

Ordinarie
Per-Eric Stjerna (L), ordf
Urban Svenkvist (M), vice ordf
Liz Odqvist (S)
Ingvar Zachrisson (C)
Olle Engström (SD)

Suppleanter
Anette Molarin (S)
Björn Malmqvist (SD)
Hanna Cerny (L)
Karl-Gustav Drotz (KD)

Övriga
Jeanette Lindström, VD
Sara Flemming, ekonomichef och sekreterare
Jonas Svensson, Bygg- underhåll- och säkerhetschef

Personalrepresentanter
Ordinarie
Karl-Arne Stern 
Rakel Mikaelsson

1. Mötets öppnande

Ordförande Per-Eric Stjerna förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Urban Svenkvist valdes till justerare.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslöt godkänna och arbeta efter den utsända dagordningen.

4. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
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5. VD har ordet

VD Jeanette Lindström visade besökssiffror för sommarsäsongen 2022 och jämförelsesiffror 
från 2021 och 2019. Antal besökare är ungefär lika många i år som under vårt senaste 
normala år 2019, innan pandemin.

Förberedelserna för Halloween är i full gång och även planeringen för julöppet, Simbas jul.

Budget 2023, samma öppettider/dagar som 2022, oförändrat besöksantal, samma prisbild 
på säsongskorten och en mindre höjning av dagbiljetterna. Ungefär samma antal 
säsongskort som 2022 och vi ska vara förnuftiga med kostnaderna.

De investeringar som kommer prioriteras under 2023 är de investeringar som är el- och 
energibesparande, försäljningsdrivande och kvalitetshöjande samt underhållsinvesteringar 
av fastigheter och hägn. Ökande elpriser och räntor ger oss ökade kostnader på 3,3 MSEK 
under 2023, trots elbesparande åtgärder. Totalt ger dessa förutsättningar ett budgeterat 
resultat på -13,9 MSEK.

Vi har i bolaget jobbat med vår värdegrund och våra värdeord under två eftermiddagar i 
oktober där alla medarbetare har deltagit.

6. Tidplan steg 1 framtidsplan

Bygg-, underhåll- och säkerhetschef Jonas Svensson presenterade en tidplan för steg 1 i 
framtidsplanen.

7. Resultat per september 2022

Ekonomichef Sara Flemming presenterade resultatet per september 2022. 

8. Intäkts- och kostnadsbudget 2023

Ekonomichef Sara Flemming presenterade förslaget på intäkts- och kostnadsbudget för 
2023. Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2023.

9. Investeringsplan 2023 samt 2024-2025

Ekonomichef Sara Flemming presenterade de planerade investeringarna för 2023 samt 204-
2025. Styrelsen beslutade att anta investeringsplanen för 2023. 

En långsiktig investeringsplan med planerade investeringsbelopp för de närmsta 7 åren 
presenterades, styrelsen beslutade att anta den långsiktiga investeringsplanen.
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10. Internkontrollplan och riskanalys 2023

Ekonomichef Sara Flemming presenterade riskanalysen och internkontrollplanen för 2023. 
Styrelsen beslutade att anta riskanalysen och internkontrollplanen för 2023.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Nästa möte 14 december

Nästa möte hålls den 14 dec kl 12-16 och inleds med gemensam jullunch i 
Savannrestaurangen på djurparken.

13. Mötets avslutande

Ordförande Per-Eric Stjerna avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Sara Flemming Per-Eric Stjerna, ordf

Urban Svenkvist

Protokollet signeras digitalt med BankID
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Enheten för integration och nationella minoriteter 
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Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2021 

 

 

Sammanfattning  

 

Uppdrag, bakgrund och svarsfrekvens  

 

Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga 

rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med 

dessa frågor utgår från Borås Stads Program för ett integrerat samhälle som 

reviderades och fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 september 2019. 

Programmet gäller till och med 2023. Programmet redovisar den politiska 

viljeriktningen och anger målen för arbetet med integrationsfrågor i Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag 

arbetar med programmet utifrån sina respektive ansvarsområden.  

 

Sedan uppföljningen började skickas ut har Arbetslivsförvaltningen följt upp 

samtliga områden i programmet. I årets uppföljning undersöktes vilka 

integrationsinsatser som verksamheterna har genomfört de senaste tre åren. 

Uppföljningen har skickats till 23 nämnder och bolag. Svar har inkommit från 

19 verksamheter.  

Slutsatser och rekommendationer  

 I Borås Stad bedrivs ett stort antal insatser som på olika sätt berör 

integration. Inom vissa områden som utbildning, språkutveckling och 

arbete pågår många liknande projekt. Eventuellt behöver samordningen 

ses över för att undvika dubbelarbete. Möjligen skulle Borås Stad kunna 

utveckla någon form av projektdatabas för att underlätta 

kunskapsöverföring och möjliggöra för fler att ta del av lärdomar från 

tidigare satsningar.  

 De arbetsmarknadsåtgärder som verksamheterna har redovisat 

fokuserar främst på hinder och svårigheter hos individen. Insatser för 

att motverka diskriminering och andra faktorer som forskning har visat 

påverkar utrikes föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden 

saknas helt.   

 Många av de satsningar som nämnderna och bolagen har beskrivit riktar 

sig till stora grupper av invånare. Det behöver förtydligas hur dessa 

insatser bidrar till integration samt på vilket sätt verksamheterna arbetar 

för att nå utsatta grupper. 

 Slutligen kan fler verksamheter bli bättre på att involvera invånarna i 

hela arbetsprocessen. Åtgärder för att lösa olika integrationsrelaterade 

utmaningar bör inkludera berörda målgrupper för att bli både hållbara 

och meningsfulla i praktiken.  
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1 Uppdrag och bakgrund 

Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga 

rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med 

dessa frågor utgår från Borås Stads Program för ett integrerat samhälle som 

reviderades och fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 september 2019. 

Programmet gäller till och med 2023. Programmet redovisar den politiska 

viljeriktningen och anger målen för arbetet med integrationsfrågor i Borås Stad. 

I Borås Stads Program för ett integrerat samhälle anges sju målområden för det lokala 

integrationsarbetet: arbete, boende, delaktighet, folkhälsa, kultur, trygghet och 

utbildning.  Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur samtliga nämnder 

och bolag arbetar med programmet utifrån sina respektive ansvarsområden.  

 

 Målområden 

Sedan uppföljningen började skickas ut har Arbetslivsförvaltningen följt upp 

samtliga områden i programmet. I årets uppföljning undersöktes vilka 

integrationsinsatser som verksamheterna har genomfört de senaste tre åren. I 

insatser ingår både projekt och ordinarie arbete vars målsättning är att skapa 

bättre möjligheter för integration. Detta har sedan analyserats utifrån forskning 

och andra studier samt i relation till Socialt hållbart Borås.  

 

 Urval och svarsfrekvens  

Årets uppföljning bestod av en mall med ett antal frågor. Hela enkäten finns att 

läsa i bilaga 1.  Uppföljningen har skickats till 23 nämnder och bolag. Svar har 

inkommit från 19 verksamheter. Några nämnder och bolag har inte tillfrågats 

eftersom de inte arbetar med integrationsrelaterade frågor.   

 

1.2.1 Svar har inkommit från följande nämnder och bolag 

Arbetslivsnämnden, AB Bostäder, Borås Djurpark, Borås Elnät, Borås Energi 

och miljö, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kulturnämnden, 

Lokalförsörjningsnämnden, Miljönämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 

Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden och Vård- och 

äldrenämnden.  
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2 Utmaningar och framgångsfaktorer för en hållbar 
integration  

 

 Vad är integration?  

 
Integration är ett komplext begrepp som kan beskrivas på många olika sätt. 

Begreppet kommer från det latinska ordet integr´atio som betyder 

helhetliggöra. I Nationalencyklopedin definieras integration som en process 

som leder till att skilda enheter förenas, men det kan även syfta på resultatet 

av ett sådant skeende (NE, 2022-04-21). Oftast används begreppet för att 

beskriva hur personer som invandrat till ett land ska etableras och 

inkluderas i samhället. Att vara etablerad handlar inte bara om att ha ett 

arbete, utan även om tillgången till bostäder, utbildningsmöjligheter, hälsa 

och goda uppväxtvillkor. Forskning har även visat på vikten av att känna sig 

som en del av det samhälle där vi bor och verkar (Abrahamsson, 2018). I en 

rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskrivs detta som det 

dubbla integrationskriteriet. Både systemintegration, dvs.  

integration i samhällsystemen genom arbete och utbildning och social 

integration i form av relationer mellan människor med olika livsvillkor är 

centrala för att uppnå social sammanhållning (SKR, 2012). Till skillnad från 

det närbesläktade begreppet assimilering ställer integration inga krav på 

kulturell likriktning. I Sverige finns även lagar som skyddar minoriteters rätt 

till sitt språk och kulturarv.   

 

Målet för Sveriges integrationspolitik är lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund (Prop. 

2021/2022:1). Borås stads integrationsarbete syftar till att främja jämlikhet, 

delaktighet och inflytande på lika villkor utifrån varje individs 

förutsättningar och behov. Det bygger på samverkan och dialog om 

gemensamma utmaningar utifrån interkulturella perspektiv och 

förhållningssätt. Det interkulturella perspektivet fokuserar på det som 

länkar samman människor, med utrymme för individuella olikheter och 

behov. I detta ingår även ett aktivt arbete mot rasism och diskriminering. 

Målet är att skapa en stad där människor möts och ges möjlighet att 

tillvarata sin fulla potential. Att minska och motverka segregation är därför 

nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle (Borås stad, 2022-04-20).   

 

 Lägesbild Borås   

 
Idag är 20 % av Sveriges befolkning födda i ett annat land (SCB, 2022-04-

08). I Borås är motsvarande siffra 24 % (SCB, 2022-04-21). De fem 
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vanligaste födelseländerna bland utrikes födda boråsare är Finland, Syrien, 

Somalia, Iran och Irak (SCB, 2022-04-22). 

 

2.2.1 Levnadsförhållanden och integration i samhällsystemen  

 
Statistik från både statliga och lokala rapporter har visat att personer med 

utländsk bakgrund generellt sett har sämre levnadsvillkor än inrikes födda 

svenskar inom en rad områden som utbildning, arbete, hälsa och 

boendemiljö (se Borås Stad, 2021; Darvishpour & Westin, 2015). Utrikes 

födda boråsare har även en lägre inkomst och arbetar i mindre utsträckning 

än inrikes födda boråsare. Lägst förvärvsfrekvens har utrikesfödda kvinnor. 

I Borås har andelen av befolkningen som är förvärvsaktiva dock ökat över 

tid (Borås Stad, 2021). Enligt en kartläggning från Sjuhärads 

Samordningsförbund beror utlandsföddas svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden bland annat på bristande språkprogression, det gäller 

främst personer med kort skolbakgrund (Kjellberg, 2021). Andra faktorer 

som forskare menar försvårar utrikes föddas möjligheter att få en 

anställning är bristen på sociala nätverk, arbetsmarknadens utformning med 

höga krav på utbildning, diskriminering i arbetslivet, bristande 

integrationsstöd samt sådant som har att göra med individens egna 

förutsättningar som utbildningsbakgrund och hälsosituation (Bergström 

m.fl., 2020). Fysisk och psykisk ohälsa kan även vara en bakomliggande 

orsak till att vissa individer har svårt att lära sig svenska (Kjellberg, 2021).  

 

När det gäller goda uppväxtvillkor visar Borås Stads välfärdsbokslut från 

2021 att andelen barn som växer upp i fattigdom är avsevärt högre på 

Norrby och Hässleholmen än i Äspered och Kännstad. Dessa skillnader 

avspeglas även i skolresultaten, där det skiljer närmare 30 % mellan in- och 

utrikes födda ungdomars behörighet till gymnasiet. I Borås var andelen 

personer med högst grundskoleutbildning 20,6 procent år 2018. Fler utrikes 

födda än svenskfödda boråsare har grundskoleutbildning som sin högsta 

utbildningsnivå (Borås Stad, 2021). 

 

2.2.2 Social integration- delaktighet och känslan av trivsel  

 
När det gäller hälsa, delaktighet och sociala relationer är skillnaderna mellan 

in- och utrikes födda mindre. Enligt SCB:s lägesbild av utvecklingen inom 

integrationsområdet är andelen som skattar sin hälsa som god samt känner 

sig delaktiga i samhället och nöjda med livet ungefär densamma bland 

svenskfödda som utrikes födda (SCB, 2019). Forskning baserad på World 

Value Survey har även visat att migranter känner sig hemma i Sverige och 

trivs i sin hemkommun. Däremot varierar svaren utifrån bland annat 

utbildningsgrad och kön. Personer med kortare utbildning känner sig 
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generellt mer hemma i Sverige, än högutbildade, äldre mer än yngre och 

män mer än kvinnor (Puranen, 2019). I Borås uppgav 31 % av de som 

svarat på Västra Götalands undersökning Hälsa på lika villkor att det inte går 

att lita på andra människor. Borås är en av de kommunerna i vårt hälso-och 

sjukvårdsnämndsområde med lägst tillit (Borås Stad, 2021). När det gäller 

unga visade den senaste lokala uppföljningen av ungdomspolitiken att 

hälften känner förtroende för politiker och vuxna i allmänhet. Tilliten till 

dessa grupper är något lägre bland utrikes födda ungdomar. Utrikes födda 

är även mer utsatta för fysiskt våld i sina bostadsområden (Borås Stad, 

2021). 

 

 Lärdomar från tidigare studier  

 

I det här avsnittet presenteras några lärdomar från forskningen om 

integration med fokus på generella rekommendationer och riktlinjer. Vissa 

studier är hämtade från arbetsmarknadsområdet eller handlar om insatser 

för att motverka segregation, men slutsatserna kan sägas vara applicerbara 

inom flera områden.  Integration är en komplex process som berör de flesta 

områden som en kommun har ansvar för. I det här sammanhanget finns det 

dock inte utrymme för att redogöra för all forskning inom alla dessa olika 

discipliner.   

 

I en forskningsöversikt från Forte om integration av nyanlända på 

arbetsmarknaden beskrivs ett antal faktorer som forskning inom området 

har visat är centrala för integrationsarbetet. Dels kräver arbetet med dessa 

frågor ett långsiktigt förhållningssätt från alla inblandade (Bergström 

m.fl.,2020). Ofta handlar det om ett en organisation eller en grupp 

människor behöver förändra sitt arbetssätt, vilket tar tid. Dessutom behöver 

nyanlända ofta mer tid i början av sin etableringsprocess för att bland annat 

lära sig språket och förstå hur samhället fungerar. Som Andreas Diedrich 

och Anna Hellgren påpekar i en studie av ett antal integrationsprojekt i 

Göteborg är det orealistiskt att tro att integration ska kunna stressas fram 

(Diedrich & Hellgren, 2021). Enligt författarna utgörs dock många 

integrationsinsatser av kortsiktiga projekt som förväntas leverera snabba 

resultat. Resultatet blir att det som skulle åstadkommas sällan hinns med 

under projekttiden och många av dessa satsningar övergår inte heller till 

ordinarie verksamhet. Kortsiktigheten riskerar även leda till att metoder och 

verktyg får större betydelse än projektmålen, med oklar nytta för de 

målgrupper som åtgärden syftade till att stötta (Diedrich & Hellgren, 2021). 

En annan central faktor som framhålls i Fortes sammanställning är stabil 

finansiering med tydlig koppling till de långsiktiga målen för 

integrationssatsningarna. Det är vanligt att organisationer söker bidrag för 

olika integrationsrelaterade projekt. Insatser utan egen budget blir dock 
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sällan långlivade och kan ha svårt att genomföra sina aktiviteter, det gäller 

särskilt samverkansprojekt (Bergström m.fl., 2020). 

 

Det finns även en fara i att söka universallösningar eller bästa sätt att 

hantera integration på. Som konstateras i Fortes forskningsöversikt behöver 

goda exempel alltid anpassas efter lokala förhållanden för att de ska bli 

användbara (Bergström m.fl., 2020). Integration kan snarare beskrivas som 

ett ”wicked problem”, dvs. en utmaning som det inte finns några enkla eller 

kända lösningar på (Diedrich & Hellgren, 2021). Studier har visat att även 

åtgärder som arbetsförlagd praktik eller validering, vilka ofta presenteras 

som effektiva lösningar på olika integrationsproblem, kan ge upphov till 

oförutsedda konsekvenser. Exempelvis kan offentligt finansierade 

praktikplatser utnyttjas av arbetsgivare för att försörja verksamheten med 

billig arbetskraft. Praktik leder inte heller nödvändigtvis till att människor 

ökar sina chanser att få ett arbete. Enligt Diedrich och Hellgren riskerar 

systemet med praktik och subventionerade anställningar bidra till att 

nyanlända hänvisas till branscher med låg lön och osäkra 

anställningsformer, vilket på sikt kan försämra möjligheten att etablera sig 

både i arbetslivet och i samhället. Av den anledningen är det viktigt att 

reflektera över hur den planerade insatsen påverkar nyanländas möjligheter 

att etablera sig i arbetslivet på sikt, men även hur åtgärden kan bidra till en 

mer inkluderande arbetsmarknad (Diedrich & Hellgren, 2021). Att 

integration är en komplex process innebär dock inte att det inte finns vägar 

framåt. Flera studier betonar exempelvis vikten av att involvera relevanta 

aktörer tidigt i processen och kontinuerligt ha en dialog med dessa i alla 

faser av arbetet. Satsningar för att hitta lösningar på olika 

integrationsutmaningar bör även inkludera de målgrupper som berörs av 

frågan (Bergström m.fl., 2020). Snarare än att fokusera på att planera det 

perfekta projektet, bör tonvikten ligga på att tillsammans med målgrupperna 

arbeta fram åtgärder som är både hållbara och meningsfulla i praktiken 

(Diedrich & Hellgren, 2021).  

 

I SKR:s rapport om integration och social sammanhållning presenteras 

några kriterier som de menar bidrar till att motverka segregation och främja 

inkludering. Rapporten fokuserar visserligen på åtgärder inom ramen för 

kommunens bostadsförsörjningsansvar, men rekommendationerna är 

tillräckligt allmänna för att kunna nämnas även i det här sammanhanget. 

Dels bör insatserna utgå ifrån ett potential- och orsaksbaserat 

förhållningssätt. Det innebär att målsättningen ska vara att åtgärda de 

bakomliggande orsakerna till ett problem. I detta ingår att ta tillvara tidigare 

erfarenheter, kunskaper och kompetenser hos olika aktörer i ett område. 

Åtgärderna bör även bidra till att både främja relationer mellan olika 

grupper av människor och öka individers integration i samhällssystemen. 

Slutligen bör insatserna även syfta till att motverka segregation genom att 
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bidra till att öka sammanhållningen mellan människor i olika delar av 

staden. Fokus bör vara generella satsningar på övergripande nivå, snarare än 

riktade insatser som enbart tar sikte på utanförskapsområdena (SKR, 2012). 

Enligt Agenda 2030 bör dock medlemsstaterna prioritera att vidta åtgärder 

för de som är mest utsatta först (SCB, 2020).  

 

I en rapport från Boverket framhålls även vikten av att lyfta fram andra 

bilder av områden med socioekonomiska utmaningar än de negativa 

beskrivningar som ofta dominerar nyhetsflödet. Återkommande negativa 

skildringar bidrar till att sänka områdets status ytterligare och kan i 

förlängningen även påverka självkänslan hos de som bor där. Festivaler, 

områdesdagar eller andra evenemang som vänder sig till en bredare publik 

kan istället bidra till att området blir uppmärksammat för något annat än 

social utsatthet (Boverket, 2010).   
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3 Redovisning av resultat  

 

Under de senaste tre åren har de nämnder och bolag som besvarat årets enkät 

genomfört totalt 1291 insatser inom integrationsområdet. En del av dessa är 

idag avslutade, medan andra fortfarande pågår. Tre verksamheter har svarat att 

de inte har bedrivit några integrationsinsatser de senaste åren, även om två av 

dessa menar att de strävar efter att främja mångfald i samband med bland annat 

rekryteringar. En har nämnt en större satsning som bolaget har medverkat i, 

men anser inte att detta räknas eftersom det inte var ett projekt. En annan 

arbetar inte med integrationsfrågor eftersom nämnden inte har någon extern 

verksamhet.  

 

De områden från Program för ett integrerat samhälle som flest åtgärder faller inom 

är arbete och utbildning. Här har nämnderna och bolagen redovisat många 

projekt, där flera har liknande syfte och tillvägagångssätt. Majoriteten av alla 

åtgärder rör språkutveckling. Exempelvis arbetar förskole- och 

grundskoleförvaltingen med att utveckla arbetssätt för att stötta flerspråkiga 

barns språkutveckling. Det kan även handla om behovsanpassad handledning 

och språkstöd för att nyanlända elever ska nå kunskapskraven i skolan. Andra 

förvaltningar som Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltingen och 

Arbetslivsförvaltingen arbetar med insatser för att stärka nyanländas 

svenskkunskaper som ett led i arbetet för att öka sysselsättningsgraden bland 

utrikes födda boråsare. En sådan insats är ”Mammor i arbete” som består av 

gruppaktiviteter för arbetslösa utrikes födda kvinnor. Praktik i tre månader 

kombineras med SFI-studier. I insatsen ingår även studiebesök på olika 

arbetsplatser, friskvårdsaktiviteter och möten med ett hälsoteam.  

 

Minst antal integrationsprojekt bedrivs inom bostadsområdet, vilket delvis 

speglar vilka nämnder och bolag som har besvarat enkäten. Exempelvis har 

enbart ett kommunalt bostadsbolag deltagit i årets uppföljning. Ett byggprojekt 

som har redovisats är renoveringen av Kronängsparken på Norrby. Inför 

byggstarten fick de boende i området, föreningar och andra verksamheter 

möjlighet att tycka till om utformningen av den framtida parken. Ett liknande 

exempel är Urban Talks på Kulturhuset, där barn deltog i en workshop om den 

fysiska detaljplaneringen av området Gässlösa. En nämnd har även svarat att de 

tar hänsyn till religiösa och kulturella aspekter vid utformningen av sanitära 

utrymmen i bland annat skolor. Flera verksamheter arbetar även med 

övergripande satsningar som berör de flesta områden i Program för ett integrerat 

                                                      
1 I denna siffra är inte alla de aktiviteter som genomförs som en del av en insats medräknade. 
Några av de inrapporterade insatserna har inte räknats med i totalsumman eftersom de inte 
faller inom integrationsområdet. Detta gäller bland annat insatser inom ramen för arbetet med 
nationella minoriteter.  Borås Stad har ett eget program för nationella minoriteter som följs upp 
årligen. En del insatser har även angetts flera gånger av olika förvaltningar och bolag. I de fallen 
har dessa enbart räknats med en gång.   
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samhälle. Det gäller exempelvis Socialt hållbart Borås, Borås Stads Vision och 

det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter.   

 

När det gäller frågan vilka som var målgrupp för åtgärderna riktar sig de flesta 

insatser till en delvis avgränsad grupp av invånare. Det kan vara barn och unga, 

vårdanställda, seniorer eller de boende i ett visst geografiskt område. I en del av 

dessa åtgärder är personer med utländsk bakgrund en uttalad målgrupp, medan 

det i andra fall är mer oklart på vilket sätt insatsen bidrar till att förbättra 

situationen för just dessa grupper. En åtgärd som särskilt riktar sig till utrikes 

födda är språkombud inom vård- och omsorg. Språkombud är en åtgärd för att 

stärka kommunikationen på arbetsplatsen och minska risken för missförstånd 

på grund av språkbrister. Bland svaren finns även flera exempel på generella 

satsningar som är öppna för alla boråsare som exempelvis olika kulturaktiviteter 

och områdesdagarna i olika stadsdelar som Hulta, Hässleholmen eller Norrby. 

Under dessa dagar får både boende i området och andra invånare möjlighet att 

ta del av kulturarrangemang och andra aktiviteter. Ett annat exempel är ”Folk! i 

samarbete med Borås spelmanslag”. I programmet deltog både folkmusiker 

från Sjuhäradsområdet och en syrisk oudspelare.  

 

Nämnderna och bolagen har även redovisat ett antal insatser som på sikt ska 

gynna alla invånare. Det kan handla om att förbättra ett visst arbetssätt, utökad 

samverkan eller kompetensutveckling för medarbetarna. Exempelvis nämner en 

respondent att medarbetare har deltagit på den lokala integrationskonferensen 

Integrationsdagen samt att avdelningen haft besök av mänskliga 

rättighetsstrategen. Detta resulterade i en djupare kunskap om området. Andra 

exempel på resultat som verksamheterna har rapporterat är att idrottsskolor i 

olika områden har bidragit till att ge fler barn en meningsfull fritid. 

Behörigheten till gymnasiet blev även högre än det prognosticerade utfallet, 

vilket tyder på att skolorna lyckats förhållandevis väl med sitt kompensatoriska 

uppdrag. Ytterligare ett exempel är arbetet med integrationsmodellen Jobb Spår 

som bland annat resulterat i att ca 67 % av de som påbörjade 

omvårdnadsprogrammet 2018 har en anställning idag. Jobb Spår är ett 

samarbete mellan flera förvaltningar i Borås Stad och Arbetsförmedlingen. 

Syftet är att öka sysselsättningsgraden bland utrikes födda boråsare genom att 

erbjuda utbildning och praktik inom en bransch där det råder brist på 

arbetskraft. När det gäller de projekt som fortfarande pågår är det för tidigt att 

redovisa några synbara resultat.  
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4 Analys och tolkning  

 

Hur väl uppfyller de insatser som verksamheterna bedriver de kriterier som 

forskning har visat är betydelsefulla för att integrationsarbetet ska bli 

framgångsrikt? Utifrån bolagen och nämndernas svar framgår att åtgärder för 

att förbättra individers etablering i samhället är något vanligare än de som syftar 

till att främja sociala relationer och känslan av trivsel. Vilka typer av insatser 

som dominerar hänger även samman med vilka nämnder och bolag som har 

besvarat enkäten. Som tidigare har konstaterats är bostadsbolag 

underrepresenterade bland respondenterna. En av de nämnder som är drivande 

i mycket av det trygghets- och hälsofrämjande arbetet som bedrivs i staden har 

enbart skickat in delar av sitt svar, vilket kan vara en förklaring till att den typen 

av åtgärder är något färre. Några exempel på aktiviteter som kan sägas främja 

social integration är stadens områdesdagar på exempelvis Hässleholmen, Hulta 

och Norrby. Arrangemangen kan bidra till att skapa goda relationer mellan både 

boende i stadsdelen och boråsare från andra delar av staden. Dessa dagar kan 

även få positiva effekter för självkänslan hos de som bor i området samt 

medverka till att sprida positiva bilder av stadsdelarna(Boverket, 2009).  

 

Med tanke på att utrikes födda enligt ett flertal studier har både lägre 

sysselsättningsgrad och utbildningsnivå än svenskfödda boråsare är det inte 

förvånande att systemintegrerande åtgärder med fokus på arbete och utbildning 

dominerar bland verksamheternas svar. Det är inte heller överraskande att 

många av arbetsmarknadsåtgärderna handlar om språkutveckling eftersom 

bristande språkprogression har pekats ut som en anledning till att utrikes födda 

har svårt att få en anställning (Kjellberg, 2021). Enligt SKR:s rapport bör 

åtgärder för att främja social sammanhållning även fokusera på de 

bakomliggande orsakerna till ett problem samt bygga på tidigare erfarenheter 

och kompetenser hos olika aktörer. Som tidigare nämnts förekommer många 

snarlika satsningar inom vissa områden. Hur erfarenheter och lärdomar från 

olika projekt har tagits tillvara i det fortsatta arbetet är svårt att avgöra. Det 

framgår inte heller om det finns någon samordning mellan projekten och hur 

denna i sådana fall ser ut. En insats som delvis präglas av ett potential- och 

orsaksbaserat förhållningssätt är tidigare beskrivna ”Mammor i arbete”. Genom 

att väva in hälsofrämjande aktiviteter motverkas ohälsa, vilket en av de faktorer 

som kan försvåra språkinlärning (Kjellberg, 2021). I förläningen kan det leda till 

att individer inte lyckas komma ut i arbetslivet.  

 

Forskning inom området har även identifierat ett antal andra faktorer som har 

betydelse för utrikes föddas möjligheter att få en anställning som 

arbetsmarknadens utformning, diskriminering samt hur insatser för nyanlända 

är utformade (Bergström m.fl., 2020). De arbetsmarknadsåtgärder som har 

rapporterats fokuserar främst på hinder hos individen som språksvårigheter, 
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hälsoproblem eller kort utbildningsbakgrund. Åtgärder för att exempelvis 

motverka diskriminering på arbetsmarknaden saknas däremot helt. Samtidigt är 

vissa faktorer som hur arbetsmarknaden är organiserad svår att påverka på 

kommunal nivå. Flera av de insatserna som verksamheterna beskrivit innehåller 

även praktik. I sin artikel om integrationsprojekt i Göteborg menar Diedrich 

och Hellgren att praktik inte nödvändigtvis ökar människors möjlighet att få ett 

arbete. I värsta fall kan det medverka till att individer fastnar i otrygga 

anställningsformer som på sikt försämrar möjligheten att etablera sig i samhället 

(Diedrich & Hellgren, 2021). Därför är det viktigt att reflektera över hur den 

här typen av insatser kan bidra till en långsiktigt hållbar situation för både 

individen och samhället.  

 

Bolagen och nämnderna har även gett exempel på åtgärder som kan bidra till 

både social inkludering och integration i samhällssystemen. Ett sådant exempel 

är arbetet med Socialt hållbart Borås. Det är en flerårig satsning som knyter an 

till de flesta områdena i Program för ett integrerat samhälle. Att åtgärderna får lov att 

ta tid är som har konstaterats i tidigare studier en förutsättning för att dessa 

insatser ska bli framgångsrika (Diedrich & Hellgren, 2021). Eftersom det inte 

ställdes några frågor i enkäten om när insatserna påbörjades eller avslutades är 

det svårt att avgöra hur stor andel av alla redovisade aktiviteter som är 

kortsiktiga projekt. En del av de insatser som redovisats ingår dock antigen i 

ordinarie verksamhet, som exempelvis Jobb Spår, eller är årligen återkommande 

arrangemang, som tidigare nämnda områdesdagar. Det tyder på att i alla fall 

delar av stadens integrationsarbete präglas av ett långsiktigt förhållningssätt. I 

Fortes forskningsöversikt betonas även vikten av stabil finansiering för att 

satsningen ska bli hållbar på sikt (Bergström m.fl., 2020). Utifrån materialet är 

det dock svårt att dra några slutsatser om finansieringen av de olika insatserna. I 

vissa fall framgår det att projekt finansieras genom statliga bidrag eller EU-

medel. Hur vanligt detta är, är tyvärr inte möjligt att utläsa. Detsamma gäller 

hur väl olika åtgärder har anpassats efter lokala behov och förutsättningar, 

vilket forskningen menar är centralt för att dessa ska få önskvärd effekt 

(Bergström m.fl., 2020). Detta är troligen en effekt av hur årets uppföljning är 

utformad. Det nuvarande upplägget valdes för att det skulle vara möjligt för 

verksamheterna att redovisa många projekt utan att ta alltför mycket tid och 

resurser i anspråk. Nackdelen med formatet är att mer omfattande analyser av 

olika aspekter inte alltid är möjligt. Det verkar även råda viss förvirring kring 

vilka typer av insatser som efterfrågades, med tanke på att en respondent inte 

tagit med en satsning med hänvisning till att det inte är ett projekt.  

 

Enligt SKR bör insatser som syftar till att ökad inkludering vara generella 

snarare än avgränsade till vissa geografiska områden (SKR, 2012). De satsningar 

som bolagen och nämnderna har beskrivit är till övervägande del riktade 

åtgärder till vissa målgrupper. Dessa målgrupper är oftast brett definierade och 

omfattar många människor. I vissa fall är det svårt att avgöra på vilket sätt 
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insatsen har kommit just personer med utländsk bakgrund till del, eller om 

åtgärden överhuvudtaget handlar om integration. Det är tveksamt om att delta 

på en integrationskonferens kan räknas som en integrationsinsats om detta inte 

leder till någon förändring i verksamhetens sätt att arbeta som gynnar utsatta 

grupper. När det gäller de åtgärder som framförallt handlar om 

verksamhetsutveckling saknas det överlag beskrivningar av hur dessa insatser 

har bidragit till att stärka målgruppens rättigheter. Samtidigt som generella 

satsningar fyller en viktig funktion, bör verksamheter särskilt säkerställa att 

dessa åtgärder även når utsatta grupper. I enlighet med skrivelserna i Agenda 

2030 bör verksamheterna främst prioritera åtgärder för de grupper som är mest 

utsatta (SCB, 2020).    

 

När det gäller utfallet av satsningarna är dessa i flera fall ganska vagt 

formulerade. En del nämnder och bolag har exempelvis inte redovisat hur 

många som har tagit del av aktiviteterna eller hur verksamheten har följt upp att 

syftet med insatsen har uppnåtts. Här finns dock även flera goda exempel, där 

respondenterna har redogjort för både deltagarantal, måluppfyllelse samt på 

vilket sätt insatsen har bidragit till integration. Ett sådant exempel är Jobb Spår. 

Vilka resultat som har uppnåtts hänger även samman med vad det är för typ av 

insats. Det är inte realistiskt att förvänta sig snabba och konkreta resultat när 

det gäller långsiktiga satsningar för att förändra strukturer i samhället.  För att 

komma till rätta med olika integrationsrelaterade utmaningar bör insatserna 

även involvera de människor som berörs av frågan i alla delar av processen 

(Bergström m.fl., 2020). Bland de inkomna svaren finns några exempel på 

åtgärder där invånare har getts möjlighet att vara delaktiga i arbetet som bland 

annat renoveringen av Kronhusparken och Urban Talks på Kulturhuset. 

 

Avslutningsvis några ord om svaren i relation till Socialt hållbart Borås. Socialt 

hållbart Borås är som tidigare konstaterats en omfattande satsning. Flera av de 

initiativ som verksamheterna har redogjort för i den här sammanställningen 

ingår i det arbetet. Samtidigt pågår det många aktiviteter i staden som berör 

hållbarhet, men inte nödvändigtvis ingår i Socialt hållbart Borås. Arbetet mot 

segregation är även nära sammanlänkat med integrationsfrågor eftersom 

insatser för att främja social sammanhållning och jämlika livsvillkor troligen 

även gynnar utsatta grupper med utländsk bakgrund.  
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5 Slutsatser och rekommendationer 

 

Utifrån verksamheternas svar har vi kommit fram till följande slutsatser och 

rekommendationer:  

 

 I Borås Stad bedrivs ett stort antal insatser som på olika sätt berör 

integration. Inom vissa områden pågår många liknande projekt. Det 

gäller främst åtgärder inom utbildning, språkutveckling och 

arbetsmarknadsområdet. Eventuellt behöver samordningen av det 

arbetet ses över för att undvika dubbelarbete. Möjligen skulle Borås 

Stad kunna utveckla någon form av projektdatabas för att underlätta 

kunskapsöverföring och möjliggöra för fler att ta del av lärdomar från 

tidigare satsningar.  

 

 De arbetsmarknadsåtgärder som verksamheterna har redovisat 

fokuserar främst på hinder och svårigheter hos individen. Insatser för 

att motverka diskriminering och andra faktorer som forskning har visat 

påverkar utrikes föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden 

saknas däremot helt.   

 

 Många av de satsningar som nämnderna och bolagen har beskrivit riktar 

sig till stora grupper av invånare. Det behöver förtydligas hur dessa 

insatser bidrar till integration samt på vilket sätt verksamheterna arbetar 

för att nå utsatta grupper. 

  

 Slutligen kan fler verksamheter bli bättre på att involvera invånarna i 

hela arbetsprocessen. Åtgärder för att lösa olika integrationsrelaterade 

utmaningar bör inkludera berörda målgrupper för att bli både hållbara 

och meningsfulla i praktiken. 
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5 Bilaga 1. Enkätmall 

 

Ange nämnd eller bolag: 

Kontaktperson, e-post och telefonnummer: 

Vilka 
integrationsprojekt/insatser 
har ni genomfört eller deltagit 
i de senaste 3 åren? 

Beskriv kortfattat innehåll, 
metod och eventuella 
samarbetspartners. 

Vilket eller vilka områden i 
Program för ett integrerat 
samhälle har insatsen 
anknytning till? 

Områden från programmet: 
arbete, bostad, utbildning, 
delaktighet, trygghet, 
folkhälsa och kultur 

Vad var syftet med 
insatsen/projektet? 

 

Vilka var målgruppen för 
insatsen/projektet? 

 

Vilka resultat/delresultat 
har ni uppnått? 

 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

7.  

 

    

8. 
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Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av uppföljningarna och insänder ärendet till 
Kommunstyrelsen med nedanstående punkter, som nämnden vill 
uppmärksamma, samt bifogar rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Årets uppföljning har fokuserat på vilka integrationsinsatser och projekt som 
genomförts de senaste tre åren och vilka resultat/erfarenheter som uppnåtts. 

Programmet omfattar alla verksamheter, nämnder och bolag i staden och 
skickades ut till 23 nämnder/bolag, varav 19 har svarat. 

Arbetslivsnämnden har uppmärksammat följande i den bifogade rapporten : 

Viktigt med samordning, flera verksamheter har parallella eller likartade 
satsningar/projekt, risk för dubbelarbete finns. 

Mycket kraft läggs på utbildnings och arbetsmarknadsinsatser för 
individerna, men inget arbete har redovisat som riktar sig mot diskriminering 
vid rekrytering och introduktion på arbetsplatserna. 

Flera satsningar som nämns under integration riktar sig till breda grupper, 
utan att det specifikt framgår hur insatserna bidrar till integration av 
programmets målgrupp. 

Ett förbättringsområde som uppmärksammas är att staden generellt bör bli 
bättre på att involvera de berörda målgrupperna i ett tidigt utvecklingsskede, 
när nya satsningar skall ske. 

Minst antal integrationsprojekt har redovisats inom området bostäder, vilket 
bör uppmärksammas med tanke på stadens två särskilt utsatta områden, med 
stark segregation. Av bostadsbolagen har endast Bostäder i Borås AB svarat. 
Arbetslivsnämnden vill särskilt trycka på att alla de allmännyttiga bolagen har 
ett särskilt ansvar, och gemensamt bör jobba för att bryta den starka 
segregationen i staden, särskilt i förhållande till serviceorterna. 

Arbetslivsnämnden trycker särskilt på att samla så mycket 
integrations/utvecklingsarbete som möjligt under arbetet med social 
hållbarhet, för att få långsiktighet och strukturerad samverkan. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle  
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Sammanfattning  

 

Uppdrag, bakgrund och svarsfrekvens  

 

Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga 

rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med 

dessa frågor utgår från Borås Stads Program för ett integrerat samhälle som 

reviderades och fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 september 2019. 

Programmet gäller till och med 2023. Programmet redovisar den politiska 

viljeriktningen och anger målen för arbetet med integrationsfrågor i Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag 

arbetar med programmet utifrån sina respektive ansvarsområden.  

 

Sedan uppföljningen började skickas ut har Arbetslivsförvaltningen följt upp 

samtliga områden i programmet. I årets uppföljning undersöktes vilka 

integrationsinsatser som verksamheterna har genomfört de senaste tre åren. 

Uppföljningen har skickats till 23 nämnder och bolag. Svar har inkommit från 

19 verksamheter.  

Slutsatser och rekommendationer  

 I Borås Stad bedrivs ett stort antal insatser som på olika sätt berör 

integration. Inom vissa områden som utbildning, språkutveckling och 

arbete pågår många liknande projekt. Eventuellt behöver samordningen 

ses över för att undvika dubbelarbete. Möjligen skulle Borås Stad kunna 

utveckla någon form av projektdatabas för att underlätta 

kunskapsöverföring och möjliggöra för fler att ta del av lärdomar från 

tidigare satsningar.  

 De arbetsmarknadsåtgärder som verksamheterna har redovisat 

fokuserar främst på hinder och svårigheter hos individen. Insatser för 

att motverka diskriminering och andra faktorer som forskning har visat 

påverkar utrikes föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden 

saknas helt.   

 Många av de satsningar som nämnderna och bolagen har beskrivit riktar 

sig till stora grupper av invånare. Det behöver förtydligas hur dessa 

insatser bidrar till integration samt på vilket sätt verksamheterna arbetar 

för att nå utsatta grupper. 

 Slutligen kan fler verksamheter bli bättre på att involvera invånarna i 

hela arbetsprocessen. Åtgärder för att lösa olika integrationsrelaterade 

utmaningar bör inkludera berörda målgrupper för att bli både hållbara 

och meningsfulla i praktiken.  
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1 Uppdrag och bakgrund 

Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga 

rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med 

dessa frågor utgår från Borås Stads Program för ett integrerat samhälle som 

reviderades och fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 september 2019. 

Programmet gäller till och med 2023. Programmet redovisar den politiska 

viljeriktningen och anger målen för arbetet med integrationsfrågor i Borås Stad. 

I Borås Stads Program för ett integrerat samhälle anges sju målområden för det lokala 

integrationsarbetet: arbete, boende, delaktighet, folkhälsa, kultur, trygghet och 

utbildning.  Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur samtliga nämnder 

och bolag arbetar med programmet utifrån sina respektive ansvarsområden.  

 

 Målområden 

Sedan uppföljningen började skickas ut har Arbetslivsförvaltningen följt upp 

samtliga områden i programmet. I årets uppföljning undersöktes vilka 

integrationsinsatser som verksamheterna har genomfört de senaste tre åren. I 

insatser ingår både projekt och ordinarie arbete vars målsättning är att skapa 

bättre möjligheter för integration. Detta har sedan analyserats utifrån forskning 

och andra studier samt i relation till Socialt hållbart Borås.  

 

 Urval och svarsfrekvens  

Årets uppföljning bestod av en mall med ett antal frågor. Hela enkäten finns att 

läsa i bilaga 1.  Uppföljningen har skickats till 23 nämnder och bolag. Svar har 

inkommit från 19 verksamheter. Några nämnder och bolag har inte tillfrågats 

eftersom de inte arbetar med integrationsrelaterade frågor.   

 

1.2.1 Svar har inkommit från följande nämnder och bolag 

Arbetslivsnämnden, AB Bostäder, Borås Djurpark, Borås Elnät, Borås Energi 

och miljö, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kulturnämnden, 

Lokalförsörjningsnämnden, Miljönämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 

Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden och Vård- och 

äldrenämnden.  
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2 Utmaningar och framgångsfaktorer för en hållbar 
integration  

 

 Vad är integration?  

 
Integration är ett komplext begrepp som kan beskrivas på många olika sätt. 

Begreppet kommer från det latinska ordet integr´atio som betyder 

helhetliggöra. I Nationalencyklopedin definieras integration som en process 

som leder till att skilda enheter förenas, men det kan även syfta på resultatet 

av ett sådant skeende (NE, 2022-04-21). Oftast används begreppet för att 

beskriva hur personer som invandrat till ett land ska etableras och 

inkluderas i samhället. Att vara etablerad handlar inte bara om att ha ett 

arbete, utan även om tillgången till bostäder, utbildningsmöjligheter, hälsa 

och goda uppväxtvillkor. Forskning har även visat på vikten av att känna sig 

som en del av det samhälle där vi bor och verkar (Abrahamsson, 2018). I en 

rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskrivs detta som det 

dubbla integrationskriteriet. Både systemintegration, dvs.  

integration i samhällsystemen genom arbete och utbildning och social 

integration i form av relationer mellan människor med olika livsvillkor är 

centrala för att uppnå social sammanhållning (SKR, 2012). Till skillnad från 

det närbesläktade begreppet assimilering ställer integration inga krav på 

kulturell likriktning. I Sverige finns även lagar som skyddar minoriteters rätt 

till sitt språk och kulturarv.   

 

Målet för Sveriges integrationspolitik är lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund (Prop. 

2021/2022:1). Borås stads integrationsarbete syftar till att främja jämlikhet, 

delaktighet och inflytande på lika villkor utifrån varje individs 

förutsättningar och behov. Det bygger på samverkan och dialog om 

gemensamma utmaningar utifrån interkulturella perspektiv och 

förhållningssätt. Det interkulturella perspektivet fokuserar på det som 

länkar samman människor, med utrymme för individuella olikheter och 

behov. I detta ingår även ett aktivt arbete mot rasism och diskriminering. 

Målet är att skapa en stad där människor möts och ges möjlighet att 

tillvarata sin fulla potential. Att minska och motverka segregation är därför 

nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle (Borås stad, 2022-04-20).   

 

 Lägesbild Borås   

 
Idag är 20 % av Sveriges befolkning födda i ett annat land (SCB, 2022-04-

08). I Borås är motsvarande siffra 24 % (SCB, 2022-04-21). De fem 
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vanligaste födelseländerna bland utrikes födda boråsare är Finland, Syrien, 

Somalia, Iran och Irak (SCB, 2022-04-22). 

 

2.2.1 Levnadsförhållanden och integration i samhällsystemen  

 
Statistik från både statliga och lokala rapporter har visat att personer med 

utländsk bakgrund generellt sett har sämre levnadsvillkor än inrikes födda 

svenskar inom en rad områden som utbildning, arbete, hälsa och 

boendemiljö (se Borås Stad, 2021; Darvishpour & Westin, 2015). Utrikes 

födda boråsare har även en lägre inkomst och arbetar i mindre utsträckning 

än inrikes födda boråsare. Lägst förvärvsfrekvens har utrikesfödda kvinnor. 

I Borås har andelen av befolkningen som är förvärvsaktiva dock ökat över 

tid (Borås Stad, 2021). Enligt en kartläggning från Sjuhärads 

Samordningsförbund beror utlandsföddas svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden bland annat på bristande språkprogression, det gäller 

främst personer med kort skolbakgrund (Kjellberg, 2021). Andra faktorer 

som forskare menar försvårar utrikes föddas möjligheter att få en 

anställning är bristen på sociala nätverk, arbetsmarknadens utformning med 

höga krav på utbildning, diskriminering i arbetslivet, bristande 

integrationsstöd samt sådant som har att göra med individens egna 

förutsättningar som utbildningsbakgrund och hälsosituation (Bergström 

m.fl., 2020). Fysisk och psykisk ohälsa kan även vara en bakomliggande 

orsak till att vissa individer har svårt att lära sig svenska (Kjellberg, 2021).  

 

När det gäller goda uppväxtvillkor visar Borås Stads välfärdsbokslut från 

2021 att andelen barn som växer upp i fattigdom är avsevärt högre på 

Norrby och Hässleholmen än i Äspered och Kännstad. Dessa skillnader 

avspeglas även i skolresultaten, där det skiljer närmare 30 % mellan in- och 

utrikes födda ungdomars behörighet till gymnasiet. I Borås var andelen 

personer med högst grundskoleutbildning 20,6 procent år 2018. Fler utrikes 

födda än svenskfödda boråsare har grundskoleutbildning som sin högsta 

utbildningsnivå (Borås Stad, 2021). 

 

2.2.2 Social integration- delaktighet och känslan av trivsel  

 
När det gäller hälsa, delaktighet och sociala relationer är skillnaderna mellan 

in- och utrikes födda mindre. Enligt SCB:s lägesbild av utvecklingen inom 

integrationsområdet är andelen som skattar sin hälsa som god samt känner 

sig delaktiga i samhället och nöjda med livet ungefär densamma bland 

svenskfödda som utrikes födda (SCB, 2019). Forskning baserad på World 

Value Survey har även visat att migranter känner sig hemma i Sverige och 

trivs i sin hemkommun. Däremot varierar svaren utifrån bland annat 

utbildningsgrad och kön. Personer med kortare utbildning känner sig 
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generellt mer hemma i Sverige, än högutbildade, äldre mer än yngre och 

män mer än kvinnor (Puranen, 2019). I Borås uppgav 31 % av de som 

svarat på Västra Götalands undersökning Hälsa på lika villkor att det inte går 

att lita på andra människor. Borås är en av de kommunerna i vårt hälso-och 

sjukvårdsnämndsområde med lägst tillit (Borås Stad, 2021). När det gäller 

unga visade den senaste lokala uppföljningen av ungdomspolitiken att 

hälften känner förtroende för politiker och vuxna i allmänhet. Tilliten till 

dessa grupper är något lägre bland utrikes födda ungdomar. Utrikes födda 

är även mer utsatta för fysiskt våld i sina bostadsområden (Borås Stad, 

2021). 

 

 Lärdomar från tidigare studier  

 

I det här avsnittet presenteras några lärdomar från forskningen om 

integration med fokus på generella rekommendationer och riktlinjer. Vissa 

studier är hämtade från arbetsmarknadsområdet eller handlar om insatser 

för att motverka segregation, men slutsatserna kan sägas vara applicerbara 

inom flera områden.  Integration är en komplex process som berör de flesta 

områden som en kommun har ansvar för. I det här sammanhanget finns det 

dock inte utrymme för att redogöra för all forskning inom alla dessa olika 

discipliner.   

 

I en forskningsöversikt från Forte om integration av nyanlända på 

arbetsmarknaden beskrivs ett antal faktorer som forskning inom området 

har visat är centrala för integrationsarbetet. Dels kräver arbetet med dessa 

frågor ett långsiktigt förhållningssätt från alla inblandade (Bergström 

m.fl.,2020). Ofta handlar det om ett en organisation eller en grupp 

människor behöver förändra sitt arbetssätt, vilket tar tid. Dessutom behöver 

nyanlända ofta mer tid i början av sin etableringsprocess för att bland annat 

lära sig språket och förstå hur samhället fungerar. Som Andreas Diedrich 

och Anna Hellgren påpekar i en studie av ett antal integrationsprojekt i 

Göteborg är det orealistiskt att tro att integration ska kunna stressas fram 

(Diedrich & Hellgren, 2021). Enligt författarna utgörs dock många 

integrationsinsatser av kortsiktiga projekt som förväntas leverera snabba 

resultat. Resultatet blir att det som skulle åstadkommas sällan hinns med 

under projekttiden och många av dessa satsningar övergår inte heller till 

ordinarie verksamhet. Kortsiktigheten riskerar även leda till att metoder och 

verktyg får större betydelse än projektmålen, med oklar nytta för de 

målgrupper som åtgärden syftade till att stötta (Diedrich & Hellgren, 2021). 

En annan central faktor som framhålls i Fortes sammanställning är stabil 

finansiering med tydlig koppling till de långsiktiga målen för 

integrationssatsningarna. Det är vanligt att organisationer söker bidrag för 

olika integrationsrelaterade projekt. Insatser utan egen budget blir dock 
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sällan långlivade och kan ha svårt att genomföra sina aktiviteter, det gäller 

särskilt samverkansprojekt (Bergström m.fl., 2020). 

 

Det finns även en fara i att söka universallösningar eller bästa sätt att 

hantera integration på. Som konstateras i Fortes forskningsöversikt behöver 

goda exempel alltid anpassas efter lokala förhållanden för att de ska bli 

användbara (Bergström m.fl., 2020). Integration kan snarare beskrivas som 

ett ”wicked problem”, dvs. en utmaning som det inte finns några enkla eller 

kända lösningar på (Diedrich & Hellgren, 2021). Studier har visat att även 

åtgärder som arbetsförlagd praktik eller validering, vilka ofta presenteras 

som effektiva lösningar på olika integrationsproblem, kan ge upphov till 

oförutsedda konsekvenser. Exempelvis kan offentligt finansierade 

praktikplatser utnyttjas av arbetsgivare för att försörja verksamheten med 

billig arbetskraft. Praktik leder inte heller nödvändigtvis till att människor 

ökar sina chanser att få ett arbete. Enligt Diedrich och Hellgren riskerar 

systemet med praktik och subventionerade anställningar bidra till att 

nyanlända hänvisas till branscher med låg lön och osäkra 

anställningsformer, vilket på sikt kan försämra möjligheten att etablera sig 

både i arbetslivet och i samhället. Av den anledningen är det viktigt att 

reflektera över hur den planerade insatsen påverkar nyanländas möjligheter 

att etablera sig i arbetslivet på sikt, men även hur åtgärden kan bidra till en 

mer inkluderande arbetsmarknad (Diedrich & Hellgren, 2021). Att 

integration är en komplex process innebär dock inte att det inte finns vägar 

framåt. Flera studier betonar exempelvis vikten av att involvera relevanta 

aktörer tidigt i processen och kontinuerligt ha en dialog med dessa i alla 

faser av arbetet. Satsningar för att hitta lösningar på olika 

integrationsutmaningar bör även inkludera de målgrupper som berörs av 

frågan (Bergström m.fl., 2020). Snarare än att fokusera på att planera det 

perfekta projektet, bör tonvikten ligga på att tillsammans med målgrupperna 

arbeta fram åtgärder som är både hållbara och meningsfulla i praktiken 

(Diedrich & Hellgren, 2021).  

 

I SKR:s rapport om integration och social sammanhållning presenteras 

några kriterier som de menar bidrar till att motverka segregation och främja 

inkludering. Rapporten fokuserar visserligen på åtgärder inom ramen för 

kommunens bostadsförsörjningsansvar, men rekommendationerna är 

tillräckligt allmänna för att kunna nämnas även i det här sammanhanget. 

Dels bör insatserna utgå ifrån ett potential- och orsaksbaserat 

förhållningssätt. Det innebär att målsättningen ska vara att åtgärda de 

bakomliggande orsakerna till ett problem. I detta ingår att ta tillvara tidigare 

erfarenheter, kunskaper och kompetenser hos olika aktörer i ett område. 

Åtgärderna bör även bidra till att både främja relationer mellan olika 

grupper av människor och öka individers integration i samhällssystemen. 

Slutligen bör insatserna även syfta till att motverka segregation genom att 
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bidra till att öka sammanhållningen mellan människor i olika delar av 

staden. Fokus bör vara generella satsningar på övergripande nivå, snarare än 

riktade insatser som enbart tar sikte på utanförskapsområdena (SKR, 2012). 

Enligt Agenda 2030 bör dock medlemsstaterna prioritera att vidta åtgärder 

för de som är mest utsatta först (SCB, 2020).  

 

I en rapport från Boverket framhålls även vikten av att lyfta fram andra 

bilder av områden med socioekonomiska utmaningar än de negativa 

beskrivningar som ofta dominerar nyhetsflödet. Återkommande negativa 

skildringar bidrar till att sänka områdets status ytterligare och kan i 

förlängningen även påverka självkänslan hos de som bor där. Festivaler, 

områdesdagar eller andra evenemang som vänder sig till en bredare publik 

kan istället bidra till att området blir uppmärksammat för något annat än 

social utsatthet (Boverket, 2010).   
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3 Redovisning av resultat  

 

Under de senaste tre åren har de nämnder och bolag som besvarat årets enkät 

genomfört totalt 1291 insatser inom integrationsområdet. En del av dessa är 

idag avslutade, medan andra fortfarande pågår. Tre verksamheter har svarat att 

de inte har bedrivit några integrationsinsatser de senaste åren, även om två av 

dessa menar att de strävar efter att främja mångfald i samband med bland annat 

rekryteringar. En har nämnt en större satsning som bolaget har medverkat i, 

men anser inte att detta räknas eftersom det inte var ett projekt. En annan 

arbetar inte med integrationsfrågor eftersom nämnden inte har någon extern 

verksamhet.  

 

De områden från Program för ett integrerat samhälle som flest åtgärder faller inom 

är arbete och utbildning. Här har nämnderna och bolagen redovisat många 

projekt, där flera har liknande syfte och tillvägagångssätt. Majoriteten av alla 

åtgärder rör språkutveckling. Exempelvis arbetar förskole- och 

grundskoleförvaltingen med att utveckla arbetssätt för att stötta flerspråkiga 

barns språkutveckling. Det kan även handla om behovsanpassad handledning 

och språkstöd för att nyanlända elever ska nå kunskapskraven i skolan. Andra 

förvaltningar som Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltingen och 

Arbetslivsförvaltingen arbetar med insatser för att stärka nyanländas 

svenskkunskaper som ett led i arbetet för att öka sysselsättningsgraden bland 

utrikes födda boråsare. En sådan insats är ”Mammor i arbete” som består av 

gruppaktiviteter för arbetslösa utrikes födda kvinnor. Praktik i tre månader 

kombineras med SFI-studier. I insatsen ingår även studiebesök på olika 

arbetsplatser, friskvårdsaktiviteter och möten med ett hälsoteam.  

 

Minst antal integrationsprojekt bedrivs inom bostadsområdet, vilket delvis 

speglar vilka nämnder och bolag som har besvarat enkäten. Exempelvis har 

enbart ett kommunalt bostadsbolag deltagit i årets uppföljning. Ett byggprojekt 

som har redovisats är renoveringen av Kronängsparken på Norrby. Inför 

byggstarten fick de boende i området, föreningar och andra verksamheter 

möjlighet att tycka till om utformningen av den framtida parken. Ett liknande 

exempel är Urban Talks på Kulturhuset, där barn deltog i en workshop om den 

fysiska detaljplaneringen av området Gässlösa. En nämnd har även svarat att de 

tar hänsyn till religiösa och kulturella aspekter vid utformningen av sanitära 

utrymmen i bland annat skolor. Flera verksamheter arbetar även med 

övergripande satsningar som berör de flesta områden i Program för ett integrerat 

                                                      
1 I denna siffra är inte alla de aktiviteter som genomförs som en del av en insats medräknade. 
Några av de inrapporterade insatserna har inte räknats med i totalsumman eftersom de inte 
faller inom integrationsområdet. Detta gäller bland annat insatser inom ramen för arbetet med 
nationella minoriteter.  Borås Stad har ett eget program för nationella minoriteter som följs upp 
årligen. En del insatser har även angetts flera gånger av olika förvaltningar och bolag. I de fallen 
har dessa enbart räknats med en gång.   
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samhälle. Det gäller exempelvis Socialt hållbart Borås, Borås Stads Vision och 

det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter.   

 

När det gäller frågan vilka som var målgrupp för åtgärderna riktar sig de flesta 

insatser till en delvis avgränsad grupp av invånare. Det kan vara barn och unga, 

vårdanställda, seniorer eller de boende i ett visst geografiskt område. I en del av 

dessa åtgärder är personer med utländsk bakgrund en uttalad målgrupp, medan 

det i andra fall är mer oklart på vilket sätt insatsen bidrar till att förbättra 

situationen för just dessa grupper. En åtgärd som särskilt riktar sig till utrikes 

födda är språkombud inom vård- och omsorg. Språkombud är en åtgärd för att 

stärka kommunikationen på arbetsplatsen och minska risken för missförstånd 

på grund av språkbrister. Bland svaren finns även flera exempel på generella 

satsningar som är öppna för alla boråsare som exempelvis olika kulturaktiviteter 

och områdesdagarna i olika stadsdelar som Hulta, Hässleholmen eller Norrby. 

Under dessa dagar får både boende i området och andra invånare möjlighet att 

ta del av kulturarrangemang och andra aktiviteter. Ett annat exempel är ”Folk! i 

samarbete med Borås spelmanslag”. I programmet deltog både folkmusiker 

från Sjuhäradsområdet och en syrisk oudspelare.  

 

Nämnderna och bolagen har även redovisat ett antal insatser som på sikt ska 

gynna alla invånare. Det kan handla om att förbättra ett visst arbetssätt, utökad 

samverkan eller kompetensutveckling för medarbetarna. Exempelvis nämner en 

respondent att medarbetare har deltagit på den lokala integrationskonferensen 

Integrationsdagen samt att avdelningen haft besök av mänskliga 

rättighetsstrategen. Detta resulterade i en djupare kunskap om området. Andra 

exempel på resultat som verksamheterna har rapporterat är att idrottsskolor i 

olika områden har bidragit till att ge fler barn en meningsfull fritid. 

Behörigheten till gymnasiet blev även högre än det prognosticerade utfallet, 

vilket tyder på att skolorna lyckats förhållandevis väl med sitt kompensatoriska 

uppdrag. Ytterligare ett exempel är arbetet med integrationsmodellen Jobb Spår 

som bland annat resulterat i att ca 67 % av de som påbörjade 

omvårdnadsprogrammet 2018 har en anställning idag. Jobb Spår är ett 

samarbete mellan flera förvaltningar i Borås Stad och Arbetsförmedlingen. 

Syftet är att öka sysselsättningsgraden bland utrikes födda boråsare genom att 

erbjuda utbildning och praktik inom en bransch där det råder brist på 

arbetskraft. När det gäller de projekt som fortfarande pågår är det för tidigt att 

redovisa några synbara resultat.  
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4 Analys och tolkning  

 

Hur väl uppfyller de insatser som verksamheterna bedriver de kriterier som 

forskning har visat är betydelsefulla för att integrationsarbetet ska bli 

framgångsrikt? Utifrån bolagen och nämndernas svar framgår att åtgärder för 

att förbättra individers etablering i samhället är något vanligare än de som syftar 

till att främja sociala relationer och känslan av trivsel. Vilka typer av insatser 

som dominerar hänger även samman med vilka nämnder och bolag som har 

besvarat enkäten. Som tidigare har konstaterats är bostadsbolag 

underrepresenterade bland respondenterna. En av de nämnder som är drivande 

i mycket av det trygghets- och hälsofrämjande arbetet som bedrivs i staden har 

enbart skickat in delar av sitt svar, vilket kan vara en förklaring till att den typen 

av åtgärder är något färre. Några exempel på aktiviteter som kan sägas främja 

social integration är stadens områdesdagar på exempelvis Hässleholmen, Hulta 

och Norrby. Arrangemangen kan bidra till att skapa goda relationer mellan både 

boende i stadsdelen och boråsare från andra delar av staden. Dessa dagar kan 

även få positiva effekter för självkänslan hos de som bor i området samt 

medverka till att sprida positiva bilder av stadsdelarna(Boverket, 2009).  

 

Med tanke på att utrikes födda enligt ett flertal studier har både lägre 

sysselsättningsgrad och utbildningsnivå än svenskfödda boråsare är det inte 

förvånande att systemintegrerande åtgärder med fokus på arbete och utbildning 

dominerar bland verksamheternas svar. Det är inte heller överraskande att 

många av arbetsmarknadsåtgärderna handlar om språkutveckling eftersom 

bristande språkprogression har pekats ut som en anledning till att utrikes födda 

har svårt att få en anställning (Kjellberg, 2021). Enligt SKR:s rapport bör 

åtgärder för att främja social sammanhållning även fokusera på de 

bakomliggande orsakerna till ett problem samt bygga på tidigare erfarenheter 

och kompetenser hos olika aktörer. Som tidigare nämnts förekommer många 

snarlika satsningar inom vissa områden. Hur erfarenheter och lärdomar från 

olika projekt har tagits tillvara i det fortsatta arbetet är svårt att avgöra. Det 

framgår inte heller om det finns någon samordning mellan projekten och hur 

denna i sådana fall ser ut. En insats som delvis präglas av ett potential- och 

orsaksbaserat förhållningssätt är tidigare beskrivna ”Mammor i arbete”. Genom 

att väva in hälsofrämjande aktiviteter motverkas ohälsa, vilket en av de faktorer 

som kan försvåra språkinlärning (Kjellberg, 2021). I förläningen kan det leda till 

att individer inte lyckas komma ut i arbetslivet.  

 

Forskning inom området har även identifierat ett antal andra faktorer som har 

betydelse för utrikes föddas möjligheter att få en anställning som 

arbetsmarknadens utformning, diskriminering samt hur insatser för nyanlända 

är utformade (Bergström m.fl., 2020). De arbetsmarknadsåtgärder som har 

rapporterats fokuserar främst på hinder hos individen som språksvårigheter, 
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hälsoproblem eller kort utbildningsbakgrund. Åtgärder för att exempelvis 

motverka diskriminering på arbetsmarknaden saknas däremot helt. Samtidigt är 

vissa faktorer som hur arbetsmarknaden är organiserad svår att påverka på 

kommunal nivå. Flera av de insatserna som verksamheterna beskrivit innehåller 

även praktik. I sin artikel om integrationsprojekt i Göteborg menar Diedrich 

och Hellgren att praktik inte nödvändigtvis ökar människors möjlighet att få ett 

arbete. I värsta fall kan det medverka till att individer fastnar i otrygga 

anställningsformer som på sikt försämrar möjligheten att etablera sig i samhället 

(Diedrich & Hellgren, 2021). Därför är det viktigt att reflektera över hur den 

här typen av insatser kan bidra till en långsiktigt hållbar situation för både 

individen och samhället.  

 

Bolagen och nämnderna har även gett exempel på åtgärder som kan bidra till 

både social inkludering och integration i samhällssystemen. Ett sådant exempel 

är arbetet med Socialt hållbart Borås. Det är en flerårig satsning som knyter an 

till de flesta områdena i Program för ett integrerat samhälle. Att åtgärderna får lov att 

ta tid är som har konstaterats i tidigare studier en förutsättning för att dessa 

insatser ska bli framgångsrika (Diedrich & Hellgren, 2021). Eftersom det inte 

ställdes några frågor i enkäten om när insatserna påbörjades eller avslutades är 

det svårt att avgöra hur stor andel av alla redovisade aktiviteter som är 

kortsiktiga projekt. En del av de insatser som redovisats ingår dock antigen i 

ordinarie verksamhet, som exempelvis Jobb Spår, eller är årligen återkommande 

arrangemang, som tidigare nämnda områdesdagar. Det tyder på att i alla fall 

delar av stadens integrationsarbete präglas av ett långsiktigt förhållningssätt. I 

Fortes forskningsöversikt betonas även vikten av stabil finansiering för att 

satsningen ska bli hållbar på sikt (Bergström m.fl., 2020). Utifrån materialet är 

det dock svårt att dra några slutsatser om finansieringen av de olika insatserna. I 

vissa fall framgår det att projekt finansieras genom statliga bidrag eller EU-

medel. Hur vanligt detta är, är tyvärr inte möjligt att utläsa. Detsamma gäller 

hur väl olika åtgärder har anpassats efter lokala behov och förutsättningar, 

vilket forskningen menar är centralt för att dessa ska få önskvärd effekt 

(Bergström m.fl., 2020). Detta är troligen en effekt av hur årets uppföljning är 

utformad. Det nuvarande upplägget valdes för att det skulle vara möjligt för 

verksamheterna att redovisa många projekt utan att ta alltför mycket tid och 

resurser i anspråk. Nackdelen med formatet är att mer omfattande analyser av 

olika aspekter inte alltid är möjligt. Det verkar även råda viss förvirring kring 

vilka typer av insatser som efterfrågades, med tanke på att en respondent inte 

tagit med en satsning med hänvisning till att det inte är ett projekt.  

 

Enligt SKR bör insatser som syftar till att ökad inkludering vara generella 

snarare än avgränsade till vissa geografiska områden (SKR, 2012). De satsningar 

som bolagen och nämnderna har beskrivit är till övervägande del riktade 

åtgärder till vissa målgrupper. Dessa målgrupper är oftast brett definierade och 

omfattar många människor. I vissa fall är det svårt att avgöra på vilket sätt 
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insatsen har kommit just personer med utländsk bakgrund till del, eller om 

åtgärden överhuvudtaget handlar om integration. Det är tveksamt om att delta 

på en integrationskonferens kan räknas som en integrationsinsats om detta inte 

leder till någon förändring i verksamhetens sätt att arbeta som gynnar utsatta 

grupper. När det gäller de åtgärder som framförallt handlar om 

verksamhetsutveckling saknas det överlag beskrivningar av hur dessa insatser 

har bidragit till att stärka målgruppens rättigheter. Samtidigt som generella 

satsningar fyller en viktig funktion, bör verksamheter särskilt säkerställa att 

dessa åtgärder även når utsatta grupper. I enlighet med skrivelserna i Agenda 

2030 bör verksamheterna främst prioritera åtgärder för de grupper som är mest 

utsatta (SCB, 2020).    

 

När det gäller utfallet av satsningarna är dessa i flera fall ganska vagt 

formulerade. En del nämnder och bolag har exempelvis inte redovisat hur 

många som har tagit del av aktiviteterna eller hur verksamheten har följt upp att 

syftet med insatsen har uppnåtts. Här finns dock även flera goda exempel, där 

respondenterna har redogjort för både deltagarantal, måluppfyllelse samt på 

vilket sätt insatsen har bidragit till integration. Ett sådant exempel är Jobb Spår. 

Vilka resultat som har uppnåtts hänger även samman med vad det är för typ av 

insats. Det är inte realistiskt att förvänta sig snabba och konkreta resultat när 

det gäller långsiktiga satsningar för att förändra strukturer i samhället.  För att 

komma till rätta med olika integrationsrelaterade utmaningar bör insatserna 

även involvera de människor som berörs av frågan i alla delar av processen 

(Bergström m.fl., 2020). Bland de inkomna svaren finns några exempel på 

åtgärder där invånare har getts möjlighet att vara delaktiga i arbetet som bland 

annat renoveringen av Kronhusparken och Urban Talks på Kulturhuset. 

 

Avslutningsvis några ord om svaren i relation till Socialt hållbart Borås. Socialt 

hållbart Borås är som tidigare konstaterats en omfattande satsning. Flera av de 

initiativ som verksamheterna har redogjort för i den här sammanställningen 

ingår i det arbetet. Samtidigt pågår det många aktiviteter i staden som berör 

hållbarhet, men inte nödvändigtvis ingår i Socialt hållbart Borås. Arbetet mot 

segregation är även nära sammanlänkat med integrationsfrågor eftersom 

insatser för att främja social sammanhållning och jämlika livsvillkor troligen 

även gynnar utsatta grupper med utländsk bakgrund.  
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5 Slutsatser och rekommendationer 

 

Utifrån verksamheternas svar har vi kommit fram till följande slutsatser och 

rekommendationer:  

 

 I Borås Stad bedrivs ett stort antal insatser som på olika sätt berör 

integration. Inom vissa områden pågår många liknande projekt. Det 

gäller främst åtgärder inom utbildning, språkutveckling och 

arbetsmarknadsområdet. Eventuellt behöver samordningen av det 

arbetet ses över för att undvika dubbelarbete. Möjligen skulle Borås 

Stad kunna utveckla någon form av projektdatabas för att underlätta 

kunskapsöverföring och möjliggöra för fler att ta del av lärdomar från 

tidigare satsningar.  

 

 De arbetsmarknadsåtgärder som verksamheterna har redovisat 

fokuserar främst på hinder och svårigheter hos individen. Insatser för 

att motverka diskriminering och andra faktorer som forskning har visat 

påverkar utrikes föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden 

saknas däremot helt.   

 

 Många av de satsningar som nämnderna och bolagen har beskrivit riktar 

sig till stora grupper av invånare. Det behöver förtydligas hur dessa 

insatser bidrar till integration samt på vilket sätt verksamheterna arbetar 

för att nå utsatta grupper. 

  

 Slutligen kan fler verksamheter bli bättre på att involvera invånarna i 

hela arbetsprocessen. Åtgärder för att lösa olika integrationsrelaterade 

utmaningar bör inkludera berörda målgrupper för att bli både hållbara 

och meningsfulla i praktiken. 
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5 Bilaga 1. Enkätmall 

 

Ange nämnd eller bolag: 

Kontaktperson, e-post och telefonnummer: 

Vilka 
integrationsprojekt/insatser 
har ni genomfört eller deltagit 
i de senaste 3 åren? 

Beskriv kortfattat innehåll, 
metod och eventuella 
samarbetspartners. 

Vilket eller vilka områden i 
Program för ett integrerat 
samhälle har insatsen 
anknytning till? 

Områden från programmet: 
arbete, bostad, utbildning, 
delaktighet, trygghet, 
folkhälsa och kultur 

Vad var syftet med 
insatsen/projektet? 

 

Vilka var målgruppen för 
insatsen/projektet? 

 

Vilka resultat/delresultat 
har ni uppnått? 

 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

7.  

 

    

8. 

 

    

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-09-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00124 3.4.4.25 
 

  

 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle     

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av uppföljningarna och insänder ärendet till 

Kommunstyrelsen med nedanstående punkter, som nämnden vill 

uppmärksamma, samt bifogar rapporten. 

Ärendet i sin helhet 

Årets uppföljning har fokuserat på vilka integrationsinsatser och projekt som 

genomförts de senaste tre åren och vilka resultat/erfarenheter som uppnåtts. 

Programmet omfattar alla verksamheter, nämnder och bolag i staden och 

skickades ut till 23 nämnder/bolag, varav 19 har svarat. 

Arbetslivsnämnden har uppmärksammat följande i den bifogade rapporten : 

 Viktigt med samordning, flera verksamheter har parallella eller likartade 

satsningar/projekt, risk för dubbelarbete finns 

 Mycket kraft läggs på utbildnings och arbetsmarknadsinsatser för 

individerna, men inget arbete har redovisat som riktar sig mot 

diskriminering vid rekrytering och introduktion på arbetsplatserna. 

 Flera satsningar som nämns under integration riktar sig till breda 

grupper, utan att det specifikt framgår hur insatserna bidrar till 

integration av programmets målgrupp. 

 Ett förbättringsområde som uppmärksammas är att staden generellt 

bör bli bättre på att involvera de berörda målgrupperna i ett tidigt 

utvecklingsskede, när nya satsningar skall ske. 

 Minst antal integrationsprojekt har redovisats inom området bostäder, 

vilket bör uppmärksammas med tanke på stadens två särskilt utsatta 

områden, med stark segregation. Av bostadsbolagen har endast 

Bostäder i Borås AB svarat. Arbetslivsnämnden vill särskilt trycka på 

att alla de allmännyttiga bolagen har ett särskilt ansvar, och gemensamt 

bör jobba för att bryta den starka segregationen i staden, särskilt i 

förhållande till serviceorterna. 

 Arbetslivsnämnden trycker särskilt på att samla så mycket 

integrations/utvecklingsarbete som möjligt under arbetet med social 

hållbarhet, för att få långsiktighet och strukturerad samverkan. 
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle  

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 

 





















 

 

 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
Org nr: 556062-1640 
 

  
parkeringboras.se 

 
p-bolaget@boras.se 

  

 

 

 
 

PROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-10-17 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Styrelsemöte 
Datum 2022-10-17 
Tid 17,00 – 18,50 
Plats Bryggaregatan 19-21 
Närvarande ledamöter Kent Gustavsson, ordf (S)  

Daniel Swedengren (KD) 
  Keijo Loumala (S) 

Annette Bjernhagen (S)                    
                                       Micael Johansson (L) 

Christian Ekström (M)        
                                        Magnus Andersson (SD)          

Närvarande suppleanter Alison Lind (S) 
  Helena Ruderfors (C) 

Kjell Hjalmarsson (MP) (lämnade 17:45)   
                                         Lars Andrén (M)                 
                                         Rebecca-Pandora Friedman (KD) 
   

Övriga närvarande Hanna Munde, VD  
  Sara Wingren, Ekonomichef 

 

§1 Inledning  
Vice ordförande Daniel Swedengren hälsade ny ordförande, ny ledamot och ny 
VD välkomna. Ordförande Kent Gustavsson hälsade alla välkomna och förkla-
rade mötet öppnat. 

§2 Närvaro 
Frånvarande suppleant var Sam Siavashee (SD).  

§3 Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Daniel Swedengren. 

§4 Föregående mötes protokoll 
Inga synpunkter framkom gällande protokollet från föregående styrelsemöte. 

Styrelsen beslutade 
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- att lägga protokollet från föregående styrelsemöte till handlingarna. 

§5 VD-rapport 
Hanna Munde informerade bland annat om markparkeringar som försvinner 
under 2023, pågående utvecklingsarbeten såsom kundundersökning och hem-
sidan, arbetet med den politiska överenskommelsen samt att bolaget åter blivit 
miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. 

VD informerade även om personalsituationen med två vakanser bland p-
värdarna då en p-värd går i pension under oktober. Rekrytering sker denna gång 
via sociala medier vilket hittills varit lyckat med många ansökningar. VD infor-
merade vidare om att en incident inträffat 12 oktober, samt att psykosocial arbets-
miljörond för Kommunals avtalsområde är genomförd. Önskemål framfördes 
från styrelsen om mer information gällande arbetsmiljöronden på nästa möte.  

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen från VD-rapporten till handlingarna. 

§6 Verksamhetsplan och Budget 2023-2025 
Hanna Munde redogjorde för förslag till verksamhetsplan 2023-2025 med vision 
och strategiska femårsmål. Sara Wingren redogjorde för förslag till budget 2023 
och plan 2024-2025 samt investeringsbudget 2023-2029. Budget 2023 visar ett 
resultat om 8 070 tkr och för planperioden 2024-2025 något lägre resultat (6 130 
tkr respektive 5 305 tkr). Intäkterna beräknas sjunka något då antalet markpark-
eringar minskar innan de åter förväntas stiga år 2025 på grund av tillskott av nya 
p-platser i p-hus Makrillen. Kostnadsnivån ligger relativt stabilt under hela plan-
perioden med undantag från markrenhållningskostnader samt räntekostnader 
som beräknas stiga.  

Styrelsen beslutade  

- att anta budget för 2023 
- att anta verksamhetsplan för 2023-2025  
- att anta ekonomisk plan för 2024-2025 

§7 Riskanalys och internkontrollplan 2023 
Hanna Munde redogjorde för riskanalys för bolaget för nästkommande år samt 
förslag till plan för intern kontroll för 2023.   

Styrelsen beslutade  

- att godkänna riskanalys för 2023 
- att anta internkontrollplan för 2023 

§8 Remissvar  
Kent Gustavsson redogjorde för två remissvar som är expedierade till Borås Stad 
2022-09-30: Samråd för detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med 
flera, Bodavallen, Borås samt samråd för detaljplan för Göta, Blåklinten 1, 
Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, Borås. 
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Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående remissvar Pulsenområdet till handling-
arna. 

- att lägga informationen gällande remissvar Hässleholmen till handling-
arna. 

§9 Investeringsprojekt Makrillen 
Bygglovet har vunnit laga kraft och investeringen godkändes i KS den 21 februari 
samt KF den 24 mars. Saneringsansvaret är klart och Borås Stad kommer ansvara 
för detta. En ansökan om förlängning av markanvisningsavtalet till 2023-06-30 
är inlämnad. I juli inkom ett avslag från Länsstyrelsen gällande ansökan om att ta 
ner träd. Ett yrkande mot Länsstyrelsens beslut kring träden lämnades till Mark-
och miljödomstolen i augusti. Mark-och miljödomstolen har 11 oktober återvisat 
ärendet till Länsstyrelsen för handläggning, vilket i sig kan ta upp till sex månader. 
Två viktiga punkter som pågår är: 

- Köpeavtal mellan Borås Stad och Parkeringsbolaget gällande att förvärva 
3D-fastigheten 

- Genomförandeavtal mellan Borås Stad, Parkeringsbolaget och Lidl gäll-
ande exempelvis sanering och kompensationsåtgärder 

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående Makrillen till handlingarna. 

§10 Övriga frågor 
Christian Ekström undrade över energibesparingsåtgärder som bolaget planerar. 
Hanna Munde och Sara Wingren besvarade frågan. 

§11 Nästa möte 
Nästa möte är inplanerat till 7 december. Mötet hålls på Yxhammarsgården, 
Yxhammarsgatan 29, med start kl 17 och avslutas med gemensamt julbord för 
styrelse och ledningsgrupp.  

§12 Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Underskrift 
Sekreterare Ordförande 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Sara Wingren Kent Gustavsson 
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Justerare 
Underskrift 
 

Namnförtydligande 
Daniel Swedengren 
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