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Svar på remiss: Promemorian Internationella
skolor
För att säkerställa att företag, universitet, högskolor och andra arbetsgivare kan attrahera kompetent arbetskraft från utlandet är det av yttersta vikt att det finns utbildning
att tillgå i den utsträckning som efterfrågas för medföljande barn.
I de internationella skolor som finns i dag går inte bara elever som är utländska medborgare, utan även elever med svenskt medborgarskap. Det kan tex vara frågan om
elever vars föräldrar har arbetat eller avser att arbeta utomlands under längre tid.
I promemorian föreslås en ny definition av vad som utgör en internationell skola. I
dag definieras den gruppen som elever som är bosatta i Sverige för en kortare tid.
Eftersom det i praktiken kan vara fråga om några års bosättning föreslås i stället att
uttrycket begränsad tid används. En internationell skola föreslås därför i skollagen
definieras som en skola:
1. där utbildningen, i stället för att följa svensk läroplan, bedrivs enligt ett annat
lands läroplan eller en internationell läroplan, och
2. som i första hand tar emot elever som är bosatta i Sverige för en begränsad
tid.
Det presenteras även ett förslag där möjlighet ges för internationell skola med enskild
huvudman att ta ut avgift om de är kopplade till utbildningen och följer ett annat
lands läroplan eller en internationell läroplan.
Promemorian har varit på remiss till berörda nämnder
Borås Stad tillstyrker remissen i alla delar utom förslaget att tillåta skolavgifter för
fristående grundskolor och gymnasieskolor.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
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Ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Promemorian Internationella skolor
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0638

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker promemorian Internationella skolor.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Utbildningsnämnden har tagit del av promemorian Internationella skolor.
Nämnden finner att de delar i förslaget som rör gymnasieskolor och
gymnasieutbildning är relevanta. Bland annat framskrivs att internationella skolor
även fortsatt enbart kunna drivas av enskilda huvudmän. Kommunerna kan driva
internationell utbildning enligt Diploma Programme med International
Baccalaureate, IB.
Utbildningsnämnden tillstyrker promemorian Internationella skolor.
Nämndens yttrande i sin helhet
Utbildningsnämnden har tagit del av promemorian Internationella skolor.
Särskild utbildningsform
De internationella skolorna utgör en särskild utbildningsform utanför
skolväsendet. En internationell skola på gymnasienivå har en annan internationell
inriktning än den som får finnas i gymnasieskolan eller anordnar utbildning som
leder fram till International Baccalaureate, IB.
Ny definition av internationella skolor
I PM:et föreslås en ny definition av den primära målgruppen för internationella
skolor. Nuvarande definition är elever som är bosatta i Sverige för en kortare tid.
Den föreslagna förändringen är att internationella skolor tar i första hand emot
elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid.

Enskild huvudman
Idag kan kommuner inte vara huvudmän för internationella skolor utan dessa
kan endast drivas av enskilda huvudmän. I PM:et föreslås att detta förfarande
fortsatt ska gälla för internationella skolor på gymnasienivå. Kommunerna kan
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Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
driva internationell utbildning enligt Diploma Programme med International
Baccalaureate, IB.
Förklaring om bidragsrätt
För internationell skola på gymnasienivå krävs inte ett godkännande från
Skolinspektionen, eftersom utbildningen inte riktar sig till skolpliktiga elever. För
att en huvudman som driver en internationell skola ska få bidrag från elevens
hemkommun krävs att Skolinspektionen har lämnat en förklaring om bidragsrätt
till huvudmannen. I förevarande PM föreslås att detta system ska kvarstå.
Krav på undervisning i svenska
Kravet på att ge undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden ska
enligt promemorian tas bort i internationella skolor på gymnasienivå eftersom
sådant krav inte ställs på de huvudmän för fristående skolor och på de
kommuner som anordnar IB-utbildning på gymnasienivå.
Elevavgifter
Ytterligare ett förslag i promemorian är att möjligheten för internationella skolor
med enskild huvudman att ta ut elevavgifter ska begränsas. Avgift ska endast få
tas ut för att täcka rimliga merkostnader som är kopplade till att utbildningen
följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan. Vidare ska
avgifterna vara skäliga med hänsyn tagen till de bidrag som elevens hemkommun
lämnar.
Utbildningsnämnden yttrar sig endast i de delar i förslaget som specifikt rör
gymnasieskolor och -utbildning. Nämnden finner att de föreslagna ändringarna
är relevanta och tillstyrker promemorian Internationella skolor.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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Svar på remiss: Promemorian
Internationella skolor
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0638

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker promemorian Internationella skolor i alla
delar utom förslaget att tillåta skolavgifter för fristående grundskolor och
gymnasieskolor. Remissvaret översänds till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets promemoria om Internationella skolor.
Nämnden bedömer att förslaget till största delen är genomtänkt och väl
avvägt. I ett avseende ställer sig dock Stadsdelsnämnden inte bakom
förslaget, gällande den del som handlar om att fristående internationella
grundskolor och gymnasieskolor till skillnad från de kommunala, ska tillåtas
ta ut en avgift för att täcka kostnader som kan uppstå just specifikt för att
man läser efter en internationell eller ett annat lands kursplan.
Stadsdelsnämnden menar att en sådan skillnad skulle kunna verka
segregerande ur ett socioekonomiskt perspektiv. Stadsdelsnämnden föreslår
att den skäliga merkostnad som skulle täckas av avgifter istället ska ingå i
den ersättning som hemkommunen skall betala.
Stadsdelsnämnden tillstyrker remissen i alla delar utom just förslaget att
tillåta skolavgifter för fristående grundskolor och gymnasieskolor.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Norr yttrar sig över Utbildningsdepartementets
promemoria Internationella skolor. Förslaget till ändringar i skollag och
inrättande av en särskild förordning är mycket omfattande och
promemorians sammanfattning citeras därför i sin helhet så när som ett
stycke kring den författningstekniska lösningen:
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”Sammanfattning
För att säkerställa att företag, universitet, högskolor och andra arbetsgivare kan
attrahera kompetent arbetskraft från utlandet är det av yttersta vikt att det finns
utbildning att tillgå i den utsträckning som efterfrågas för medföljande barn. För dessa
barn och ungdomar är det ofta internationella skolor som efterfrågas. Erfarenheten visar
dock att sådana utbildningar inte alltid erbjuds i den utsträckning som behövs. Det är
därför viktigt att se över regelverket för internationella skolor, så att sådan utbildning
kan komma till stånd i den utsträckning som efterfrågas.
I de internationella skolor som finns i dag går inte bara elever som är utländska
medborgare, utan även elever med svenskt medborgarskap. Det kan t.ex. vara fråga om
elever vars föräldrar har arbetat eller avser att arbeta utomlands under en längre tid.
Internationella skolor utgör en särskild utbildningsform utanför skolväsendet.
En internationell skola på grundskolenivå är enligt skollagen (2010:800) en skola med
enskild huvudman som har en annan internationell inriktning än den som får finnas i
grundskolan.
En internationell skola på gymnasienivå är en internationell skola som har en annan
internationell inriktning än den som får finnas i gymnasieskolan eller som anordnar
utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB). Detta innebär att en
internationell skola på såväl grundskolenivå som gymnasienivå anordnar utbildning som
följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan. Exempel på internationella
läroplaner är Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) och
Diploma Programme (DP) som leder fram till IB.
I promemorian föreslås ett antal ändringar i bestämmelserna avseende internationella
skolor.

Ny definition av internationella skolor
I promemorian förelås en ny definition av vad som utgör en internationell skola.
Definitionen innehåller bl.a. en beskrivning av den primära målgruppen för
internationella skolor. I dag definieras den gruppen som elever som är bosatta i Sverige för
en kortare tid. Eftersom det i praktiken kan vara fråga om några års bosättning föreslås
i stället att uttrycket begränsad tid används för att beskriva denna elevkategori.
En internationell skola föreslås därför i skollagen definieras som en skola där
utbildningen, i stället för att följa en svensk läroplan, bedrivs enligt ett annat lands
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läroplan eller en internationell läroplan, och som i första hand tar emot elever som är
bosatta i Sverige för en begränsad tid.

Internationella skolor med enskild huvudman
Det föreslås tydligare bestämmelser i skollagen om vilka elever som, om de har svensk
skolplikt, har möjlighet att fullgöra skolplikten i en internationell skola på
grundskolenivå med enskild huvudman. I första hand är det fråga om elever som är
bosatta i Sverige för en begränsad tid. Till målgruppen hör i dag också elever som har
andra särskilda skäl att få sin utbildning i en internationell skola. I promemorian
föreslås att sist nämnda kategori ersätts av tre nya kategorier
- elever som gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin utbildning i
Sverige,
- elever där det finns grundad anledning att anta att eleven kommer att lämna Sverige för
en längre tid, och
- elever som har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med minst en av
vårdnadshavarna och som har tillräckliga kunskaper i språket för att kunna följa
undervisningen.
För att en elev som hör till någon av de ovan nämnda kategorierna ska kunna fullgöra
sin skolplikt vid en internationell skola med enskild huvudman föreslås att det, liksom
hittills, ska krävas att huvudmannen för skolan har fått ett godkännande från Statens
skolinspektion.
Systemet för godkännande föreslås utformas på ett sätt som i huvudsak motsvarar
systemet för fristående skolor. Detta innebär att Skolinspektionen ska pröva om en
enskild ska godkännas som huvudman för en internationell skola på grundskolenivå. På
samma sätt som för fristående skolor ska det inte längre fattas något särskilt beslut om
rätt till bidrag från elevernas hemkommuner när det gäller internationella skolor på
grundskolenivå. I stället för ett sådant beslut ska ett godkännande medföra rätt till
bidrag.
När det gäller internationella skolor på gymnasienivå krävs i dag inget godkännande,
eftersom utbildningen inte riktar sig till skolpliktiga elever. För att huvudmannen för en
sådan skola ska kunna få bidrag från elevernas hemkommuner krävs att
Skolinspektionen har lämnat en förklaring om bidragsrätt till huvudmannen. I denna
promemoria föreslås att systemet med förklaring om bidragsrätt ska kvarstå. För såväl
godkännande som förklaring om bidragsrätt föreslås ett krav på att det kan antas att det
kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet.

4(7)
Joakim Cannerfors
Områdeschef kommungemensam förskola/skola

2014-11-06

Dnr 2014/SDNN0151

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om
vad som krävs i fråga om utbildningen för att en huvudman ska godkännas respektive
förklaras berättigad till bidrag.
När det gäller undervisning i svenska föreslås att elever som är bosatta i Sverige för en
begränsad tid, liksom i dag, ska ges undervisning i svenska och om Sverige i den
omfattning de behöver om de går i en internationell skola på grundskolenivå. När det
gäller övriga skolpliktiga elever som går i sådana skolor föreslås att undervisningen i
svenska ska bedrivas enligt läroplanen för grundskolan och kursplanen i svenska. För
internationella skolor på gymnasienivå föreslås att kravet på att ge undervisning i svenska
språket och om svenska förhållanden ska tas bort. Något sådant krav ställs nämligen
inte på huvudmän för fristående skolor och kommuner som anordnar IB-utbildning på
gymnasienivå.
Det föreslås vidare att möjligheten för internationella skolor med enskild huvudman att ta
ut elevavgifter ska begränsas. Enligt nuvarande bestämmelser ska elevavgifter som tas ut
vara skäliga med hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten, bidrag och
omständigheterna i övrigt. I denna promemoria föreslås att avgift endast ska få tas ut för
att täcka rimliga merkostnader som är kopplade till att utbildningen följer ett annat
lands läroplan eller en internationell läroplan. Vidare ska avgifterna vara skäliga, bl.a.
med hänsyn till de bidrag som lämnas av elevernas hemkommuner.

Internationella skolor på grundskolenivå med kommunal huvudman
I uppdraget har ingått att utreda möjligheten för kommuner att driva internationella
skolor. I dag kan kommuner inte vara huvudmän för internationella skolor. Däremot
kan de tillämpa de internationella läroplanerna PYP och MYP i grundskolan under
förutsättning att de samtidigt också följer den svenska läroplanen för grundskolan. De
kan också anordna s.k. IB-utbildning på gymnasienivå, där DP följs.
För att internationella skolor lättare ska kunna komma till stånd i den utsträckning
som behövs föreslås att kommuner, efter medgivande från Skolinspektionen, ska få vara
huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå som enbart tillämpar en
internationell läroplan. Ett sådant medgivande föreslås få lämnas om det finns behov av
utbildningen. Beslut i fråga om medgivande och återkallelse av ett sådant medgivande
föreslås kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol
Kommuner föreslås däremot inte kunna driva internationella skolor på gymnasienivå,
eftersom de redan i dag har möjlighet att anordna IB-utbildning.
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Internationella skolor på grundskolenivå med kommunal huvudman föreslås få ta emot
följande elevkategorier för fullgörande av skolplikt:
– elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid,
– elever som gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin utbildning i
Sverige, och
– elever där det finns grundad anledning att anta att eleven kommer att lämna Sverige för
en längre tid.
Däremot förelås inte att internationella skolor på grundskolenivå med kommunal
huvudman ska få ta emot elever som har skolans undervisningsspråk som umgängesspråk
med någon av vårdnadshavarna för fullgörande av skolplikt. Huvudregeln bör vara att
skolpliktiga elever som är bosatta i Sverige ska gå i en skola som följer svensk läroplan.
Det behov som dessa elever har av att utveckla och bevara det språk som de talar med
sina vårdnadshavare kan kommunerna tillgodose inom ramen för modersmålsundervisningen i grundskolan.
Motsvarande regler om bidrag från hemkommunen föreslås gälla när en elev tas emot i en
internationell skola på grundskolenivå med kommunal huvudman, som när en elev tas
emot i en internationell skola på grund-skolenivå med enskild huvudman. Utbildning
enligt de internationella läroplanerna PYP och MYP kan, som nämnts, redan i dag
anordnas inom grundskolan om svensk läroplan följs samtidigt. Kommuner som utnyttjar
denna möjlighet får inte ta ut avgifter för utbildningen. Därför föreslås att utbildningen i
internationella skolor med kommunal huvudman ska vara avgiftsfri.
Enligt skollagen har den kommun där en internationell skola är belägen rätt till insyn i
verksamheten så att kommunen kan fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och tillgodose
allmänhetens behov av insyn. När det gäller en kommun som får ett medgivande att vara
huvudman för en internationell skola på grundskolenivå behövs det inget särskilt stöd i
författning för att kommunen ska få insyn i verksamheten. Bestämmelsen om insynsrätt
föreslås därför preciseras så att den enbart omfattar insyn i internationella skolor med
enskild huvudman.

Ikraftträdande
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.”
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Norr bedömer att förslaget till största delen är
genomtänkt och väl avvägt. En ökad likvärdighet mellan kommunala och
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fristående grundskolors möjligheter till att erbjuda denna särskilda skolform
är önskvärd. Det förtydligande som föreslås för lag och förordning menar
Stadsdelsnämnden är nödvändigt för att möjliggöra en likvärdig skolgång vid
de internationella skolorna.
I ett avseende ställer sig dock Stadsdelsnämnden inte bakom förslaget,
nämligen den del som handlar om att fristående internationella grundskolor
och gymnasieskolor till skillnad från de kommunala, ska tillåtas ta ut en
avgift för att täcka kostnader som kan uppstå just specifikt för att man läser
efter en internationell eller ett annat lands kursplan.
Enligt Skollagen ska utbildningen vara avgiftsfri:
10 kap 10 § Utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri.
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en
tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.
15 kap 17 § Utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri.
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en
tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta att eleverna ska hålla sig med
enstaka egna hjälpmedel.
Stadsdelsnämnden menar att en sådan skillnad skulle kunna verka
segregerande ur ett socioekonomiskt perspektiv. Stadsdelsnämnden föreslår
att den skäliga merkostnad som skulle täckas av avgifter istället ska ingå i
den ersättning som hemkommunen skall betala.
Stadsdelsnämnden tillstyrker därför remissen i alla delar utom just förslaget
att tillåta skolavgifter för fristående grundskolor och gymnasieskolor.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon inverkan ur ett ekologiskt perspektiv

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon inverkan ur ett ekonomiskt perspektiv

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
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Det är fråga om ett mycket litet antal elever som berörs av möjligheten till
att gå i en internationell skola. Att även ha möjlighet att välja en kommunal
internationell skola ger en ökad valmöjlighet i de fall en kommun väljer att
starta en sådan.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej. Målgruppen har inte kunnat identifieras i Borås.
Likabehandling

Förslaget bedöms inte ha någon inverkan ur ett strikt
likabehandlingsperspektiv. Däremot kan förslaget om att fristående
internationella grundskolor och gymnasieskolor fortfarande ska få ta ut en
skolavgift få en segregerande effekt ur ett socioekonomiskt perspektiv.

Omvärldsperspektiv
Det finns endast ett tiotal internationella skolor i Sverige och dessa ligger i
de större städerna. En av anledningarna till att promemorian kom till stånd
var att det ansågs finnas för få internationella skolor i Sverige och att elever i
målgruppen oftast inte kunde erbjudas denna skolform annat än i de största
kommunerna.
Om man på internet söker efter ”internationell skola” får man intrycket att
det finns mängder av sådana. Detta beror på att det finns många skolor som
använder begreppet ”internationella” i sitt namn utan att för den skull vara
en internationell skola i lagens mening. Det är oftast fråga om profilskolor
med exempelvis extra undervisning i språk men som i övrigt följer svensk
läroplan.
Hur stor efterfrågan skulle vara i Borås Stad är inte utrett.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-11-06.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Remiss

2014-09-02
Utbildningsdepartementet

Promemorian Internationella skolor
Remissinstanser:

Riksdagens ombudsmän
Kammarrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Stockholm
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Barnombudsmannen
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
skolväsendet s överklagandenämnd
Universitetskanslersämbetet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Malmö högskola
Arbetsgivarverket
Sametinget
Diskrimineringsombudsmannen
Konkurrensverket
Regelrådet (N2008:05)
Arjeplogs kommun
Bodens kommun
Borås kommun
Eskilstuna kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Halmstads kommun
Helsingborgs kommun
Jönköpings kommun
Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Postadress
103 33 Stockholm

08-40510 O0

Telefonväxel

Besöksadress
Drottninggatan 16
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Förord

Den 3 juli 2012 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)
åt Ingegärd Hilborn, då rättssakkunnig vid Statens skolinspektion, att
biträda departementet med att utreda och utarbeta förslag om internationella skolor, utlandsskolor, Europaskolor, riksinternatskolor, internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) och svensk gymnasieutbildning på engelska (U2012/3777/SAM). Uppdraget har fr.o.m. den
1 augusti 2012 t.o.m. den 31 maj 2013 genomförts i form av en arbetsgrupp (U 2012:C) och har därefter slutförts inom Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet).
Den del av uppdraget som avser riksinternatskolor har redovisats i
promemorian Riksinternatskolor (U2014/2011/GV). Härmed redovisas
resultatet av den del av utredningsarbetet som avser internationella
skolor.
Stockholm i september 2014.
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Sammanfattning

För att säkerställa att företag, universitet, högskolor och andra arbetsgivare kan attrahera kompetent arbetskraft från utlandet är det av
yttersta vikt att det finns utbildning att tillgå i den utsträckning som
efterfrågas för medföljande barn. För dessa barn och ungdomar är det
ofta internationella skolor som efterfrågas. Erfarenheten visar dock att
sådana utbildningar inte alltid erbjuds i den utsträckning som behövs.
Det är därför viktigt att se över regelverket för internationella skolor, så
att sådan utbildning kan komma till stånd i den utsträckning som efterfrågas.
I de internationella skolor som finns i dag går inte bara elever som är
utländska medborgare, utan även elever med svenskt medborgarskap.
Det kan t.ex. vara fråga om elever vars föräldrar har arbetat eller avser att
arbeta utomlands under en längre tid.
Internationella skolor utgör en särskild utbildningsform utanför skolväsendet. En internationell skola på grundskolenivå är enligt skollagen
(2010:800) en skola med enskild huvudman som har en annan internationell inriktning än den som får finnas i grundskolan. En internationell skola på gymnasienivå är en internationell skola som har en
annan internationell inriktning än den som får finnas i gymnasieskolan
eller som anordnar utbildning som leder fram till International
Baccalaureate (IB). Detta innebär att en internationell skola på såväl
grundskolenivå som gymnasienivå anordnar utbildning som följer ett
annat lands läroplan eller en internationell läroplan. Exempel på internationella läroplaner är Primary Years Programme (PYP), Middle Years
Programme (MYP) och Diploma Programme (DP) som leder fram till
IB.
I denna promemoria föreslås ett antal ändringar i bestämmelserna
avseende internationella skolor.
Ny definition av internationella skolor

I promemorian förelås en ny definition av vad som utgör en internationell skola. Definitionen innehåller bl.a. en beskrivning av den
primära målgruppen för internationella skolor. I dag definieras den
gruppen som elever som är bosatta i Sverige för en kortare tid. Eftersom
det i praktiken kan vara fråga om några års bosättning föreslås i stället att
uttrycket begränsad tid används för att beskriva denna elevkategori. En
internationell skola föreslås därför i skollagen definieras som en skola
1. där utbildningen, i stället för att följa en svensk läroplan, bedrivs
enligt ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan, och
2. som i första hand tar emot elever som är bosatta i Sverige för en
begränsad tid.
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Internationella skolor med enskild huvudman

Det föreslås tydligare bestämmelser i skollagen om vilka elever som, om
de har svensk skolplikt, har möjlighet att fullgöra skolplikten i en internationell skola på grundskolenivå med enskild huvudman. I första hand
är det fråga om elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid. Till
målgruppen hör i dag också elever som har andra särskilda skäl att få sin
utbildning i en internationell skola. I promemorian föreslås att sist
nämnda kategori ersätts av tre nya kategorier:
- elever som gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta
sin utbildning i Sverige,
- elever där det finns grundad anledning att anta att eleven kommer att
lämna Sverige för en längre tid, och
- elever som har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med minst en av vårdnadshavarna och som har tillräckliga
kunskaper i språket för att kunna följa undervisningen.
För att en elev som hör till någon av de ovan nämnda kategorierna ska
kunna fullgöra sin skolplikt vid en internationell skola med enskild
huvudman föreslås att det, liksom hittills, ska krävas att huvudmannen
för skolan har fått ett godkännande från Statens skolinspektion.
Systemet för godkännande föreslås utformas på ett sätt som i huvudsak
motsvarar systemet för fristående skolor. Detta innebär att Skolinspektionen ska pröva om en enskild ska godkännas som huvudman för en
internationell skola på grundskolenivå. På samma sätt som för fristående
skolor ska det inte längre fattas något särskilt beslut om rätt till bidrag
från elevernas hemkommuner när det gäller internationella skolor på
grundskolenivå. I stället för ett sådant beslut ska ett godkännande
medföra rätt till bidrag.
När det gäller internationella skolor på gymnasienivå krävs i dag inget
godkännande, eftersom utbildningen inte riktar sig till skolpliktiga
elever. För att huvudmannen för en sådan skola ska kunna få bidrag från
elevernas hemkommuner krävs att Skolinspektionen har lämnat en förklaring om bidragsrätt till huvudmannen. I denna promemoria föreslås
att systemet med förklaring om bidragsrätt ska kvarstå.
För såväl godkännande som förklaring om bidragsrätt föreslås ett krav på
att det kan antas att det kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag
för att driva en stabil verksamhet. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vad som krävs i
fråga om utbildningen för att en huvudman ska godkännas respektive
förklaras berättigad till bidrag.
När det gäller undervisning i svenska föreslås att elever som är bosatta i
Sverige för en begränsad tid, liksom i dag, ska ges undervisning i svenska
och om Sverige i den omfattning de behöver om de går i en internationell

7
skola på grundskolenivå. När det gäller övriga skolpliktiga elever som går
i sådana skolor föreslås att undervisningen i svenska ska bedrivas enligt
läroplanen för grundskolan och kursplanen i svenska.
För internationella skolor på gymnasienivå föreslås att kravet på att ge
undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden ska tas bort.
Något sådant krav ställs nämligen inte på huvudmän för fristående
skolor och kommuner som anordnar IB-utbildning på gymnasienivå.
Det föreslås vidare att möjligheten för internationella skolor med enskild
huvudman att ta ut elevavgifter ska begränsas. Enligt nuvarande bestämmelser ska elevavgifter som tas ut vara skäliga med hänsyn till rimliga
kostnader för verksamheten, bidrag och omständigheterna i övrigt. I
denna promemoria föreslås att avgift endast ska få tas ut för att täcka
rimliga merkostnader som är kopplade till att utbildningen följer ett
annat lands läroplan eller en internationell läroplan. Vidare ska avgifterna
vara skäliga, bl.a. med hänsyn till de bidrag som lämnas av elevernas hemkommuner.
Internationella skolor på grundskolenivå med kommunal huvudman

I uppdraget har ingått att utreda möjligheten för kommuner att driva
internationella skolor. I dag kan kommuner inte vara huvudmän för
internationella skolor. Däremot kan de tillämpa de internationella
läroplanerna PYP och MYP i grundskolan under förutsättning att de
samtidigt också följer den svenska läroplanen för grundskolan. De kan
också anordna s.k. IB-utbildning på gymnasienivå, där DP följs.
För att internationella skolor lättare ska kunna komma till stånd i den
utsträckning som behövs föreslås att kommuner, efter medgivande från
Skolinspektionen, ska få vara huvudmän för internationella skolor på
grundskolenivå som enbart tillämpar en internationell läroplan. Ett
sådant medgivande föreslås få lämnas om det finns behov av utbildningen. Beslut i fråga om medgivande och återkallelse av ett sådant
medgivande föreslås kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Kommuner föreslås däremot inte kunna driva internationella skolor på
gymnasienivå, eftersom de redan i dag har möjlighet att anordna IButbildning.
Internationella skolor på grundskolenivå med kommunal huvudman
föreslås få ta emot följande elevkategorier för fullgörande av skolplikt:
- elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid,
- elever som gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta
sin utbildning i Sverige, och
- elever där det finns grundad anledning att anta att eleven kommer att
lämna Sverige för en längre tid.
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Däremot förelås inte att internationella skolor på grundskolenivå med
kommunal huvudman ska få ta emot elever som har skolans undervisningsspråk som umgängesspråk med någon av vårdnadshavarna för
fullgörande av skolplikt. Huvudregeln bör vara att skolpliktiga elever
som är bosatta i Sverige ska gå i en skola som följer svensk läroplan. Det
behov som dessa elever har av att utveckla och bevara det språk som de
talar med sina vårdnadshavare kan kommunerna tillgodose inom ramen
för modersmålsundervisningen i grundskolan.
Motsvarande regler om bidrag från hemkommunen föreslås gälla när en
elev tas emot i en internationell skola på grundskolenivå med kommunal
huvudman, som när en elev tas emot i en internationell skola på grundskolenivå med enskild huvudman.
Utbildning enligt de internationella läroplanerna PYP och MYP kan,
som nämnts, redan i dag anordnas inom grundskolan om svensk läroplan
följs samtidigt. Kommuner som utnyttjar denna möjlighet får inte ta ut
avgifter för utbildningen. Därför föreslås att utbildningen i internationella skolor med kommunal huvudman ska vara avgiftsfri.
Enligt skollagen har den kommun där en internationell skola är belägen
rätt till insyn i verksamheten så att kommunen kan fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn. När det
gäller en kommun som får ett medgivande att vara huvudman för en
internationell skola på grundskolenivå behövs det inget särskilt stöd i
författning för att kommunen ska få insyn i verksamheten. Bestämmelsen om insynsrätt föreslås därför preciseras så att den enbart omfattar insyn i internationella skolor med enskild huvudman.
Författningsteknisk lösning

Det föreslås att bestämmelserna om utbildningen vid internationella
skolor så långt som möjligt placeras i förordning i stället för i lag. För att
möjliggöra detta föreslås bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vad som
krävs i fråga om utbildningen för att en huvudman ska få ett godkännande eller en förklaring om bidragsrätt. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer föreslås även få meddela föreskrifter om
utbildningen vid internationella skolor vars huvudman har fått ett
godkännande, ett medgivande eller en förklaring om bidragsrätt.
Ikraftträdande

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)
dels att rubriken närmast före 24 kap. 5 § ska utgå,
dels att 24 kap. 2–7 och 26 §§, 26 kap. 13 §, 28 kap. 2 § och 29 kap.
17 § samt rubriken närmast före 24 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya bestämmelser, 24 kap. 3 a och
6 a §§ samt närmast före 24 kap. 3 och 6 §§ nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
24 kap.

Grundskolenivå

Definition
2§

Den som har skolplikt och som
för endast en kortare tid är bosatt i
Sverige eller har andra särskilda skäl
att få utbildning i en internationell
skola på grundskolenivå får fullgöra
sin skolplikt i en godkänd sådan
skola. Detta gäller dock inte sådana
barn som avses i 7 kap. 5 och 6 §§.
Statens skolinspektion prövar frågor
om godkännande av internationella
skolor på grundskolenivå.
Med internationell skola på
grundskolenivå avses en skola med
enskild huvudman som har en
annan internationell inriktning än
den som får finnas i grundskolan.
För godkännande krävs att skolans
utbildning som helhet betraktad är
likvärdig med grundskolans. Utbildningen ska förmedla kunskaper och
färdigheter som underlättar fortsatt
skolgång utomlands. Undervisning i
svenska språket och om svenska förhållanden ska ges i den omfattning
som de elever som är bosatta i
Sverige för kortare tid behöver.

I denna lag avses med internationell skola en skola
1. där utbildningen inte följer en
sådan läroplan som avses i 1 kap.
11 §, utan ett annat lands läroplan
eller en internationell läroplan, och
2. som i första hand tar emot
elever som är bosatta i Sverige för en
begränsad tid.
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Regeringen får besluta att en
internationell skola på grundskolenivå får ta emot andra barn än
sådana som avses i första stycket för
att de ska fullgöra skolplikten vid
skolan.
Grundskolenivå
3§
Huvudmannen för en godkänd
internationell skola på grundskolenivå ska av Statens skolinspektion
förklaras berättigad till sådant bidrag
som avses i 4 § om
1. utbildningen följer ett annat
lands läroplan och kursplaner eller
en internationell läroplan och
internationella kursplaner med
anpassning till svenska förhållanden
i den utsträckning som är rimlig,
2. utbildningens allmänna mål
och värdegrund inte strider mot de
allmänna mål och den värdegrund
som gäller för utbildning inom det
svenska skolväsendet,
3. elever som har svårigheter i
skolarbetet erbjuds särskilt stöd,
4. eleverna erbjuds sådan elevhälsa som avser medicinska insatser
som ska erbjudas inom grundskolan,
5. elevavgiften är skälig med hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten, bidrag och omständigheterna i övrigt,
6. skolan är öppen för alla elever
som avses i 4 §, med undantag för
sådana elever som det skulle medföra
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter att ta emot
för skolan,
7. urvalet, om det inte finns
platser till alla behöriga sökande,
görs på grunder som Skolinspek-

En elev får fullgöra sin skolplikt i
en internationell skola på grundskolenivå om huvudmannen för
skolan har godkänts enligt 3 a § och
1. eleven är bosatt i Sverige för en
begränsad tid,
2. eleven har gått i skola utomlands under en längre tid och vill
avsluta sin utbildning i Sverige,
3. det finns grundad anledning att
anta att eleven kommer att lämna
Sverige för en längre tid, eller
4. eleven har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i
språket för att följa undervisningen.
Regeringen får besluta att en
sådan skola som avses i första stycket
får ta emot andra barn än sådana
som avses i första stycket 1–4 för att
de ska fullgöra skolplikten vid
skolan.
En elev som avses i första stycket
1–3 får även fullgöra sin skolplikt i
en internationell skola på grundskolenivå som drivs av en kommun i
enlighet med ett medgivande enligt
4 §.
Första och tredje styckena gäller
inte barn som avses i 7 kap. 5 och
6 §§.
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tionen godkänner,
8. vårdnadshavare och elever ges
tydlig information om den internationella skolans innehåll och
inriktning mot fortsatta studier
utomlands och om vad utbildning
vid en internationell skola kan
innebära vid fortsatt skolgång i det
svenska skolväsendet, och
9. skolan följer övriga bestämmelser i denna lag och i andra föreskrifter som avser internationella
skolor på grundskolenivå.
Skolinspektionen ska i beslutet
om rätt till bidrag ange det högsta
antal elever som är folkbokförda i
Sverige som omfattas av huvudmannens bidragsrätt.
3a§
En enskild får efter ansökan
godkännas som huvudman för en
internationell skola på grundskolenivå.
För att godkännande ska lämnas
krävs att det kan antas att det
kommer att finnas ett tillräckligt
elevunderlag för att driva en stabil
verksamhet. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad
som krävs i fråga om utbildningen
vid en internationell skola på
grundskolenivå för att ett godkännande ska lämnas.
Statens skolinspektion prövar
frågor om godkännande.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utbildningen vid
en internationell skola på grundskolenivå vars huvudman har fått ett
godkännande.
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4§
Elevens hemkommun ska lämna
Statens skolinspektion får efter
bidrag till huvudmannen för en ansökan besluta att en kommun får
godkänd internationell skola för en vara huvudman för en internationell
elev som enligt 2 § får fullgöra sin skola på grundskolenivå där utbildskolplikt där, om eleven är folkbok- ningen följer en internationell läroförd i Sverige eller kommunen får plan, om det finns behov av utbildsärskilt statsbidrag för eleven.
ningen.
Bidraget ska lämnas från och med
Regeringen eller den myndighet
höstterminen det år eleven fyller sex regeringen bestämmer får meddela
år och bestämmas med hänsyn till föreskrifter om utbildningen vid en
skolans åtagande och elevens behov internationell skola på grundskoleefter samma grunder som kom- nivå vars huvudman fått ett medmunen tillämpar vid fördelning av givande enligt första stycket.
resurser till de egna grundskolorna.
Har en elev ett omfattande behov av
särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda
stödet, om betydande organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter uppstår
för kommunen.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur kommunens
bidrag ska bestämmas i stället för det
som anges i andra stycket, om statsbidrag lämnas till kommunen för en
elev som har tagits emot i en internationell skola på grundskolenivå.
Om inte kommunen och skolan
har kommit överens om något annat,
ska bidraget beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar
den 1 januari.

Gymnasienivå
5§
Om en internationell skola erHemkommunen för en elev i en
bjuder gymnasial utbildning som har internationell skola på grundskoleen annan internationell inriktning nivå, vars huvudman fått ett
än den som får finnas i gymnasie- godkännande enligt 3 a § eller ett
skolan eller om skolan anordnar medgivande enligt 4 §, ska lämna
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utbildning som leder fram till
International Baccalaureate (internationell skola på gymnasienivå),
ska Statens skolinspektion förklara
huvudmannen berättigad till sådant
bidrag som avses i 6 § om
1. utbildningen följer ett annat
lands läroplan och kursplaner eller
en internationell läroplan och
internationella kursplaner med
anpassning till svenska förhållanden
i den utsträckning som är rimlig,
2. utbildningen som helhet är
likvärdig med utbildningen i
gymnasieskolan,
3. utbildningens allmänna mål
och värdegrund inte strider mot de
allmänna mål och den värdegrund
som gäller för utbildning inom det
svenska skolväsendet,
4. utbildningen förmedlar kunskaper som underlättar fortsatta
studier utomlands,
5. undervisning i svenska språket
och om svenska förhållanden ges i
den omfattning som behövs för de
elever som under kortare tid är
bosatta i Sverige,
6. elever som avses i 6 § första
stycket som har svårigheter i
skolarbetet erbjuds särskilt stöd,
7. elever som avses i 6 § första
stycket erbjuds sådan elevhälsa som
avser medicinska insatser som ska
erbjudas elever i gymnasieskolan,
8. elevavgiften för elever som
avses i 6 § första stycket är skälig
med hänsyn till rimliga kostnader
för verksamheten, bidrag och omständigheterna i övrigt,
9. skolan är öppen för alla elever
som avses i 6 § första stycket, med
undantag för sådana elever som det
skulle medföra betydande organisa-

bidrag till huvudmannen för skolan
om
1. eleven får fullgöra sin skolplikt
där, eller
2. kommunen får särskilt statsbidrag för eleven.
Bidraget ska lämnas från och med
höstterminen det år eleven fyller sex
år och bestämmas med hänsyn till
skolans åtagande och elevens behov
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till de egna grundskolorna.
Om en elev har ett omfattande
behov av särskilt stöd är kommunen
inte skyldig att lämna bidrag för det
särskilda stödet, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i
stället för det som anges i andra
stycket, om statsbidrag lämnas till
kommunen för en elev som har tagits
emot i en internationell skola på
grundskolenivå.
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toriska eller ekonomiska svårigheter
att ta emot för skolan,
10. urvalet, om det inte finns
platser till alla behöriga sökande,
görs på grunder som Skolinspektionen godkänner,
11. sådana elever som avses i 6 §
första stycket och deras vårdnadshavare ges tydlig information om
skolans innehåll och inriktning mot
fortsatta studier utomlands och om
vad utbildning vid en internationell
skola på gymnasienivå kan innebära
vid fortsatt utbildning i Sverige, och
12. skolan följer övriga bestämmelser i denna lag och i andra
föreskrifter som avser internationella
skolor på gymnasienivå.
Skolinspektionen ska, för annan
utbildning än sådan som leder fram
till International Baccalaureate, i
beslutet om rätt till bidrag ange
vilket nationellt program utbildningen ska jämställas med i
bidragshänseende. I beslutet ska
Skolinspektionen även ange det
högsta antal elever som är folkbokförda i Sverige som omfattas av
huvudmannens bidragsrätt.
Gymnasienivå
6§
Elevens hemkommun ska lämna
bidrag till huvudmannen för den
internationella skolan för en elev
som genomgår sådan utbildning som
avses i 5 § om
1. eleven är folkbokförd i Sverige
eller kommunen får särskilt statsbidrag för eleven,
2. eleven antingen för en kortare
tid är bosatt i Sverige eller har andra
särskilda skäl att få utbildning i en

En enskild huvudman för en
internationell skola på gymnasienivå
får efter ansökan förklaras berättigad
till bidrag från elevernas hemkommuner.
För att förklaring om rätt till
bidrag ska lämnas krävs att det kan
antas att det kommer att finnas ett
tillräckligt elevunderlag för att driva
en stabil verksamhet. Regeringen
eller den myndighet som regeringen
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internationell skola på gymnasienivå, och
3. hemkommunen var skyldig att
erbjuda eleven gymnasieutbildning
vid den tidpunkt då utbildningen
började.
Bidraget enligt första stycket ska
uppgå till det belopp som hemkommunen och den internationella
skolan kommer överens om.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vilket belopp som
elevernas hemkommuner ska betala
enligt första stycket om dessa och
huvudmannen för den internationella skolan inte kommer
överens om beloppet.
För en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska
kommunen, utöver vad som följer av
andra stycket, lämna ett extra bidrag.
Bidraget ska motsvara huvudmannens kostnader för det extra stödet
under förutsättning att motsvarande
kostnader skulle ha uppkommit om
eleven gått i en av kommunen erbjuden gymnasieutbildning. Kommunen behöver dock inte lämna
extra bidrag om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i
stället för det som anges i andra och
tredje styckena, om statsbidrag lämnas till kommunen för en elev som
har tagits emot i en internationell
skola på gymnasienivå.
Om inte kommunen och huvudmannen har kommit överens om
något annat, ska bidraget beräknas

bestämmer får meddela föreskrifter
om vad som krävs i fråga om
utbildningen vid en internationell
skola på gymnasienivå för att
förklaring om rätt till bidrag ska
lämnas.
Statens skolinspektion prövar
frågor om förklaring om rätt till
bidrag.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om utbildningen vid en internationell skola på
gymnasienivå vars huvudman har
fått en förklaring om rätt till bidrag.
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för ett bidragsår i sänder. Varje
bidragsår börjar den 1 januari.
6a§
Hemkommunen för en elev i en
internationell skola på gymnasienivå, vars huvudman förklarats
berättigad till bidrag enligt 6 §, ska
lämna bidrag till huvudmannen för
skolan om
1. eleven är folkbokförd i Sverige
eller kommunen får särskilt statsbidrag för eleven,
2. eleven är bosatt i Sverige för en
begränsad tid eller har andra särskilda skäl att få sin utbildning i en
internationell skola på gymnasienivå, och
3. hemkommunen var skyldig att
erbjuda eleven gymnasieutbildning
vid den tidpunkt då utbildningen
började.
Bidraget enligt första stycket ska
uppgå till det belopp som hemkommunen och den internationella
skolan kommer överens om.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vilket belopp som
elevernas hemkommuner ska betala
enligt första stycket om dessa och
huvudmannen för den internationella skolan inte kommer
överens om beloppet.
För en elev som har ett
omfattande behov av särskilt stöd
ska kommunen, utöver vad som
följer av andra stycket, lämna ett
extra bidrag. Bidraget ska motsvara
huvudmannens kostnader för det
extra stödet under förutsättning att
motsvarande kostnader skulle ha
uppkommit om eleven gått i en av
kommunen erbjuden gymnasie-
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utbildning. Kommunen behöver
dock inte lämna extra bidrag om
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i
stället för det som anges i andra och
tredje styckena, om statsbidrag
lämnas till kommunen för en elev
som har tagits emot i en internationell skola på gymnasienivå.
7 §1
Den kommun där den internationella skolan är belägen har rätt
till insyn i verksamheten så att
kommunen ska kunna fullgöra sina
skyldigheter enligt denna lag och
tillgodose allmänhetens behov av
insyn.

Den kommun där en internationell skola är belägen har rätt
till insyn i verksamheten, så att
kommunen ska kunna fullgöra sina
skyldigheter enligt denna lag och
tillgodose allmänhetens behov av
insyn, om skolans huvudman har
godkänts enligt 3 a § eller förklarats
berättigad till bidrag enligt 6 §.
26 §

Regeringen eller den myndighet
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om utbildning meddela föreskrifter om utbildning
som avses i detta kapitel.
som avses i 8–25 §§.
26 kap.
13 § 2
En tillsynsmyndighet får återEn tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande eller ett kalla ett godkännande eller ett
beslut om rätt till bidrag som beslut om rätt till bidrag som
myndigheten har meddelat enligt myndigheten har meddelat enligt
denna lag om
denna lag eller ett medgivande som
lämnats med stöd av 24 kap. 4 §, om
1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
1
2

Senaste lydelse 2014:903.
Senaste lydelse 2014:903.
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2. missförhållandet är allvarligt.
Ett godkännande eller beslut enligt första stycket får också återkallas
om
1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
2. den enskilde vid den etableringskontroll som avses i 9 a § inte kan
visa att rimliga åtgärder har vidtagits för att få till stånd ett samråd enligt
2 kap. 5 a §.

28 kap.
2§
Beslut av Statens skolinspektion
Beslut av Statens skolinspektion
får överklagas hos allmän förvalt- får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i fråga om
ningsdomstol i fråga om
1. godkännande enligt 2 kap. 5 §
1. godkännande enligt 2 kap. 5 §
eller 24 kap. 2 § eller återkallelse av eller 24 kap. 3 a § eller återkallelse
sådant godkännande enligt 26 kap. av sådant godkännande enligt
13 eller 14 §,
26 kap. 13 eller 14 §,
2. rätt till bidrag enligt 24 kap.
2. medgivande enligt 24 kap. 4 §
3 eller 5 § eller återkallelse av sådan eller
återkallelse
av
sådant
rätt enligt 26 kap. 13–15 §§,
medgivande enligt 26 kap. 13 §,
3. statliga åtgärder för rättelse
3. rätt till bidrag enligt 24 kap.
enligt 26 kap. 17 §,
6 § eller återkallelse av sådan rätt
enligt 26 kap. 13 §,
4. tillfälligt
verksamhetsförbud
4. statliga åtgärder för rättelse
enligt 26 kap. 18 §, eller
enligt 26 kap. 17 §,
5. vitesföreläggande enligt 26 kap.
5. tillfälligt
verksamhetsförbud
27 §.
enligt 26 kap. 18 §, eller
6. vitesföreläggande enligt 26 kap.
27 §.
29 kap.
17 §
En elevs hemkommun är skyldig att betala ersättning för kostnader
för elevens utbildning till anordnare av utbildning som leder fram till
International Baccalaureate (IB). Skyldigheten gäller dock endast
utbildning för sådana elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda
gymnasieutbildning vid den tidpunkt då IB-utbildningen påbörjades och
endast om utbildningsanordnarens avgifter till International
Baccalaureate Office betalas av staten.
Om parterna inte kommer överens om annat ska ersättning betalas
med ett belopp som Statens skolverk beslutar.
För internationella skolor som
För internationella skolor på
motsvarar gymnasieskolan finns gymnasienivå
vars
huvudmän
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särskilda bestämmelser om bidrag förklarats berättigade till bidrag
för IB-utbildning.
enligt 24 kap. 6 § finns särskilda
bestämmelser om bidrag för IButbildning i 24 kap. 6 a §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Ett godkännande av en internationell skola på grundskolenivå enligt
24 kap. 2 § andra stycket i dess lydelse före den 1 juli 2015 som gäller vid
utgången av juni 2015 ska anses som ett godkännande som huvudman för
en sådan skola enligt 24 kap. 3 a §, om huvudmannen har förklarats
berättigad till sådant bidrag som avses i 24 kap. 4 § i dess lydelse före den
1 juli 2015. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den 1 juli
2015.
3. En elev som har skolplikt och som före ikraftträdandet har påbörjat
utbildning i en godkänd internationell skola på grundskolenivå eller fått
ett beslut om att han eller hon kommer att tas emot i en sådan skola får
fullgöra skolplikten i en internationell skola på grundskolenivå vars
huvudman har fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § eller ett medgivande enligt 24 kap. 4 § i den nya lydelsen.
4. Ett beslut av regeringen enligt 24 kap. 2 § tredje stycket i dess
lydelse före den 1 juli 2015 ska gälla som ett beslut enligt 24 kap. 3 §
andra stycket i den nya lydelsen.
5. En förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 5 § i dess lydelse före
den 1 juli 2015 ska, om den gäller vid utgången av juni 2015, fortsätta att
gälla som en förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § i den nya
lydelsen.

20
1.2

Förslag till förordning om internationella skolor

Härigenom föreskrivs följande.
Inledande bestämmelser
1§
Denna förordning innehåller bestämmelser om krav i fråga om
utbildningen för att huvudmannen för en internationell skola på
grundskolenivå ska få ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen
(2010:800) och för att huvudmannen för en internationell skola på
gymnasienivå ska förklaras berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 § samma
lag.
Förordningen innehåller även bestämmelser om utbildningen vid
internationella skolor vars huvudmän fått ett godkännande, ett
medgivande eller en förklaring om bidragsrätt enligt 24 kap. 3 a §, 4 §
respektive 6 § skollagen.
Vidare innehåller förordningen bestämmelser om ansökningar om
godkännande, medgivande och förklaring om rätt till bidrag och
bestämmelser om bidrag till huvudmän för internationella skolor från
elevernas hemkommuner.
2§
Ord och uttryck som används i skollagen (2010:800) har samma
betydelse när de används i denna förordning.
Med kommunal internationell skola avses i denna förordning en internationell skola på grundskolenivå vars huvudman är en kommun som har
fått ett medgivande enligt 24 kap. 4 § skollagen.
Villkor för godkännande och bidragsrätt
3§
För att en enskild ska bli godkänd som huvudman för en
internationell skola på grundskolenivå enligt 24 kap. 3 a § skollagen
(2010:800) krävs, utöver vad som anges där, att den enskilde har
förutsättningar att följa föreskrifterna i 5, 6, 8, 9, 11 och 12 §§ denna
förordning samt 1 kap. 10 § och 6 kap. skollagen (2010:800).
För att en enskild huvudman för en internationell skola på
gymnasienivå ska förklaras berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 §
skollagen krävs, utöver vad som anges där, att den enskilde har
förutsättningar att följa föreskrifterna i 7–9, 11 och 12 §§ denna
förordning samt 1 kap. 10 § och 6 kap. skollagen.
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Bestämmelser om utbildningen vid internationella skolor
4§
Den som har fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen
(2010:800) ska iaktta föreskrifterna i 5, 6, 8, 9, 11 och 12 §§ så länge som
godkännandet gäller.
Den som har fått ett medgivande enligt 24 kap. 4 § skollagen ska
iaktta föreskrifterna i 5, 6, 8, 10, 11 och 12 §§ så länge som medgivandet
gäller.
Den som har fått en förklaring om bidragsrätt enligt 24 kap. 6 §
skollagen ska iaktta föreskrifterna i 7–9, 11 och 12 §§ så länge som
förklaringen gäller.
Utbildningens innehåll och utformning
Grundskolenivå
5§
Utbildningen i en internationell skola på grundskolenivå ska följa ett
annat lands läroplan eller en internationell läroplan. Utbildningen i en
kommunal internationell skola ska följa en internationell läroplan.
Utbildningen ska vara utformad så att den som helhet betraktad är
likvärdig med utbildningen i grundskolan. Dess allmänna mål och
värdegrund får inte strida mot de allmänna mål och den värdegrund som
gäller för utbildning inom skolväsendet.

6§
Trots 5 § första stycket ska elever som är bosatta i Sverige för en
begränsad tid ges undervisning i svenska och om Sverige i den
omfattning som de behöver. Undervisningen i svenska för övriga
skolpliktiga elever ska bedrivas enligt läroplanen för grundskolan och
kursplanen i svenska.
Gymnasienivå
7§
Utbildningen i en internationell skola på gymnasienivå ska följa ett
annat lands läroplan eller en internationell läroplan.
Utbildningen ska vara utformad så att den som helhet betraktad är
likvärdig med utbildningen i gymnasieskolan. Dess allmänna mål och
värdegrund får inte strida mot de allmänna mål och den värdegrund som
gäller för utbildning inom skolväsendet.
Särskilt stöd och elevhälsa
8§
Elever som har svårigheter i skolarbetet ska erbjudas särskilt stöd.
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Eleverna ska erbjudas sådan elevhälsa som avser medicinska insatser
som ska erbjudas elever i grundskolan respektive gymnasieskolan.
Första och andra styckena gäller inte andra elever i en internationell
skola på gymnasienivå än de vars hemkommuner är skyldiga att lämna
bidrag för dem enligt 24 kap. 6 a § första stycket skollagen (2010:800).
Elevavgifter
9§
Av elever för vilka hemkommunen är skyldig att lämna bidrag enligt
24 kap. 5 § första stycket eller 6 a § första stycket skollagen (2010:800)
får huvudmannen ta ut en avgift för att täcka rimliga kostnader för
utbildningen som är hänförliga till att utbildningen följer ett annat lands
läroplan eller en internationell läroplan. Avgiften ska vara skälig med
hänsyn till de kostnader för vilka avgift får tas ut, bidrag och omständigheterna i övrigt.
Utöver vad som sägs i första stycket får det förekomma enstaka inslag
i utbildningen som kan medföra en mindre kostnad för eleverna. Huvudmannen får även besluta att elever som avses i 24 kap. 6 a § skollagen ska
hålla sig med enstaka egna hjälpmedel.
10 §
För huvudmannen för en kommunal internationell skola gäller, i
stället för 9 §, föreskrifterna om avgifter i 10 kap. 10 och 11 §§ skollagen
(2010:800).
Mottagande och urval
11 §
Varje internationell skola ska vara öppen för alla elever som avses i
24 kap. 5 § första stycket och 6 a § första stycket skollagen (2010:800)
med undantag för sådana elever som det skulle medföra betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för skolan.
Om det inte finns plats för alla behöriga sökande till en internationell
skola ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner. Om en internationell skola på grundskolenivå bedrivs av en
kommun ska den kommunen ha rätt att vid urval prioritera elever från
den egna kommunen.
Informationsskyldighet
12 §
Vårdnadshavare för elever på grundskolenivå och sådana elever på
gymnasienivå som avses i 24 kap. 6 a § första stycket skollagen
(2010:800) ska ges tydlig information om den internationella skolans
innehåll och inriktning mot fortsatt utbildning utomlands och om vad
utbildning vid en internationell skola på grundskolenivå respektive

23
gymnasienivå kan innebära vid fortsatt utbildning i Sverige. Sådan information ska också ges till eleverna.
Ansökan om godkännande, medgivande och rätt till bidrag
13 §
En ansökan ska lämnas in till Statens skolinspektion om ansökan avser
att
1. bli godkänd som huvudman för en internationell skola på
grundskolenivå enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800),
2. få ett medgivande att vara huvudman för en internationell skola på
grundskolenivå enligt 24 kap. 4 § skollagen, eller
3. förklaras vara berättigad till bidrag för en internationell skola på
gymnasienivå enligt 24 kap. 6 § skollagen.
Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.
En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska
starta.
Tredje stycket gäller inte om det finns särskilda skäl med hänsyn till
elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning.
14 §
När Statens skolinspektion prövar en ansökan enligt 13 § första
stycket 1 eller 3, ska Skolinspektionen ge den kommun där utbildningen
ska bedrivas tillfälle att yttra sig över ansökan.
15 §
Beslut i ett ärende som avses i 13 § första stycket ska om möjligt
fattas före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ett
ärende enligt 13 § fjärde stycket ska prövas skyndsamt.
16 §
Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av ansökan och om elektronisk signatur samt de andra föreskrifter
som behövs för verkställigheten av 13 och 14 §§.
Beslut om rätt till bidrag
17 §
I ett beslut om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § skollagen (2010:800)
ska Statens skolinspektion, för annan utbildning än sådan som leder fram
till International Baccalaureate, ange vilket nationellt program utbildningen ska jämställas med i bidragshänseende.
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Bidrag från hemkommunen
Redovisning av bidrag
18 §
En kommun som lämnar bidrag för en elev i en internationell skola på
grundskolenivå ska kunna redovisa för skolans huvudman hur stor del av
bidraget som är ersättning för lokaler respektive mervärdesskatt.
Beräkning av bidrag
19 §
Om huvudmannen och kommunen inte kommer överens om annat,
ska bidragen beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar
den 1 januari.
Utbetalning av bidrag
20 §
Om huvudmannen och kommunen inte kommer överens om annat,
ska bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i
juli–september avpassas efter ett beräknat antal elever och regleras vid
utbetalningen i oktober.
Särskilt om bidrag till en internationell skola på gymnasienivå
21 §
Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev,
program och inriktning som en kommun ska betala till en huvudman för
en internationell skola på gymnasienivå i de fall som avses i 24 kap. 6 a §
skollagen (2010:800), för de fall en kommun och en huvudman inte
kommer överens om beloppet. När Skolverket meddelar sådana
föreskrifter ska de meddelas senast den 31 januari det kalenderår som
föreskrifterna gäller för.
När Skolverket meddelar föreskrifter om beloppens storlek enligt
första stycket ska de berörda kommunernas budgeterade bidragsbelopp
och de berörda landstingens budgeterade kostnader för program och i
förekommande fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. När
föreskrifterna avser bidragsbeloppens storlek för utbildning som leder
fram till International Baccalaureate ska det belopp som bestäms för
naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för beloppet.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
2. För huvudmän som har en gällande förklaring om bidragsrätt enligt
24 kap. 3 eller 5 § skollagen (2010:800) vid utgången av juni 2015 gäller
bestämmelserna i 9 § denna förordning från och med den 1 juli 2016. Av
elever för vilka hemkommunen är skyldig att lämna bidrag enligt 24 kap.
5 § första stycket eller 6 a § första stycket skollagen får sådana huvudmän, till och med den 30 juni 2016, ta ut en elevavgift som är skälig med
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hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten, bidrag och omständigheterna i övrigt.
3. En ansökan om medgivande att vara huvudman för en internationell
skola på grundskolenivå enligt 24 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska, i
stället för vad som anges i 13 § tredje stycket, ha kommit in till Statens
skolinspektion senast den 15 september 2015, om den avser utbildning
som ska starta 2016.
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1.3 Förslag till förordning om upphävande av förordningen (2011:683) om
bidrag till internationella skolor

Härigenom föreskrivs att förordningen (2011:683) om bidrag till
internationella skolor ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.
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1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:509) om
betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor att 2 § ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

Ett tillstånd enligt förordningen
får avse en huvudman för en
internationell skola som
1. har förklarats berättigad till
sådant bidrag som avses i 24 kap.
6 § skollagen (2010:800), och
2. ger en utbildning som följer
ett annat lands läroplan och
kursplaner.

Ett tillstånd enligt förordningen
får avse en huvudman för en
internationell skola som
1. har förklarats berättigad till
bidrag enligt 24 kap. 6 § skollagen
(2010:800), och
2. ger en utbildning som följer
ett annat lands läroplan och
kursplaner.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2000:523) om
statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område att
1 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
Statsbidrag lämnas enligt denna förordning för att främja utvecklingen
av internationella kontakter till
1. huvudmän inom skolväsendet,
2. huvudmän för internationella
2. huvudmän för internationella
skolor
som
har
förklarats skolor som har rätt till sådant
berättigade till bidrag enligt 24 kap. bidrag som avses i 24 kap. 5 eller
3 eller 5 § skollagen (2010:800), 6 a § skollagen (2010:800), och
och
3. anordnare av utbildning som får statligt stöd enligt förordningen
(2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

1

Senaste lydelse 2011:677.
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1.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:538) om
statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige att 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

I denna förordning finns
bestämmelser om rätt till utbildning eller annan pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar
som inte är folkbokförda i Sverige
men som enligt 29 kap. 2 § 3 och 4
skollagen (2010:800) ska anses
bosatta i landet.

I denna förordning finns
bestämmelser om rätt till utbildning eller annan pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar
som inte är folkbokförda i Sverige
men som enligt 29 kap. 2 § andra
stycket 3 och 4 skollagen
(2010:800) ska anses bosatta i
landet.
Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för kostnader i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och utbildningar.

4§
Statsbidrag får lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 2 §
har tagits emot i
– förskola,
– förskoleklass,
– fritidshem,
– grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, eller
– gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem.
Statsbidrag får även lämnas för
För barn och ungdomar som
barn och ungdomar som har tagits avses i 2 § första stycket får statsemot till en internationell skola vars bidrag även lämnas om de har tagits
huvudman har förklarats berättigad emot i en internationell skola vars
till bidrag enligt 24 kap. 3 eller 5 § huvudman fått
skollagen (2010:800).
– ett godkännande enligt 24 kap.
3 a § skollagen (2010:800),
– ett medgivande enligt 24 kap.
4 § skollagen, eller
– en förklaring om bidragsrätt
enligt 24 kap. 6 § skollagen.
För barn och ungdomar som
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avses i 2 § andra stycket får statsbidrag även lämnas om de har tagits
emot i en internationell skola vars
huvudman fått ett godkännande
enligt 24 kap. 3 a § skollagen eller ett
medgivande enligt 24 kap. 4 §
samma lag.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
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2

Närmare om uppdraget och dess utförande

2.1

Uppdraget

Uppdraget att utreda och utarbeta förslag när det gäller internationella
skolor har omfattat att utreda
• orsakerna till att internationella skolor inte verkar etableras i den
omfattning som efterfrågas och, om så behövs, föreslå författningsförändringar för att så ska kunna ske, och
• om kommuner ska kunna vara huvudmän för internationella
skolor och, om så bedöms vara fallet, lämna författningsförslag.
Under arbetet i Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har det
uppmärksammats att det finns ett behov av att se över även andra frågor
som rör internationella skolor, bl.a. för att se till att det regelverk som
gäller internationella skolor så långt som möjligt överensstämmer med de
regler som gäller för motsvarande utbildning inom skolväsendet.
2.2

Utredningsarbetet

Studiebesök har gjorts vid internationella skolor och andra skolor med
olika internationella inriktningar.
Alla besök har varit värdefulla då de gett möjlighet att träffa rektorer,
lärare, elever och representanter för huvudmännen samt för att få en bild
av verksamheterna på plats. För att få en mer heltäckande bild av de
verksamheter som utretts har även frågeformulär skickats till de internationella skolorna.
Arbetsgruppen har också träffat Statens skolverk, Statens skolinspektion, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv,
Friskolornas riksförbund och Lärarförbundet för att ta del av deras
synpunkter och erfarenheter inom området.
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3

Internationella skolor med enskild huvudman

3.1

Definition och målgrupp

Förslag: En internationell skola ska definieras som en skola där
utbildningen inte följer svensk läroplan, utan ett annat lands läroplan
eller en internationell läroplan, och där det i första hand tas emot
elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid.
Den som är bosatt i Sverige för en begränsad tid och som har skolplikt
enligt skollagen ska få fullgöra skolplikten i en internationell skola på
grundskolenivå om skolans huvudman har godkänts av Statens skolinspektion. Även andra elever som har skolplikt ska få fullgöra skolplikten i en sådan skola om
1. eleven har gått i skola utomlands under en längre tid och vill
avsluta sin utbildning i Sverige,
2. det finns grundad anledning att anta att eleven kommer att lämna
Sverige för en längre tid, eller
3. eleven har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk
med en eller båda sina vårdnadshavare och har tillräckliga
kunskaper i språket för att kunna följa undervisningen.
Därutöver ska en internationell skola på grundskolenivå, liksom i dag,
kunna få ett medgivande från regeringen att ta emot också andra
elever som har skolplikt.
När det gäller internationella skolor på gymnasienivå föreslås en
ändring i villkoren för att en elevs hemkommun ska lämna bidrag till
huvudmannen för den internationella skolan. I stället för att eleven
antingen för en kortare tid ska vara bosatt i Sverige eller ha andra
särskilda skäl att få utbildning i en internationell skola på gymnasienivå, ska det anges att eleven antingen ska vara bosatt i Sverige
för en begränsad tid eller ha andra särskilda skäl att få sin utbildning i
en sådan skola.
Skäl för förslagen
Gällande rätt

Internationella skolor är en särskild utbildningsform utanför skolväsendet. Regler om internationella skolor finns i 24 kap. skollagen
(2010:800).
Internationella skolor följer antingen ett annat lands läroplan eller en
internationell läroplan (24 kap. 3 § första stycket 1 och 5 § första
stycket 1 skollagen). Exempel på internationella läroplaner är International Baccalaureate Organizations program Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) och Diploma
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Programme (DP). Det sist nämnda programmet leder fram till International Baccalaureate (IB).
Den primära målgruppen för internationella skolor är enligt gällande rätt
elever som är bosatta i Sverige för en kortare tid (24 kap. 2 § första
stycket och 6 § första stycket 2 skollagen). Även elever som inte är
bosatta i Sverige endast för en kortare tid men som har andra särskilda
skäl att gå i en internationell skola hör dock till målgruppen.
Av skollagen följer att barn som enligt folkbokföringslagen (1991:481)
ska vara folkbokförda i Sverige har skolplikt, under förutsättning att de
inte varaktigt vistas utomlands eller att deras förhållanden är sådana att
det uppenbarligen inte kan begäras att de ska gå i skola (7 kap. 2 § och
29 kap. 2 § skollagen). Det finns barn som inte har svensk skolplikt men
som ändå enligt skollagen har samma rätt till utbildning som barn som
har skolplikt. Till denna kategori hör sådana barn som har rätt till
utbildning eller annan verksamhet till följd av EU-rätten, avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å
andra sidan, om fri rörlighet för personer (7 kap. 2 § tredje stycket och
29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen). Även barn som är familjemedlemmar till personer som tillhör en främmande makts beskickning eller
lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall har samma rätt till utbildning
som skolpliktiga barn (7 kap. 2 § tredje stycket och 29 kap. 2 § andra
stycket 4 skollagen). Den sist nämnda kategorin kallas i det följande barn
till beskickningsmedlemmar.
Elever som har skolplikt och som hör till målgruppen för internationella
skolor kan fullgöra skolplikten i internationella skolor på grundskolenivå
under förutsättning att skolan har godkänts av Statens skolinspektion
(24 kap. 2 § första stycket skollagen). Efter medgivande från regeringen
kan godkända internationella skolor på grundskolenivå även ta emot
skolpliktiga elever som varken vistas kortare tid i Sverige eller har andra
särskilda skäl att gå i skolorna (24 kap. 2 § tredje stycket skollagen).
Tyska skolan och Lycée Français Saint Louis har fått sådana medgivanden. Medgivandena omfattar högst 20 respektive 10 procent av det totala
antalet elever som fullgör sin skolplikt vid skolan.
Skolinspektionen kan under vissa förutsättningar förklara att en huvudman för en internationell skola har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. För elever i internationella skolor på grundskolenivå får
skolans huvudman bidrag från hemkommunen under förutsättning att
eleven är folkbokförd i Sverige och får fullgöra sin skolplikt i den internationella skolan eller att kommunen får statsbidrag för eleven (24 kap.
4 § första stycket skollagen). När det gäller internationella skolor på
gymnasienivå krävs att eleven är bosatt i Sverige eller har andra särskilda
skäl att få utbildning i en sådan skola, dvs. att eleven tillhör målgruppen.
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Därutöver krävs dels att hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven
gymnasieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började, dels att
eleven är folkbokförd i Sverige eller att kommunen får särskilt statsbidrag för eleven (24 kap. 6 § första stycket skollagen).
Regler om statsbidrag för elever som inte är folkbokförda i Sverige och
som går i internationella skolor finns i förordningen (2011:538) om
utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är
folkbokförda i Sverige. Enligt förordningen lämnas statsbidrag för de två
kategorier av elever som inte är folkbokförda i Sverige som nämnts ovan,
dvs. elever som har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt
skollagen till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska unionen och
dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri
rörlighet för personer samt barn till beskickningsmedlemmar (1 § och
4 § tredje stycket förordningen om utbildning och statsbidrag för vissa
barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige).
Närmare om målgruppen för internationella skolor

Som nämnts tidigare får elever som har skolplikt enligt skollagen fullgöra
skolplikten i en internationell skola på grundskolenivå om eleven är
bosatt i Sverige endast för en kortare tid eller har andra särskilda skäl att
få utbildning i en sådan skola. Av propositionen Den nya skollagen – för
kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) framgår att ett
förhållandevis stort antal elever kan anses ha särskilda skäl att gå i en
internationell skola och därmed tillhöra skolornas målgrupp. Som
exempel nämns elever som tidigare gått i skola utomlands och som vill
fullfölja sin utbildning i Sverige samt familjer som planerar att lämna
Sverige för gott eller för åtskilliga år. Ett annat exempel är familjer där
båda föräldrarna eller någon annan familjemedlem kommer från ett annat
land och där eleven hemma regelbundet använder det språk som är
undervisningsspråk i den internationella skolan (se prop. 2009/10:165
s. 876).
Det är huvudmannen för skolan som ska pröva om eleverna tillhör
målgruppen och därmed, i förekommande fall, har möjlighet att fullgöra
skolplikt i en internationell skola. I samband med arbetet med denna
promemoria har sju av de nio internationella skolor som finns i Sverige
besökts (vilka internationella skolor som finns i Sverige framgår av
bilagan). Det är tydligt att flera av skolorna definierar sin målgrupp på
ett annat sätt än vad som beskrivs i förarbetena till skollagen. De flesta
har en stor grupp elever som möjligen skulle kunna definieras som elever
med andra särskilda skäl än att de är bosatta i Sverige endast för en
kortare tid. Skolornas egen kategorisering av sina elever tydliggör dock
inte dessa särskilda skäl.
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En ny definition av uttrycket internationell skola
I skollagen definieras en internationell skola på grundskolenivå som en
skola med enskild huvudman som har en annan internationell inriktning
än den som får finnas i grundskolan (24 kap. 2 § andra stycket skollagen). En internationell skola på gymnasienivå definieras som en internationell skola som erbjuder gymnasial utbildning som har en annan
internationell inriktning än den som får finnas i gymnasieskolan eller
som anordnar utbildning som leder fram till International Baccalaureate
(24 kap. 5 § första stycket skollagen).
Gemensamt för internationella skolor på grundskolenivå och gymnasienivå är att de inte tillämpar svenska läroplaner (åtminstone inte i deras
helhet), utan följer antingen ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan. Ett annat centralt kännetecken för internationella
skolor är att den primära målgruppen, som nämnts tidigare, är elever som
är bosatta i Sverige för en kortare tid. En ny definition av vad som är en
internationell skola bör bygga på dessa kännetecken. När det gäller den
primära målgruppen kan det dock handla om elever som är bosatta här
under några år. Det framstår därför som mindre adekvat att beskriva
gruppen som elever som endast för en kortare tid är bosatta i Sverige.
Elevgruppen bör därför i fortsättningen definieras som elever som är
bosatta i Sverige för en begränsad tid. Uttrycket begränsad tid används
redan i skolförordningen för att definiera denna elevgrupp (9 kap. 14 §
skolförordningen [2011:185]).
Mot denna bakgrund föreslås att en internationell skola ska definieras
som en skola där utbildningen inte följer en svensk läroplan, utan ett
annat lands läroplan eller en internationell läroplan, och där det i första
hand tas emot elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid.
Tydliggörande av målgruppen för skolor på grundskolenivå

Med hänsyn till att flera internationella skolor definierar sin målgrupp på
andra sätt än vad som beskrivs i förarbetena till skollagen finns det
anledning att förtydliga skollagens bestämmelser om vilka elever som
kan fullgöra svensk skolplikt i en internationell skola på grundskolenivå.
I huvudsak bör detta förtydligande göras med utgångspunkt i vad som
anges i förarbetena.
Huvudregeln bör vara att elever som är bosatta i Sverige och har skolplikt ska gå i skolor som följer svensk läroplan. Skäl att göra undantag
från denna princip föreligger främst för elever som är bosatta i Sverige
endast för något eller några år och som därför inte kan anses ha samma
behov av kunskaper i svenska och om svenska förhållanden som andra
barn som är bosatta här. Denna elevgrupp bör även i fortsättningen
utgöra den huvudsakliga målgruppen för internationella skolor, men bör,
som nämnts ovan, definieras som elever som är bosatta i Sverige för
begränsad tid.
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Det finns skäl att i ytterligare några fall göra undantag från principen att
elever som är bosatta här ska gå i skolor som följer svensk läroplan. För
det första bör undantag göras för barn vars familjer planerar att inom
något eller några få år lämna Sverige för gott eller för åtskilliga år. Skäl
att göra undantag finns även för barn som bott utomlands under flera år
och som endast har något eller några få år kvar av sin utbildning på
grundskolenivå när de bosätter sig i Sverige. Ett sådant barn har visserligen samma behov som andra av kunskaper om Sverige och svenska
förhållanden, men bör ändå få möjlighet att avsluta sin utbildning i en
internationell skola. Också elever som har skolans undervisningsspråk
som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna föreslås
få fortsatt möjlighet att fullgöra skolplikten i en internationell skola,
under förutsättning att de har tillräckliga kunskaper i språket för att
kunna följa undervisningen. Sammanfattningsvis föreslås alltså att det
ska anges i skollagen att följande elevkategorier kan fullgöra skolplikten i
en internationell skola på grundskolenivå:
- elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid,
- elever som gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta
sin utbildning i Sverige,
- elever där det finns grundad anledning att anta att eleven kommer att
lämna Sverige för en längre tid, och
- elever som har skolans undervisningsspråk som dagligt
umgängesspråk med minst en av vårdnadshavarna och som har
tillräckliga kunskaper i språket för att kunna följa undervisningen.
Liksom i dag bör skolplikt dock bara kunna fullgöras i en internationell
skola under förutsättning att den utbildning som ges vid skolan uppfyller
vissa krav. I dag krävs att skolan har godkänts av Skolinspektionen. Ett
sådant godkännande kan endast ges till enskilda huvudmän. I avsnitt 3.2
föreslås ett system för godkännande av enskilda huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå. De ovan nämnda elevkategorierna
föreslås bara kunna fullgöra sin skolplikt vid en internationell skola på
grundskolenivå om skolans huvudman har fått ett sådant godkännande.
I avsnitt 4.1 finns förslag om att kommuner ska kunna få ett medgivande
från Skolinspektionen att driva en internationell skola på grundskolenivå.
När det gäller internationella skolor med kommunal huvudman föreslås
delvis andra regler om vem som får tas emot för fullgörande av skolplikt,
se vidare avsnitt 4.2.
Medgivande att ta emot andra elever i internationella skolor på grundskolenivå

Möjligheten för regeringen att lämna ett medgivande att ta emot andra
elever som har skolplikt än de som vistas i Sverige för kortare tid eller
har andra särskilda skäl att gå i en internationell skola på grundskolenivå
kom till sedan det konstaterats att Tyska skolan och Lycée Français Saint
Louis även tagit emot barn som var stadigvarande bosatta i Sverige. I
propositionen Fristående skolor m.m. uttalades att det enligt regeringens
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uppfattning ligger ett värde i att kunna erbjuda även ett antal elever som
stadigvarande bor i landet en sådan internationellt inriktad utbildning
som den vid de nämnda skolorna (se prop. 1995/96:200 s. 61). De
aktuella skolorna är tyska respektive franska utlandsskolor och följer
tysk och fransk läroplan. Samtidigt bedriver Tyska skolan undervisning i
svenska, historia och samhällskunskap enligt svensk läroplan för samtliga
elever, medan Lycée Français Saint Louis bedriver motsvarande undervisning för elever som har svenska som modersmål. De elever som är
stadigvarande bosatta i Sverige får därmed en fullvärdig utländsk utbildning samtidigt som de får kunskaper som ger dem en god förberedelse
för fortsatt utbildning och framtida yrkesverksamhet i Sverige. Det finns
inte anledning att nu göra någon annan bedömning än vad som gjordes i
den ovan nämnda propositionen i fråga om värdet av att även ett antal
elever som är stadigvarande bosatta i Sverige får sin utbildning i internationella skolor av det slag som Tyska skolan och Lycée Français Saint
Louis representerar. Mot denna bakgrund föreslås att möjligheten att ge
internationella skolor på grundskolenivå tillstånd att ta emot andra elever
än de som nämnts i föregående avsnitt ska finnas kvar.
Målgruppen för internationella skolor på gymnasienivå

Även för internationella skolor på gymnasienivå föreslås att den primära
målgruppen definieras som elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid, i stället för elever som är bosatta i Sverige för en kortare tid.
Därutöver bör, liksom tidigare, även elever som har andra särskilda skäl
att gå i en sådan skola kunna tas emot och berättiga huvudmannen till
bidrag. Detta innebär bl.a. att en elev som har fått utbildning i en internationell skola på grundskolenivå med stöd av ett sådant medgivande
som beskrivits i föregående avsnitt även fortsättningsvis kommer att
kunna få utbildning motsvarande gymnasieskolan vid samma skola.
Bidrag för IB-utbildning

Som nämnts ovan kan huvudmän för internationella skolor på gymnasienivå anordna utbildning som leder fram till International Baccalaureate,
s.k. IB-utbildning, och få bidrag från elevernas hemkommuner om de
förklarats berättigade till sådant bidrag.
Även andra utbildningsanordnare än huvudmän för internationella
skolor kan anordna IB-utbildning och kan då, enligt 29 kap. 17 § skollagen, få ersättning från elevernas hemkommuner för kostnader för
elevernas utbildning. Rätt till ersättning föreligger under förutsättning
dels att hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid
den tidpunkt då IB-utbildningen påbörjades, dels att anordnarens avgifter till IBO – International Baccalaureate Organization – betalas av
staten (IBO utformar den internationella läroplan, Diploma Programme,
som leder fram till IB. IB-utbildning kan endast ges under förutsättning
att skolan är auktoriserad av IBO). Av förordningen (1993:795) om
statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office framgår att
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det endast är kommuner och fristående skolor som, under vissa
förutsättningar, kan få statsbidrag för avgifter till IBO.
IB-utbildning som anordnas av en kommun eller av huvudmannen för en
fristående skola riktar sig i allmänhet inte till någon särskild elevkategori.
Om en sådan utbildningsanordnare i första hand tar emot elever som är
bosatta i Sverige för en begränsad tid skulle utbildningen kunna täckas av
den föreslagna definitionen av uttrycket internationell skola. Avsikten är
dock inte att huvudmannen därmed ska vara hänvisad till att ansöka om
förklaring om bidragsrätt i enlighet med bestämmelserna om internationella skolor (denna väg står inte ens öppen för kommuner). En
utbildningsanordnare som uppfyller kraven i 29 kap. 17 § skollagen bör
även fortsättningsvis kunna avstå från att ansöka om en sådan förklaring
och i stället begära ersättning enligt den sist nämnda paragrafen, under
förutsättning att alla villkor för detta är uppfyllda. Om en huvudman har
fått en förklaring om bidragsrätt i enlighet med bestämmelserna om
internationella skolor bör bidrag för eleverna vid den internationella
skolan däremot inte kunna lämnas enligt bestämmelserna i 29 kap. 17 §.
Ett förtydligande av detta bör göras i sagda paragraf.
3.2

Etablering av internationella skolor med enskild huvudman

Förslag: För internationella skolor på grundskolenivå med enskild
huvudman ska det utformas ett system som huvudsakligen motsvarar
systemet för fristående skolor. Statens skolinspektion ska pröva om
en enskild ska godkännas som huvudman för en internationell skola.
För godkännande ska det krävas att det kan antas att det kommer att
finnas ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om vad som krävs i fråga om utbildningen för att
en huvudman ska godkännas.
På samma sätt som för fristående skolor ska det inte längre fattas
något särskilt beslut om rätt till bidrag. I stället för ett sådant beslut
ska ett godkännande medföra rätt till bidrag.
För huvudmän för internationella skolor på gymnasienivå ska systemet med förklaring om bidragsrätt kvarstå. För en förklaring om
bidragsrätt ska det krävas att det kan antas att det kommer att finnas
ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om vad som krävs i fråga om utbildningen för att
en huvudman ska förklaras berättigad till bidrag.
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Skäl för förslagen
Gällande rätt

För att elever ska få fullgöra sin skolplikt i en internationell skola på
grundskolenivå krävs det, som nämnts i avsnitt 3.1, att skolan är godkänd
av Skolinspektionen (24 kap. 2 § första stycket skollagen). För godkännande krävs att skolans utbildning som helhet betraktad är likvärdig med
grundskolans. Vidare krävs att utbildningen förmedlar kunskaper och
färdigheter som underlättar fortsatt skolgång utomlands. Undervisning i
svenska språket och om svenska förhållanden ska också ges i den omfattning som de elever som är bosatta i Sverige för kortare tid behöver
(24 kap. 2 § andra stycket skollagen). För att huvudmannen för den
internationella skolan ska få bidrag från elevernas hemkommuner krävs
därutöver att Skolinspektionen förklarar huvudmannen berättigad till
sådant bidrag. För förklaring om bidragsrätt krävs att ytterligare ett antal
villkor är uppfyllda (24 kap. 3 § första stycket skollagen).
För internationella skolor på gymnasienivå finns inget system för godkännande. I likhet med vad som gäller för internationella skolor på
grundskolenivå krävs dock en förklaring om bidragsrätt för att elevernas
hemkommuner ska vara skyldiga att lämna bidrag till skolans huvudman.
Villkoren för förklaring om bidragsrätt motsvarar i princip de villkor
som gäller för godkännande av en internationell skola på grundskolenivå
och för att huvudmannen för en sådan skola ska förklaras berättigad till
bidrag (24 kap. 5 § första stycket skollagen).
Såväl beslut om godkännande av en internationell skola på grundskolenivå som beslut om bidragsrätt för huvudmän för internationella skolor
kan återkallas av Skolinspektionen. För att återkallelse ska få ske krävs
att huvudmannen inte har följt ett föreläggande att fullgöra sina skyldigheter och att missförhållandet är allvarligt (29 kap. 13 § skollagen).
Beslut i fråga om godkännande av en internationell skola på grundskolenivå och beslut om återkallelse av sådant godkännande kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut i fråga om
rätt till bidrag för huvudmannen för en internationell skola på grundeller gymnasienivå och beslut i fråga om återkallelse av sådan rätt
(28 kap. 2 § 1 och 2 skollagen).
Ändringar i regelverket avseende Skolinspektionens prövning

I 1985 års skollag (1985:1100) fanns dels bestämmelser om godkännande
av fristående skolor som motsvarar grundskolan för fullgörande av
skolplikt, dels bestämmelser om förklaring om bidragsrätt för sådana
skolor (9 kap. 1 och 6 §§ 1985 års skollag). Enligt nu gällande skollag
(2010:800) medför i stället det förhållandet att en enskild godkänns som
huvudman för en grundskola att elevernas hemkommuner ska lämna
bidrag till huvudmannen (2 kap. 5 § och 10 kap. 37 § skollagen). Som
motivering till förslaget att låta ett godkännande av en fristående skola
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med grundskola medföra en rätt till bidrag från elevens hemkommun
anförde Skollagsberedningen att det var lämpligt att förenkla regelverket
för myndighetens prövning (se departementspromemorian Den nya
skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25 s. 278).
Denna bedömning delades av regeringen och riksdagen (se prop.
2009/10:165 s. 241, bet. 2009/10:UbU21 och rskr. 2009/10:370).
Som framgått ovan motsvarar systemet med godkännande av internationella skolor på grundskolenivå och förklaring om bidragsrätt för
huvudmannen vad som gällde för fristående skolor på grundskolenivå
enligt 1985 års lag. Även vad gäller internationella skolor på grundskolenivå är det lämpligt att förenkla regelverket. Därför föreslås att
huvudmannen för en internationell skola på grundskolenivå endast ska
kunna ta emot elever som har skolplikt enligt skollagen om huvudmannen har godkänts av Skolinspektionen. Ett sådant godkännande ska
medföra en rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Att det inte
längre ska fattas ett särskilt beslut om rätt till bidrag innebär en förenkling av regelverket när det gäller internationella skolor på grundskolenivå
jämfört med i dag. För internationella skolor på gymnasienivå krävs i dag
inget godkännande eftersom det handlar om utbildning för barn och
ungdomar som inte är skolpliktiga. Det bedöms att systemet med
förklaring om bidragsrätt kan kvarstå när det gäller dessa huvudmän.
För att huvudmannen för en internationell skola på grundskolenivå ska
godkännas bör det kunna antas att det kommer att finnas ett tillräckligt
elevunderlag för att driva en stabil verksamhet. Samma krav bör ställas
för att huvudmannen för en internationell skola på gymnasienivå ska förklaras berättigad till bidrag.
Att kravet på ett tillräckligt elevunderlag är uppfyllt bör dock inte vara
tillräckligt för att ett godkännande eller en förklaring om bidragsrätt ska
lämnas, utan det bör även, liksom i dag, ställas krav i fråga om utbildningen, bl.a. när det gäller dess kvalitet och innehåll. För att undvika en
alltför detaljerad reglering i skollagen bör dock dessa krav inte regleras i
lag, utan i förordning. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer bör därför få meddela föreskrifter om vad som ska krävas i
fråga om utbildningen vid internationella skolor för att godkännande
respektive förklaring om bidragsrätt ska lämnas.
Skolinspektionens beslut i fråga om godkännande av en enskild som
huvudman för en internationell skola på grundskolenivå och beslut om
återkallelse av ett sådant godkännande bör som tidigare få överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Även myndighetens beslut i fråga om rätt
till bidrag för en internationell skola på gymnasienivå eller återkallelse av
en sådan rätt bör kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol också
i fortsättningen.
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Frågor om etablering av internationella skolor som drivs av kommuner
behandlas i avsnitt 4.1.
Beslut om högsta antal folkbokförda elever ska inte längre meddelas

I dag ska Skolinspektionen besluta om det högsta antalet folkbokförda
elever för vilka bidrag ska lämnas till en internationell skola (24 kap. 3 §
andra stycket och 5 § andra stycket skollagen). Systemet motiverades,
när det infördes, med att huvudregeln är att folkbokförda elever ska gå i
en skola som följer de svenska läroplanerna och andra skolförfattningar
(se prop. 2006/07:1 utg.omr. 16 s. 82). Skolinspektionen har påtalat att
det saknas riktlinjer för hur antalet ska bestämmas, vilket fått till följd att
det i praktiken är skolorna själva som anger antalet folkbokförda elever. I
avsnitt 3.1 föreslås nya definitioner av vilka elever som ska få fullgöra sin
skolplikt i en internationell skola. De föreslagna definitionerna är tydligare än de definitioner som gäller i dag. Mot denna bakgrund görs
bedömningen att det inte finns behov av att Skolinspektionen fattar
beslut om det högsta antalet i Sverige folkbokförda elever som omfattas
av huvudmannens bidragsrätt. Därför föreslås att sådana beslut inte
längre ska fattas.
3.3

Undervisning i svenska

Förslag: Elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid ska ges
undervisning i svenska och om Sverige i den omfattning de behöver,
om de går i en internationell skola på grundskolenivå. Undervisningen
i svenska för övriga skolpliktiga elever i sådana skolor ska bedrivas
enligt läroplanen för grundskolan och kursplanen i svenska.
Kravet på att internationella skolor på gymnasienivå ska ge undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden i den omfattning
som behövs för de elever som under kortare tid är bosatta i Sverige
ska tas bort.
Skäl för förslaget
Undervisning i svenska enligt grundskolans läroplan

Internationella skolor på grundskolenivå ska ge undervisning i svenska
och om svenska förhållanden i den omfattning som de elever som är
bosatta i Sverige för kortare tid behöver (24 kap. 2 § andra stycket skollagen). Elever som är bosatta här för en begränsad tid kan ha en relativt
svag anknytning till Sverige. Kravet på att undervisning i svenska ska ges
i den omfattning som eleverna behöver bör därför fortsätta att gälla för
denna elevgrupp.
Övriga elever som fullgör sin skolplikt i internationella skolor har en
starkare anknytning till Sverige och får därmed anses ha ett mer omfattande behov av undervisning i svenska. För dessa elever föreslås därför
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att undervisningen i svenska ska bedrivas enligt grundskolans läroplan
och kursplanen i svenska. Kravet bör omfatta även elever vars familjer
planerar att flytta utomlands, eftersom det alltid i någon mån är osäkert
om en sådan flytt verkligen blir av och hur långvarig utlandsvistelsen blir.
Med undervisning i svenska ges eleverna goda möjligheter att t.ex. fortsätta sin utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
Undervisning i svenska i internationella skolor på gymnasienivå

För internationella skolor på gymnasienivå finns ett krav på att undervisning i svenska och om svenska förhållanden ska ges i den omfattning
som behövs för de elever som under kortare tid är bosatta i Sverige
(24 kap. 5 § första stycket skollagen). Några sådana krav ställs inte på
kommuner och huvudmän för fristående skolor, dvs. huvudmän inom
skolväsendet, som anordnar IB-utbildning på gymnasienivå. Mot den
bakgrunden framstår det som befogat att även låta huvudmän för internationella skolor på gymnasienivå själva avgöra i vilken utsträckning de
ska ge undervisning i svenska och om svenska förhållanden. För internationella skolor på gymnasienivå föreslås därför att det inte längre ska
ställas några krav på undervisning i svenska och om svenska förhållanden.
3.4

Elevavgifter vid internationella skolor med enskild huvudman

Förslag: Avgifter för utbildningen vid en internationell skola med
enskild huvudman ska kunna tas ut i den mån skolan har rimliga
merkostnader som är kopplade till att utbildningen följer ett annat
lands läroplan eller en internationell läroplan. Avgifterna ska vara
skäliga med hänsyn till de kostnader de är avsedda att täcka, de bidrag
skolorna får och omständigheterna i övrigt. Därutöver ska det få
förekomma enstaka inslag i utbildningen som kan medföra en mindre
kostnad för eleverna.
Skäl för förslaget
Rätten att ta ut skäliga elevavgifter

Som nämnts i avsnitt 3.1 ska hemkommunen, under vissa förutsättningar, lämna bidrag för elever som tas emot i internationella skolor. För
skolor på grundskolenivå ska bidraget bestämmas med hänsyn till
skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna
(24 kap. 4 § andra stycket skollagen). För skolor på gymnasienivå är
huvudregeln att bidraget ska uppgå till det belopp som hemkommunen
och skolan kommer överens om (24 kap. 6 § andra stycket skollagen).
Samtidigt som huvudmannen har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner har denne möjlighet att ta ut en skälig elevavgift med hänsyn
till rimliga kostnader för verksamheten, bidrag och omständigheterna i
övrigt (24 kap. 3 § första stycket 5 och 5 § första stycket 8 skollagen).
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Skälet till att skolorna får ta ut avgifter är, enligt förarbetena, förmodat
högre kostnader för material och lärarfortbildning, att skolorna har hög
elevomsättning och att många elever varken kan svenska eller det undervisningsspråk som talas i skolan (se prop. 2006/07:1 utg.omr. 16 s. 81 f.).
Vid de skolbesök som genomförts under detta arbete har skolorna själva
uppgett att de har kostnader för extra undervisning i språk, lärarfortbildning utomlands, utländska läromedel och högre löner för utländska
lärare än för svenska lärare.
Skillnaderna mellan skolornas avgifter är stora. Medan exempelvis
Bladins International School läsåret 2012/13 hade en avgift för
undervisning för barn med svenskt personnummer om maximalt
14 500 kronor per läsår, tog British Primary School och Stockholm
International School ut avgifter på närmare eller över 100 000 kronor per
elev och läsår. Tyska skolan hade läsåret 2012/13 en maximal avgift på
600 kronor per elev. I detta fall bekostas dock mer än hälften av lärartjänsterna av tyska staten, som också äger skolans lokaler. Lycée Français
Saint Louis tog ut 11 000 kronor per elev och läsår, men erhåller enligt
egen uppgift varje år 20 miljoner kronor från franska staten. Vid flera av
skolorna tog man förutom avgifter för verksamheten också ut
registrerings- och anmälningsavgifter.
Utifrån de uppgifter och förklaringar till avgifterna som lämnats av
rektorer och representanter för huvudmannen vid de skolor som besökts
är det svårt att avgöra vad som är skäliga avgifter. Med höga avgifter går
det att exempelvis skapa små undervisningsgrupper, vilket samtliga
besökta skolor framhållit att de har.
Elevavgifter ska få tas ut för kostnader som är hänförliga till att utbildningen
följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan

Elever kan fullgöra sin skolplikt i internationella skolor och skolorna får
bidrag på i princip samma sätt som fristående skolor. För annan offentligt finansierad utbildning enligt skollagen råder en huvudprincip om
avgiftsfrihet. När det gäller de elever för vilka bidrag lämnas bör det, mot
denna bakgrund, övervägas i vilken mån det är befogat att huvudmannen
kan ta ut elevavgifter för utbildningen vid en internationell skola.
Det är rimligt att anta att det kan medföra vissa extra kostnader att
bedriva undervisning enligt ett annat lands läroplan eller en internationell
läroplan i stället för den svenska. Det kan exempelvis gälla inköp av
läromedel från utlandet, fortbildning av lärare utomlands och avgifter till
exempelvis International Baccalaureate Organization (IBO). I vissa fall
kan en hög elevomsättning till följd av att en hög andel av eleverna vid en
skola som följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan är
bosatta i Sverige för en begränsad tid leda till att elevantalet varierar mer
över tid än på andra skolor. Detta kan försvåra planeringen och medföra
extra kostnader. För sådana merkostnader bör avgifter kunna tas ut,
under förutsättning att kostnaderna är rimliga och att avgifterna framstår

44
som skäliga. Vid bedömningen av om avgifterna är skäliga bör hänsyn
naturligtvis tas till samtliga bidrag som skolorna erhåller, oavsett om
dessa kommer från kommuner eller från exempelvis en främmande stat.
Kostnader för extra undervisning i språk bör däremot i regel kunna
hanteras inom ramen för de bidrag som kommunerna lämnar till
skolorna. Som nämnts ovan ska hemkommunens bidrag för elever i
internationella skolor på grundskolenivå bestämmas med hänsyn till
skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna.
Elever som har svårigheter i skolarbetet på grund av t.ex. bristande
kunskaper i undervisningsspråket ska erbjudas särskilt stöd (24 kap. 3 §
första stycket 3 skollagen). Ersättningen för särskilt stöd ska, enligt förarbetena till bidragsbestämmelsen, motsvara kostnaderna som skulle ha
uppkommit om eleven gått i en av kommunen erbjuden utbildning.
Sådana kostnader som är direkt hänförliga till att den internationella
skolan inte följer den svenska läroplanen ska kommunen däremot inte
vara skyldig att stå för (se prop. 2006/07:1 utg.omr. 16 s. 80). Därmed
bör det kunna krävas av de internationella skolorna att kostnaden för
stödet hanteras inom ramen för det kommunala bidraget och inte förs
över på eleven i form av en elevavgift, så länge som motsvarande kostnad
skulle ha uppkommit om eleven i stället hade tagits emot i grundskolan.
Sammanfattningsvis föreslås att huvudmannen ska få ta ut en elevavgift
för att täcka rimliga kostnader för utbildningen som är hänförliga till att
utbildningen följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan samt att avgiften ska vara skälig med hänsyn till de kostnader för
vilka avgift får tas ut, bidrag och omständigheterna i övrigt. Därutöver
bör det få förekomma enstaka inslag i utbildningen som kan medföra en
mindre kostnad för eleverna. Det kan exempelvis handla om kostnader
för resor och inträden i samband med skolutflykter. I likhet med vad
som gäller i gymnasieskolan föreslås vidare att huvudmannen för en
internationell skola på gymnasienivå ska få besluta att eleverna ska hålla
sig med enstaka egna hjälpmedel (jfr 15 kap. 17 § andra stycket
skollagen).
Den föreslagna begränsningen av avgiftsuttaget innebär att det inte
kommer att vara möjligt att ta ut registrerings- och anmälningsavgifter
eller avgifter som är kopplade till exempelvis byggnads- eller reparationsfonder. Dessa typer av administrations- och lokalkostnader saknar samband med att skolorna använder en annan läroplan än den svenska. Kostnader av detta slag bör, på samma sätt som när det handlar om fristående
grund- och gymnasieskolor, täckas av det bidrag som lämnas av elevernas
hemkommuner. Av samma skäl kommer det heller inte att vara möjligt
att använda elevavgifter för att täcka merkostnader som uppkommer till
följd av att man strävar efter att skapa små undervisningsgrupper, även
om detta kan ha god effekt på elevernas möjligheter att utveckla sina
kunskaper.
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Att kontrollera eventuellt avgiftsuttag är en viktig uppgift såväl vid tillståndsgivning som vid tillsyn. Bestämmelser om sanktionsmöjligheter
för tillsynsmyndigheten finns i skollagen (26 kap.).
För internationella skolor som drivs av kommuner föreslås andra regler
om avgifter (se vidare avsnitt 4.3).
3.5. Övriga bestämmelser om internationella skolor

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
ska få meddela föreskrifter om utbildningen vid internationella skolor
på grundskolenivå vars huvudmän fått ett godkännande och vid internationella skolor på gymnasienivå vars huvudmän förklarats berättigade till bidrag.
Nedflyttning av bestämmelser från skollagen

Enligt bestämmelser i 24 kap. skollagen ska utbildningen i en internationell skola vara likvärdig med utbildningen i grund- respektive
gymnasieskolan, följa en internationell läroplan eller ett annat lands
läroplan och förbereda eleverna för fortsatt utbildning utomlands (2 §
andra stycket, 3 § första stycket 1 och 5 § första stycket 1, 2 och 4).
Vidare ska utbildningens allmänna mål och värdegrund inte strida mot de
allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det
svenska skolväsendet (3 § första stycket 2 och 5 § första stycket 3). I
24 kap. skollagen finns även bestämmelser om undervisning i svenska
och om Sverige, särskilt stöd, elevhälsa, elevavgifter, mottagande, urval
och informationsskyldighet i förhållande till elever och vårdnadshavare
(2 § andra stycket, 3 § första stycket 3–8 samt 5 § första stycket 5–11).
När det gäller internationella skolor på grundskolenivå har
bestämmelserna utformats som villkor dels för att en skola ska kunna
godkännas av Skolinspektionen, dels för att dess huvudman ska kunna
förklaras berättigad till bidrag. När det gäller internationella skolor på
gymnasienivå är bestämmelserna utformade som villkor för förklaring
om bidragsrätt.
När det gäller kraven på undervisning i svenska och möjligheterna att ta
ut elevavgifter föreslås förändringar i avsnitt 3.3 och 3.4. I övrigt bör de
bestämmelser som nämnts ovan i princip fortsätta att gälla i sak (för
internationella skolor som drivs av kommuner föreslås dock delvis andra
regler, se vidare avsnitt 4.3 och 4.4). Det är dock inte nödvändigt att
reglera alla dessa frågor i lag. Bestämmelsernas utformning i 24 kap.
skollagen gör att regleringen av de internationella skolorna är mycket
svåröverskådlig. För att åstadkomma en mer lättöverskådlig reglering bör
merparten av de ovan nämnda bestämmelserna flyttas från skollagen och
samlas i en ny förordning om internationella skolor.
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I avsnitt 3.2 föreslås därför nya bemyndiganden för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vad
som krävs i fråga om utbildningen för att en enskild huvudman för en
internationell skola på grundskolenivå ska godkännas och för att en enskild huvudman för en internationell skola på gymnasienivå ska förklaras
berättigad till bidrag. På så sätt möjliggörs en reglering av villkoren för
godkännande respektive förklaring om bidragsrätt på förordningsnivå.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör även få
möjlighet att meddela föreskrifter om utbildningen vid internationella
skolor på grundskole- och gymnasienivå vars huvudmän har fått ett godkännande eller en förklaring om bidragsrätt. På så sätt blir det möjligt att
meddela tydliga bestämmelser om vad enskilda huvudmän som har fått
ett godkännande eller en förklaring om bidragsrätt har att iaktta när det
gäller den utbildning som de därefter bedriver. I avsnitt 4.4 föreslås motsvarande bemyndigande när det gäller internationella skolor med
kommunal huvudman.
En förordning om internationella skolor

De bestämmelser som meddelas med stöd av ovan nämnda bemyndiganden bör samlas i en och samma förordning. Till denna förordning
bör även de bestämmelser som nu finns i förordningen (2011:683) om
bidrag till internationella skolor överföras. Förordningens bestämmelser
behöver naturligtvis anpassas till övriga föreslagna förändringar. För
närvarande anges att en nystartad skola ska ha ansökt om att bli bidragsberättigad senast den 31 januari kalenderåret innan skolan startar (2 §).
Eftersom ett godkännande av en enskild huvudman för en internationell
skola på grundskolenivå föreslås medföra bidragsrätt bör det i den nya
förordningen i stället anges att en enskild huvudman som vill ansöka om
att godkännas som huvudman för en internationell skola på grundskolenivå eller få en förklaring om bidragsrätt för en internationell skola på
gymnasienivå måste lämna sin ansökan till Skolinspektionen senast den
31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. Bestämmelsen gör
det möjligt för Skolinspektionen att fatta beslut i ärendet i god tid innan
utbildningen ska starta, vilket i sin tur skapar rimliga förutsättningar för
huvudmännen att planera verksamheten.
När det gäller ansökningar om att godkännas som huvudman för fristående grund- och gymnasieskolor finns motsvarande bestämmelser om
när ansökan senast ska ha kommit in till Skolinspektionen i skolförordningen (2011:185) respektive gymnasieförordningen (2010:2039). I dessa
förordningar finns även bestämmelser om att Skolinspektionen om möjligt ska fatta beslut i ärenden om godkännande av fristående grund- och
gymnasieskolor före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska
starta (2 kap. 3 § skolförordningen respektive 2 kap. 3 § gymnasieförordningen). Motsvarande bestämmelse saknas när det gäller ärenden som rör
internationella skolor. Det framstår dock som rimligt att motsvarande
regel ska gälla även i dessa fall. Skolinspektionen bör därför, även när det
gäller ärenden om godkännande som huvudman för en internationell
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skola på grundskolenivå och förklaring om bidragsrätt för en internationell skola på gymnasienivå om möjligt fatta beslut före den
1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta.
Den 1 januari 2015 träder bestämmelser om ett s.k. snabbspår för prövning av brådskande ärenden i kraft (se förordningen [2014:1029] om
ändring i skolförordningen och förordningen [2014:1028] om ändring i
gymnasieförordningen). Enligt de nya bestämmelserna, som har tillkommit som en följd av propositionen Villkor för fristående skolor m.m.
(prop. 2013/14:112, bet. 2013/14:UbU22, rskr. 2013/14:357), gäller inte
kravet på att en ansökan om godkännande ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska
starta, om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att
fullfölja sin utbildning (2 kap. 1 § andra stycket skolförordningen respektive 2 kap. 1 § andra stycket gymnasieförordningen). I stället för att
beslut om möjligt ska fattas före den 1 oktober kalenderåret innan
utbildningen ska starta ska ärendet i sådana fall handläggas skyndsamt
(2 kap. 3 § skolförordningen respektive 2 kap. 3 § gymnasieförordningen). De nya reglerna har tillkommit av bl.a. rättssäkerhetsskäl och
innebär att Skolinspektionen får stöd i författning för att när som helst
under året ta emot och skyndsamt pröva exempelvis en ansökan om att
godkännas som ny huvudman för en fristående gymnasieskola vars
huvudman har gått i konkurs (se prop. 2013/14:112 s. 21). Även om de
internationella skolorna är få och situationer där det finns behov av ett
motsvarande snabbspår inte kan förväntas vara vanligt förekommande är
det viktigt att Skolinspektionen har motsvarande möjligheter att skyndsamt pröva brådskande ärenden som rör internationella skolor. Motsvarande regler bör därför gälla även i fråga om internationella skolor.
Bestämmelser om bidrag

När det gäller bidragen till internationella skolor har flera av skolorna
uppgett att hemkommunerna i de flesta fall lämnar bidrag på motsvarande sätt som när bidrag lämnas till fristående skolor. Detta skulle
kunna anföras som skäl för att införa bidragsbestämmelser som motsvarar bestämmelserna om bidrag till fristående skolor. Samtidigt finns
det argument som talar för att behålla nuvarande bidragsbestämmelser
för skolor som följer en internationell eller ett annat lands läroplan.
Bestämmelserna ger utrymme för flexibilitet såtillvida att ersättningen
kan anpassas till den specifika verksamhetens kostnader. Det finns
exempelvis inga krav på att en internationell skola ska tillhandahålla
skolbibliotek, full elevhälsa eller skollunch för elever på grundskolenivå.
Därför föreslås ingen förändring av bidragsbestämmelserna.
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4

Internationella skolor med kommunal huvudman

4.1

Kommuner som huvudmän för internationella skolor

Förslag: Kommuner ska efter medgivande från Statens skolinspektion
få vara huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå om det
finns behov av utbildningen.
Ett medgivande för en kommun att vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå ska kunna återkallas om kommunen
inte följer ett föreläggande att fullgöra sina skyldigheter och missförhållandet är allvarligt.
Beslut i fråga om medgivande för en kommun att vara huvudman för
en internationell skola på grundskolenivå samt beslut i fråga om återkallelse av ett sådant medgivande ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Bedömning: Kommuner bör inte få möjlighet att driva internationella
skolor på gymnasienivå.
Skäl för förslaget
Kommuners behov av att driva internationella skolor

I dag kan internationella skolor endast drivas av enskilda huvudmän
(24 kap. 2 § skollagen). Flera kommuner har framfört önskemål om att
en internationell skola även ska kunna drivas av en kommun. Det finns,
enligt dessa kommuner, behov av fler internationella skolor. Kommunerna efterfrågar möjligheten och påtalar behovet av att kunna driva
utbildning enligt en internationell läroplan. Dessa kommuner anser att
det är lämpligt att internationella skolor kan bedrivas inom den kommunala verksamheten.
Kommuner kan i dag anordna huvuddelen av undervisningen i grundskolan på engelska för elever som vistas i Sverige under en begränsad tid
och har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i undervisningen (9 kap. 14 § skolförordningen). För sådana elever kan kommuner
som så önskar tillämpa internationell läroplan i form av International
Baccalaureate Organizations (IBO) program Primary Years Programme
(PYP) och Middle Years Programme (MYP) integrerat med den svenska
läroplanen för grundskolan, Lgr 11. För elever som flyttar utomlands
under skoltiden får skolor som tillämpar dessa program utfärda betyg
och skriftliga omdömen enligt bestämmelser som utfärdas av IBO
(9 kap. 16 § skolförordningen). På gymnasienivå har kommuner möjlighet att bedriva utbildning enligt IBO:s Diploma Programme, s.k. IButbildning (se avsnitt 3.1).
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De kommuner som framställt önskemål om att få driva internationella
skolor är främst intresserade av att driva utbildning enligt IBO:s program. Som nämnts ovan kan kommuner tillämpa programmen redan i
dag inom grundskolan. Att kombinera internationell och svensk läroplan, vilket är nödvändigt vid tillämpning av PYP och MYP, är dock
betungande för huvudmannen. Att följa två läroplaner kan även leda till
mer arbete och längre skoldagar för eleverna. Om kommuner skulle få
möjlighet att driva internationella skolor skulle alltså deras möjligheter
att själva möta behoven hos elever som vistas i Sverige för en begränsad
tid förbättras ytterligare.
Det är av yttersta vikt för att säkerställa att företag, lärosäten och andra
arbetsgivare kan attrahera kompetent arbetskraft från utlandet att det
finns adekvat utbildning att tillgå för medföljande barn. Internationella
skolor kan även vara ett alternativ för familjer som flyttar hem till
Sverige i slutet av barnens skolgång i grundskolan och där barnen gått i
internationell eller utländsk skola. Sammantaget finns det därför skäl att
låta även kommuner vara huvudmän för internationella skolor på
grundskolenivå.
Tilläggas kan att det har ingått i uppdraget att utreda orsakerna till att
internationella skolor inte verkar etableras i den omfattning som efterfrågas. Utöver det förhållandet att kommuner inte kan driva internationella skolor på grundskolenivå har det inte kunnat påvisas att det
finns bestämmelser i nu gällande regelverk som motverkar etablering av
internationella skolor.
Att låta kommuner driva internationella skolor på gymnasienivå framstår
däremot inte som motiverat, med hänsyn till att kommunerna redan i
dag kan driva utbildning enligt Diploma Programme.
Behovsprövning

Förslaget innebär att kommuner ska få etablera en verksamhet utanför
skolväsendet, utöver den verksamhet de ansvarar för enligt skollagen.
Det är lämpligt att det görs en prövning av om etableringen fyller ett
behov, vilket det inte kan anses göra om tillräckligt många elevplatser
tillhandahålls av enskilda huvudmän. Prövningen bör göras av Statens
skolinspektion och det bör ankomma på kommunen att visa att det finns
ett tillräckligt elevunderlag. Det bör därför införas en bestämmelse i
skollagen om att Skolinspektionen, efter ansökan, får besluta att en
kommun får vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå, om det finns behov av utbildningen.
En modell med ett medgivande till etablering förutsätter en möjlighet att
återta medgivandet om kommunen allvarligt åsidosatt sina skyldigheter
enligt de föreskrifter som gäller för kommunala internationella skolor.
En bestämmelse om återkallelse av medgivanden för kommuner att driva
internationella skolor bör därför införas i skollagen. Återkallelse bör
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kunna ske under samma förutsättningar som gäller för att ett godkännande av en enskild som huvudman för en internationella skola på
grundskolenivå ska kunna återkallas, dvs. att kommunen inte har följt ett
föreläggande och att det bakomliggande missförhållandet är allvarligt.
Skolinspektionens beslut om medgivande för en kommun att vara
huvudman för en internationell skola på grundskolenivå eller återkallelse
av ett sådant medgivande bör få överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
4.2 Målgrupp för internationella skolor på grundskolenivå med kommunal
huvudman

Förslag: Elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid ska få
fullgöra sin skolplikt i en internationell skola med kommunal huvudman. Även elever som har gått i skola utomlands och vill avsluta sin
utbildning i Sverige eller som kommer att lämna Sverige för en längre
tid ska få fullgöra skolplikten i en sådan skola.
Skäl för förslaget
Genom att låta kommuner driva internationella skolor på grundskolenivå
ökas kommunernas möjligheter att möta särskilda behov som den
primära målgruppen för internationella skolor, det vill säga elever som
vistas i Sverige för en begränsad tid, kan ha. Att gå i en skola som
tillämpar Primary Years Programme (PYP) eller Middle Years Programme (MYP) är en tydlig fördel för den som efter sin vistelse i Sverige
fortsätter sin skolgång i en IB-skola, men även i övrigt är dessa elever
troligen betjänta av att få med sig omdömen och betyg från ett erkänt
internationellt system.
Även elever som gått i skola utomlands och som vill avsluta sin utbildning i Sverige och elever som ska lämna Sverige för en längre tid bör få
möjlighet att gå något eller några år i en internationell skola på grundskolenivå med kommunal huvudman. I dessa sammanhang handlar det
främst om att skapa en smidig övergång för elever som har med sig
referensramar från ett annat skolsystem och att ge elever som är på väg in
i ett sådant en god grund att stå på.
Att en elev har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk
med en eller båda vårdnadshavarna bör inte vara tillräckligt för att eleven
ska få tas emot i en kommunal internationell skola. Huvudregeln bör
vara att skolpliktiga elever som är bosatta i Sverige ska gå i en skola som
följer svensk läroplan. Det behov som dessa elever har av att utveckla och
bevara det språk som de talar med sina vårdnadshavare kan tillgodoses
inom ramen för modersmålsundervisningen. Det är därmed befogat att
det finns skillnader i vilka elever som kan tas emot i en internationell
skola som bedrivs av kommun eller av enskild huvudman. Någon anledning att kraftigt utöka möjligheterna för dessa elever att antas till en
internationell skola genom att tillåta att en kommun som driver en inter-
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nationell skola tar emot den aktuella elevgruppen i denna i stället för i sin
grundskola finns därför inte.
Mot denna bakgrund föreslås internationella skolor på grundskolenivå
med kommunal huvudman få ta emot skolpliktiga elever under förutsättning att de vistas i Sverige för en begränsad tid, att de gått i skola
utomlands och vill avsluta sin utbildning i Sverige eller att de ska lämna
Sverige för en längre tid.
4.3 Avgifter i internationella skolor på grundskolenivå med kommunal
huvudman

Förslag: För elever i en internationell skola på grundskolenivå med
kommunal huvudman ska utbildningen vara avgiftsfri.
Skäl för förslaget
I dag kan en kommunal huvudman anordna International Baccalaureate
Organizations program Primary Years Programme (PYP) och Middle
Years Programme (MYP) inom grundskolan (9 kap. 16 § skolförordningen). Utbildningen är då i princip helt avgiftsfri (10 kap. 10 och 11 §§
skollagen). I promemorian föreslås begränsningar av möjligheten för
enskilda huvudmän för internationella skolor att ta ut avgifter (se avsnitt
3.4). Det kan antas att eventuella merkostnader för en kommun att bedriva internationell skola är av ringa omfattning. Det finns därför inte
skäl att låta en kommun ta ut avgifter om motsvarande utbildning i
stället anordnas inom ramen för en internationell skola på grundskolenivå. Det föreslås därför att skollagens bestämmelser om avgifter i
grundskolan ska gälla även för internationella skolor på grundskolenivå
med kommunal huvudman.
4.4 Övriga bestämmelser om internationella skolor på grundskolenivå med
kommunal huvudman

Förslag: Internationella skolor på grundskolenivå vars huvudman är
en kommun ska följa en internationell läroplan.
Lägeskommunens insynsrätt ska inte gälla internationella skolor på
grundskolenivå med kommunal huvudman.
När en elev tas emot i en internationell skola på grundskolenivå med
kommunal huvudman ska samma regler om bidrag från hemkommunen gälla som när en elev tas emot i en internationell skola på
grundskolenivå med enskild huvudman.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om utbildningen vid en internationell skola vars
huvudman är en kommun.
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Skäl för förslaget
De kommuner som har framfört önskemål om att även kommuner ska
kunna vara huvudmän för internationella skolor har efterfrågat en möjlighet att driva utbildning enligt en internationell läroplan. Kommunernas möjlighet att driva internationella skolor bör därför endast
innebära en möjlighet att driva utbildning enligt en internationell läroplan. Möjligheten att driva utbildning enligt ett annat lands läroplan bör
alltså även i fortsättningen vara förbehållen enskilda huvudmän.
Den kommun där en internationell skola är belägen har enligt skollagen
rätt till insyn i verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina
skyldigheter enligt skollagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn
(24 kap. 7 § skollagen). Motsvarande gäller i förhållande till fristående
skolor (se t.ex. 10 kap. 41 §). Insynsbestämmelserna ger alltså kommuner
rätt till insyn i verksamhet som bedrivs av enskilda. När det gäller en
kommun som, i enlighet med vad som föreslås i avsnitt 4.1, får ett medgivande från Skolinspektionen att vara huvudman för en internationell
skola på grundskolenivå behövs det inget särskilt stöd i författning för
att kommunen ska få insyn i verksamheten. Bestämmelsen om lägeskommunens insynsrätt bör därför preciseras så att den enbart omfattar
insyn i internationella skolor vars huvudman har fått ett godkännande
eller en förklaring om bidragsrätt, dvs. enskilda huvudmän.
I likhet med vad som i dag gäller för internationella skolor med enskild
huvudman bör en internationell skola på grundskolenivå som drivs av en
kommun vara öppen för alla elever som tillhör målgruppen. Skolorna bör
alltså kunna ta emot elever från hela landet. Om det inte finns plats för
alla behöriga sökande bör dock den kommun som driver skolan ha rätt
att prioritera elever från den egna kommunen vid urval.
Utöver vad som nämnts ovan beträffande målgrupp, avgifter, vilken läroplan som kan tillämpas och urval föreslås att samma regler ska gälla för
kommunala internationella skolor som för internationella skolor på
grundskolenivå med enskild huvudman.
Detta innebär bl.a. att hemkommunen bör vara skyldig att lämna bidrag
för en elev som fullgör skolplikten i en internationell skola med kommunal huvudman enligt samma regler som gäller för bidrag till en enskild
huvudman för en internationell skola. Detta underlättar för elever att gå i
en annan kommuns internationella skola. Det blir samtidigt enklare att ta
emot elever från en annan kommun.
På samma sätt som när det gäller internationella skolor vars huvudman är
enskild och har fått ett godkännande eller en förklaring om bidragsrätt
bör frågor om utbildningens innehåll, särskilt stöd, elevhälsa, avgifter,
mottagande, urval och informationsskyldighet regleras på förordningsnivå (jfr avsnitt 3.5). Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer föreslås därför få meddela föreskrifter om utbildningen vid
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en internationell skola vars huvudman är en kommun. Föreskrifterna bör
placeras i samma förordning som de föreskrifter om utbildningen vid en
internationell skola med enskild huvudman som meddelas med stöd av
de bemyndiganden som nämnts i avsnitt 3.2 och 3.5. Som nämnts i
avsnitt 3.5 bör även de föreskrifter som för närvarande finns i förordningen om bidrag till internationella skolor placeras där. Utgångspunkten bör vara att dessa regler ska omfatta även internationella skolor
med kommunal huvudman. Huvudregeln bör t.ex. vara att ansökningar
om att få ett medgivande att driva en internationell skola på grundskolenivå, i likhet med ansökningar om att en enskild ska godkännas som
huvudman för en sådan skola, ska lämnas in till Skolinspektionen senast
den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. Vidare bör
Skolinspektionen, om möjligt, fatta beslut i ärendet senast den 1 oktober
samma år. Det bör även finnas ett s.k. snabbspår för prövning av brådskande ärenden.
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5

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag: Förändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015.
Ett godkännande av en internationell skola på grundskolenivå med
enskild huvudman som gäller vid ikraftträdandet ska fortsätta att gälla
som ett godkännande av huvudmannen enligt de föreslagna reglerna,
om huvudmannen har förklarats berättigad till bidrag. I annat fall ska
godkännandet upphöra att gälla den 1 juli 2015.
En förklaring om bidragsrätt för en enskild huvudman för en
internationell skola på gymnasienivå som gäller när de föreslagna
reglerna träder i kraft ska fortsätta att gälla som en förklaring om
bidragsrätt för huvudmannen enligt de föreslagna reglerna.
Ett beslut av regeringen enligt nu gällande regler om att en internationell skola på grundskolenivå med enskild huvudman ska få ta
emot andra skolpliktiga barn än sådana som är bosatta i Sverige endast
för en kortare tid eller har andra särskilda skäl att få utbildning i en
sådan skola ska fortsätta att gälla som ett medgivande att ta emot
andra barn än de som hör till den föreslagna målgruppen för internationella skolor.
En elev som har skolplikt och som, före ikraftträdandet, har påbörjat
utbildning i en godkänd internationell skola på grundskolenivå eller
fått ett beslut om att han eller hon kommer att tas emot i en sådan
skola ska få fullgöra skolplikten i en internationell skola även efter
ikraftträdandet.
För huvudmän som har en gällande förklaring om bidragsrätt vid
utgången av juni 2015 ska de nya bestämmelserna om elevavgifter
börja tillämpas den 1 juli 2016.
En ansökan från en kommun om medgivande att vara huvudman för
en internationell skola på grundskolenivå ska ha kommit in till Statens
skolinspektion senast den 15 september 2015, om den avser utbildning som ska starta 2016.
Skäl för förslagen
Promemorian innehåller bl.a. förslag om att kommuner, efter
medgivande från Statens skolinspektion, ska få vara huvudmän för
internationella skolor på grundskolenivå. För att sådan utbildning ska
kunna starta så snart som möjligt föreslås att förslagen i promemorian
ska träda i kraft den 1 juli 2015.
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Fortsatt giltighet för äldre godkännanden m.m.

Enligt förslaget i avsnitt 3.2 ska bidragsrätt följa redan av det förhållandet att en enskild har godkänts som huvudman för en internationell
skola på grundskolenivå. Därför föreslås att ett godkännande av en internationell skola med enskild huvudman enligt dagens bestämmelser ska
fortsätta att gälla som ett godkännande av huvudmannen under förutsättning att denne förklarats berättigad till bidrag. Om en internationell skola är godkänd enligt gällande regler, utan att ha förklarats
berättigad till bidrag bör godkännandet upphöra att gälla när de nya
bestämmelserna träder i kraft. Någon sådan skola finns dock inte i dag.
Även huvudmän för internationella skolor på gymnasienivå som har
förklarats berättigade till bidrag enligt de regler som gäller i dag bör ha
fortsatt bidragsrätt när de nya reglerna träder i kraft. Det föreslås därför
att en förklaring om rätt till bidrag för en internationell skola på gymnasienivå som gäller vid ikraftträdandet ska fortsätta att gälla som en
sådan förklaring.
Fullgörande av skolplikt

I avsnitt 3.1 föreslås regler som innebär tydligare avgränsningar av vilka
elevkategorier som ska kunna fullgöra sin skolplikt i en internationell
skola på grundskolenivå. Det framstår som rimligt att elever som har
börjat fullgöra sin skolplikt i en internationell skola med stöd av dagens
regler men som faller utanför enligt de nya regler som föreslås i avsnitt
3.1 inte ska behöva avbryta sin skolgång i den internationella skolan och
att de vid behov ska kunna byta till en annan internationell skola. Även
elever som före ikraftträdandet har fått ett besked från en internationell
skola om att de kommer att tas emot vid skolan bör få fullgöra sin
skolplikt i en sådan skola. Det föreslås därför att den som före ikraftträdandet har fått ett beslut om att han eller hon kommer att tas emot i
en internationell skola på grundskolenivå och den som vid denna tidpunkt redan har påbörjat utbildning i en sådan skola fortsatt ska få
fullgöra skolplikten i en internationell skola på grundskolenivå.
Det föreslås även att medgivanden av regeringen om att ta emot andra
elever än de som tillhör målgruppen ska fortsätta att gälla.
Elevavgifter

I avsnitt 3.4 föreslås begränsningar när det gäller möjligheten för
enskilda huvudmän för internationella skolor på grundskole- och
gymnasienivå att ta ut elevavgifter. De huvudmän som har fått en
förklaring om bidragsrätt innan det nya regelverket träder i kraft måste
få skälig tid på sig att anpassa sig till de nya avgiftsbestämmelserna. När
det gäller huvudmän som vid utgången av juni 2015 har en gällande förklaring om rätt till bidrag föreslås därför att de nya bestämmelserna om
avgifter ska börja tillämpas först efter ett år, dvs. den 1 juli 2016.
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Ansökningar från kommuner om medgivande att vara huvudmän för
internationella skolor på grundskolenivå

I avsnitt 4.1 föreslås att Statens skolinspektion ska kunna lämna ett medgivande till en kommun att vara huvudman för en internationell skola på
grundskolenivå. En ansökan om att få ett sådant medgivande ska, enligt
förslagen i avsnitt 4.4, lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari
kalenderåret innan utbildningen ska starta. Detta innebär att det, vid
ikraftträdandet, kommer att vara för sent att ansöka om ett medgivande
för utbildning som startar före 2017. För att kommuner snarast möjligt
ska kunna starta och driva internationella skolor på grundskolenivå föreslås därför att en ansökan om medgivande att vara huvudman för en
internationell skola på grundskolenivå ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 15 september 2015, om ansökan avser utbildning som
ska starta 2016.
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6

Följdändringar

Bedömning: Följdändringar behöver göras i flera förordningar som
rör internationella skolor.
Hänvisningar till skollagens bestämmelser om internationella skolor
finns i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid
internationella skolor, förordningen (2000:523) om statsbidrag för att
främja internationella kontakter inom skolans område och förordningen
(2011:538) om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. Dessa hänvisningar bör justeras med utgångspunkt i
förslagen till ändringar i skollagens bestämmelser.
Som nämnts i avsnitt 3.1 innehåller förordningen om statsbidrag för vissa
barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige regler om statsbidrag för två elevkategorier. Den första kategorin utgörs av elever som
har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen till följd av
EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer. Den
andra kategorin utgörs av elever som är familjemedlemmar till personer
som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller
dess betjäning eller som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall och som inte samtidigt tillhör den första kategorin
(1 § förordningen om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige och 29 kap. 2 § andra stycket 3
och 4 skollagen). Den sist nämnda elevkategorin kallas i det följande
barn till beskickningsmedlemmar.
Av förordningen framgår att statsbidrag får lämnas för barn till beskickningsmedlemmar som har tagits emot i grundskola, grundsärskola,
specialskola eller sameskola (4 § första stycket förordningen). Detta
överensstämmer med skollagens bestämmelser, enligt vilka barn till
beskickningsmedlemmar har rätt till utbildning i de obligatoriska skolformerna men inte till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan (29 kap. 3 § andra stycket skollagen). I förordningen finns dock
även en bestämmelse enligt vilken statsbidrag får lämnas för barn och
ungdomar som har tagits emot i en internationell skola vars huvudman
har förklarats berättigad till bidrag enligt 24 kap. 3 eller 5 § skollagen,
dvs. en internationell skola på grundskole- eller gymnasienivå (4 § förordningen). Enligt bestämmelsens ordalydelse ska alltså bidrag lämnas
för utbildning på såväl grundskole- som gymnasienivå.
Av budgetpropositionen för 2007 framgår att regeringen hade för avsikt
att i förordning införa bestämmelser om att barn till beskickningsmedlemmar ska tas emot i utbildning som motsvarar skolplikten på samma
villkor som barn som är bosatta i landet. Regeringen avsåg vidare att
införa ett statsbidrag för att kompensera för de merkostnader som för-
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slaget skulle medföra (se prop. 2006/07:1 utg.omr. 16 s. 186 f.). Av den
förordning som därefter infördes framgick att statsbidrag fick lämnas när
ett barn till en beskickningsmedlem togs emot i en internationell skola
på grundskolenivå vars huvudman fått en förklaring om bidragsrätt, men
att statsbidrag inte skulle utgå om ett sådant barn togs emot i en internationell skola på gymnasienivå (se 11 § förordningen [2007:81] om
utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är
folkbokförda i Sverige). Denna förordning ersattes av den ovan nämnda
förordningen om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar
som inte är folkbokförda i Sverige, som trädde i kraft den 1 juli 2011.
I enlighet med vad som angavs i budgetpropositionen för 2007 bör statsbidragsbestämmelserna korrespondera med bestämmelserna om rätt till
utbildning. För barn till beskickningsmedlemmar bör statsbidrag alltså
lämnas när de tas emot i de obligatoriska skolformerna eller i utbildning
som motsvarar dessa, men inte när de tas emot i utbildning som motsvarar gymnasieskolan. I samband med att följdändringar görs i förordningen (2011:538) om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte
är folkbokförda i Sverige bör därför bestämmelserna om statsbidrag för
barn och ungdomar som tas emot i internationella skolor ändras, så att
det tydligt framgår att bidrag för barn till beskickningsmedlemmar
endast lämnas när mottagandet sker i en skola på grundskolenivå.
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7

Konsekvenser

7.1

Ekonomiska konsekvenser för staten

Statens skolinspektion

Enligt gällande rätt ska en internationell skola på grundskolenivå med
enskild huvudman godkännas av Statens skolinspektion för att skolan
ska kunna ta emot skolpliktiga elever. För att huvudmannen ska kunna få
bidrag från elevernas hemkommuner krävs att Skolinspektionen förklarar
huvudmannen berättigad till bidrag. I promemorian föreslås att Skolinspektionen i stället ska pröva om en enskild ska godkännas som huvudman för en internationell skola på grundskolenivå och att bidragsrätt ska
följa med godkännandet (se avsnitt 3.2). Eftersom ansökningar om godkännande och förklaring om bidragsrätt avseende internationella skolor
på grundskolenivå i regel görs samtidigt borde detta inte innebära någon
större skillnad i förhållande till de arbetsinsatser som krävs av Skolinspektionen i dag.
Det föreslås också att Skolinspektionen, i ärenden om godkännande av
enskilda som huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå och
ärenden om förklaring om bidragsrätt för enskilda huvudmän för internationella skolor på gymnasienivå, ska pröva om det finns ett tillräckligt
elevunderlag. Vidare föreslås att Skolinspektionen inte längre ska fatta
beslut om det högsta antalet folkbokförda elever som ska omfattas av
bidragsrätten (se avsnitt 3.2). Huvudmän som vill utöka antalet platser
på en skola kommer alltså inte längre behöva göra ansökningar om
höjningar av detta antal. Sammantaget bedöms dessa förslag möjligen
kunna leda till en marginell minskning av de arbetsinsatser som krävs av
Skolinspektionen.
Förslaget i avsnitt 4.1 om att kommuner ska kunna driva internationella
skolor på grundskolenivå efter medgivande från Skolinspektionen innebär att en ny ärendetyp tillkommer. Antalet kommuner som är intresserade av att driva internationella skolor kan dock antas vara förhållandevis litet, varför antalet ansökningar bör bli litet. I avsnitt 3.5 och 4.4
föreslås att Skolinspektionen ska fatta beslut i ärenden om godkännande,
förklaring om bidragsrätt och medgivande före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta och att det ska finnas ett s.k. snabbspår. Inte heller dessa förslag bedöms medföra några förändringar av
betydelse för Skolinspektionens arbete.
Sammanfattningsvis görs därför bedömningen att inga ytterligare medel
behöver tillföras Skolinspektionen med anledning av förslagen i promemorian.
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Domstolsväsendet

Enligt förslagen i promemorian ska beslut i fråga om godkännande av en
enskild som huvudman för en internationell skola på grundskolenivå och
beslut i fråga om återkallelse av sådana beslut kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol (se avsnitt 3.2 och 4.1). Dessa förslag kan inte
förväntas innebära någon ökning av antalet mål i de allmänna förvaltningsdomstolarna, eftersom de enbart innebär att en typ av överklagbara
beslut ersätter två andra typer av överklagbara beslut (jfr föregående
avsnitt).
I promemorian föreslås även att beslut i fråga om medgivande för kommuner att driva internationella skolor och beslut i fråga om återkallelse
av sådana medgivanden ska kunna överklagas (avsnitt 4.1). Som nämnts
ovan kan det antas att endast ett begränsat antal av Sveriges kommuner
är intresserade av att driva internationella skolor. Antalet ärenden där
kommuner kommer att få avslag på sådana ansökningar och överklaga
Skolinspektionens beslut bör därför bli litet. Förslagen i promemorian
bedöms därför inte innebära att ytterligare medel behöver tillföras domstolsväsendet.
7.2

Ekonomiska konsekvenser för kommuner

Förslagen i promemorian innebär, som nämnts i avsnitt 7.1, att kommuner ges möjlighet att bedriva internationell skola på grundskolenivå.
Vidare föreslås att kommuner inte ska få ta ut elevavgifter (se avsnitt
4.3). Eventuella merkostnader för att bedriva internationell skola i förhållande till grundskola är begränsade då merkostnaden per elev är av
ringa omfattning och antalet elever bedöms bli begränsat; det handlar i
första hand om elever som under en begränsad tid behöver få utbildning
på grund av exempelvis föräldrarnas förvärvsarbete vid företag med internationell karaktär. Bedömningen är att sådan utbildning endast kommer
att bedrivas i begränsad omfattning i ett fåtal kommuner. Det finns inget
som tyder på att några spridningseffekter skulle kunna uppstå, eftersom
internationella skolor i sig är en väl avgränsad verksamhet. Dessa kostnader är vidare frivilliga och inte en följd av något utökat åtagande för
kommunerna.
7.3 Ekonomiska konsekvenser för enskilda huvudmän

Som framgår av bilagan fanns det våren 2013 nio stycken internationella
skolor. Skolorna drevs av olika enskilda huvudmän. De förslag som rör
målgruppen för internationella skolor med enskild huvudman innebär i
princip en kodifiering av vad som angavs i förarbetena till skollagen (se
avsnitt 3.1). Skolorna bör alltså i huvudsak kunna ta emot samma elevkategorier som i dag. Därmed bör även deras möjligheter att få bidrag
från elevernas hemkommuner vara i princip oförändrade. Förslagen i
promemorian innebär dock en viss begränsning av möjligheten för enskilda huvudmän som bedriver internationell skola att ta ut avgifter för
denna verksamhet (se avsnitt 3.4). Hur mycket huvudmännens intäkter
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minskar beror på avgifterna i dagsläget. Undervisning som bekostas av
det allmänna bör i princip vara avgiftsfri. Det är därmed befogat att
begränsa enskilda huvudmäns möjlighet att ta ut avgifter.
7.4

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Av 14 kap. 3 § RF framgår att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som har föranlett den. Bestämmelsen ger uttryck för en proportionalitetsprincip när det gäller inskränkningar i den kommunala
självstyrelsen.
I promemorian föreslås att kommuner, efter medgivande från Statens
skolinspektion, ska få vara huvudmän för internationella skolor på
grundskolenivå. Bakgrunden till förslaget är att det finns behov av fler
internationella skolor. Det är av yttersta vikt för att säkerställa att företag, lärosäten och andra arbetsgivare kan attrahera kompetent arbetskraft
från utlandet att det finns adekvat utbildning att tillgå för barn till de
personer som kommer till Sverige för att arbeta.
Enligt förslaget ska det vara frivilligt för kommunerna att bedriva
internationella skolor. Förslaget bedöms därmed inte innebära någon
inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
7.5

Konsekvenser för små företag

I och med att kommuner föreslås få möjlighet att driva internationella
skolor finns en viss risk att internationella skolor med enskilda huvudmän konkurreras ut av kommunala alternativ. Visserligen föreslås kommuner endast få driva internationella skolor om det finns behov av dem,
vilket det inte kan anses göra om tillräckligt många elevplatser kan tillhandahållas av enskilda huvudmän. Om det, sedan en kommunal internationell skola redan startat, skulle uppstå en situation där antalet elevplatser överstiger antalet elever finns dock en risk för att enskilda
huvudmän konkurreras ut.
7.6

Konsekvenser för jämställdhet mellan kvinnor och män

Pojkar och flickor har lika möjligheter att ta del av de aktuella utbildningsformerna. Förslagen i promemorian bedöms därför inte påverka
könsfördelningen inom de utbildningsformer som omfattas av förslagen
till ny reglering. Förslagen bedöms inte heller i övrigt ha några effekter
för jämställdheten.
7.7

Konsekvenser för barn och elever

Samtliga förslag i promemorian är utformade utifrån perspektivet om
barnets bästa. Det finns behov av fler internationella skolor för att kunna
attrahera kompetent arbetskraft från utlandet. Därför är det av yttersta
vikt att även säkerställa att det finns adekvat utbildning att tillgå för
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medföljande barn. Barnets bästa ska alltid vara ledande och genom att
tillgodose goda möjligheter till utbildning i Sverige underlättas barnens
och elevernas skolgång och trivsel i Sverige.
7.8

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen

Förslagen bedöms inte få några konsekvenser i förhållande till EU:s
regelverk.
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8

Författningskommentar

8.1

Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800)

24 kap.
2 § I denna lag avses med internationell skola en skola
1. där utbildningen inte följer en sådan läroplan som avses i 1 kap. 11 §, utan ett annat
lands läroplan eller en internationell läroplan, och
2. som i första hand tar emot elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid.

Paragrafen innehåller i dess nuvarande lydelse bestämmelser om godkännande av internationella skolor på grundskolenivå, en definition av
sådana skolor och bestämmelser om fullgörande av skolplikt vid sådana
skolor. Nya bestämmelser om godkännande av enskild huvudman för en
internationell skola på grundskolenivå finns i 3 a § medan bestämmelser
om fullgörande av skolplikt i en sådan skola placeras i 3 §.
Paragrafen ändras så att den innehåller en definition av uttrycket
internationell skola.
För att en skola ska falla in under den nya definitionen ska utbildningen
för det första inte följa en sådan läroplan som enligt 1 kap. 11 § ska gälla
för varje skolform och för fritidshemmet, utan en internationell läroplan
eller ett annat lands läroplan. Med uttrycket ”följer […] ett annat lands
läroplan eller en internationell läroplan” avses att läroplanen följs i dess
helhet. Att skolan därutöver delvis följer läroplanen för grundskolan är
dock inget hinder för att skolan ska anses utgöra en internationell skola.
Exempel på internationella läroplaner är International Baccalaureate
Organizations program Primary Years Programme (PYP), Middle Years
Programme (MYP) och Diploma Programme (DP). DP leder fram till
International Baccalaureate.
Ett andra krav för att en skola ska anses vara en internationell skola är att
skolan i första hand tar emot elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid.
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.
3 § En elev får fullgöra sin skolplikt i en internationell skola på grundskolenivå om
huvudmannen för skolan har godkänts enlig 3 a § och
1. eleven är bosatt i Sverige för en begränsad tid,
2. eleven har gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin utbildning i
Sverige,
3. det finns grundad anledning att anta att eleven kommer att lämna Sverige för en längre
tid, eller
4. eleven har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med en eller båda
vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i språket för att följa undervisningen.
Regeringen får besluta att en sådan skola som avses i första stycket får ta emot andra barn
än sådana som avses i första stycket 1–4 för att de ska fullgöra skolplikten vid skolan.

64
En elev som avses i första stycket 1–3 får även fullgöra sin skolplikt i en internationell
skola på grundskolenivå som drivs av en kommun i enlighet med ett medgivande enligt 4 §.
Första och tredje styckena gäller inte barn som avses i 7 kap. 5 och 6 §§.

Paragrafen innehåller i dess nuvarande lydelse bestämmelser om när
huvudmannen för en internationell skola på grundskolenivå ska förklaras
berättigad till bidrag. Paragrafen ändras så att den i stället reglerar under
vilka förutsättningar en elev får fullgöra sin skolplikt i en internationell
skola på grundskolenivå.
Av första stycket framgår att fyra olika elevkategorier kan fullgöra sin
skolplikt i en internationell skola på grundskolenivå vars huvudman har
godkänts av Statens skolinspektion. Bestämmelser om godkännande
finns i 3 a §.
Enligt bestämmelsen i första punkten får ett barn som är bosatt i Sverige
för en begränsad tid fullgöra sin skolplikt i en internationell skola på
grundskolenivå vars huvudman fått ett godkännande från Skolinspektionen. Bestämmelsen motsvarar i sak bestämmelsen i 24 kap. 2 § första
stycket i dess nuvarande lydelse om att den som har skolplikt och som
för endast en kortare tid är bosatt i Sverige får fullgöra sin skolplikt i en
godkänd internationell skola på grundskolenivå. Uttrycket kortare tid har
ersatts med uttrycket begränsad tid. Det sist nämnda uttrycket framstår
som mer adekvat för att beskriva den aktuella gruppen, eftersom det kan
handla om elever som är bosatta i Sverige under några år.
Enligt bestämmelsen i andra punkten får ett barn fullgöra sin skolplikt i
en internationell skola på grundskolenivå med godkänd huvudman om
barnet har gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin
utbildning i Sverige. Bestämmelsen innebär att ett barn som har bott
utomlands under flera år och som endast har något eller några få år kvar
av sin utbildning på grundsekolenivå när han eller hon bosätter sig i
Sverige kan få avsluta sin utbildning i en internationell skola.
Enligt bestämmelsen i tredje punkten får ett barn fullgöra sin skolplikt i
en internationell skola på grundskolenivå med godkänd huvudman om
det finns grundad anledning att anta att barnet kommer att lämna Sverige
för en längre tid. Bestämmelsen innebär att barn vars familjer planerar att
inom något eller några få år lämna Sverige för gott eller för åtskilliga år
kan få fullgöra skolplikten i en internationell skola.
Bestämmelsen i fjärde punkten innebär att barn som har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får fullgöra skolplikten i en internationell skola på grundskolenivå med godkänd huvudman. Det krävs dock att elevens kunskaper i
språket är tillräckliga för att eleven ska kunna följa undervisningen.
Andra stycket motsvarar 24 kap. 2 § tredje stycket i dess nuvarande
lydelse.
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Av tredje stycket framgår att tre av de elevkategorier som nämns i första
stycket även kan fullgöra sin skolplikt i en internationell skola på grundskolenivå som drivs av en kommun i enlighet med ett medgivande från
Skolinspektionen. Elever som hör till den fjärde kategorin saknar dock
denna möjlighet. Bestämmelser om medgivanden att driva internationella
skolor på grundskolenivå finns i 4 §.
Av fjärde stycket framgår att barn som ska tas emot i grundsärskolan eller
specialskolan inte kan fullgöra sin skolplikt i en internationell skola även
om de uppfyller kriterierna i första eller tredje stycket. Stycket motsvarar
delvis 24 kap. 2 § första stycket i dess nuvarande lydelse.
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1 och 4.2.
3 a § En enskild får efter ansökan godkännas som huvudman för en internationell skola på
grundskolenivå.
För att godkännande ska lämnas krävs att det kan antas att det kommer att finnas ett
tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs i fråga om
utbildningen vid en internationell skola på grundskolenivå för att ett godkännande ska
lämnas.
Statens skolinspektion prövar frågor om godkännande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
utbildningen vid en internationell skola på grundskolenivå vars huvudman har fått ett
godkännande.

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om vem som kan godkännas
som huvudman för en internationell skola på grundskolenivå och under
vilka förutsättningar. Av 5 § framgår att ett godkännande medför
bidragsrätt.
Av första stycket framgår att enskilda, dvs. bolag, föreningar, stiftelser,
registrerade trossamfund eller enskilda individer, kan godkännas som
huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå. Det saknar
betydelse om en enskild juridisk person helt eller delvis ägs av staten, en
kommun eller ett landsting.
Av andra stycket framgår att ett godkännande bara kan lämnas om det
kan antas att det kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för att
driva en stabil verksamhet. Andra stycket innehåller därutöver ett nytt
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vad som krävs i fråga om utbildningen vid en internationell skola på grundskolenivå för att ett godkännande ska lämnas.
Av tredje stycket framgår att frågor om godkännande prövas av Statens
skolinspektion.

66
Även fjärde stycket innehåller ett nytt bemyndigande. Bemyndigandet
innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om utbildningen vid en internationell skola på
grundskolenivå vars huvudman har fått ett godkännande. Med stöd av
bemyndigandet kan regeringen t.ex. reglera frågor om utbildningens
innehåll och utformning, särskilt stöd, elevhälsa och elevavgifter m.m. i
förordning.
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.2 och 3.5.
4 § Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en kommun får vara huvudman för
en internationell skola på grundskolenivå där utbildningen följer en internationell läroplan,
om det finns behov av utbildningen.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
utbildningen vid en internationell skola på grundskolenivå vars huvudman fått ett
medgivande enligt första stycket.

Paragrafen innehåller i dess nuvarande lydelse bestämmelser om bidrag
för elever i internationella skolor på grundskolenivå. Med undantag för
bestämmelsen i nuvarande fjärde stycket flyttas bestämmelserna om bidrag i huvudsak oförändrade till 5 §. Paragrafen ändras så att den reglerar
möjligheterna för kommuner att vara huvudmän för internationella
skolor på grundskolenivå.
Av första stycket framgår att kommuner kan vara huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå där utbildningen följer en internationell läroplan, men att det krävs ett medgivande från Skolinspektionen. Ett sådant medgivande får endast lämnas om det finns behov av
utbildningen.
I andra stycket finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om utbildningen
vid en internationell skola på grundskolenivå vars huvudman är en kommun. Motsvarande bemyndigande när det gäller internationella skolor på
grundskolenivå vars huvudman är en enskild som har fått ett godkännande från Statens skolinspektion finns i 3 a § fjärde stycket.
Paragrafen behandlas i avsnitt 4.1 och 4.4.
5 § Hemkommunen för en elev i en internationell skola på grundskolenivå, vars
huvudman fått ett godkännande enligt 3 a § eller ett medgivande enligt 4 §, ska lämna
bidrag till huvudmannen för skolan om
1. eleven får fullgöra sin skolplikt där, eller
2. kommunen får särskilt statsbidrag för eleven.
Bidraget ska lämnas från och med höstterminen det år eleven fyller sex år och bestämmas
med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Om en elev har ett
omfattande behov av särskilt stöd är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det
särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
hur kommunens bidrag ska bestämmas i stället för det som anges i andra stycket, om
statsbidrag lämnas till kommunen för en elev som har tagits emot i en internationell skola
på grundskolenivå.

Paragrafen innehåller i dess nuvarande lydelse bestämmelser om när en
huvudman för en internationell skola på gymnasienivå ska förklaras
berättigad till bidrag från elevernas hemkommuner. Paragrafen ändras så
att den i stället reglerar hemkommunens skyldighet att betala bidrag för
elever i internationella skolor på grundskolenivå. Nya bestämmelser om
förklaring om bidragsrätt för en enskild huvudman på en internationell
skola på gymnasienivå har placerats i 6 §.
Paragrafens tre stycken motsvarar i sak 24 kap. 4 § första, andra och
tredje stycket i deras nuvarande lydelse, när det gäller bidrag för elever i
internationella skolor med enskild huvudman. Bestämmelserna utsträcks
dock till att gälla även bidrag till internationella skolor med kommunal
huvudman.
Paragrafen behandlas i avsnitt 4.4.
6 § En enskild huvudman för en internationell skola på gymnasienivå får efter ansökan förklaras berättigad till bidrag från elevernas hemkommuner.
För att förklaring om rätt till bidrag ska lämnas krävs att det kan antas att det kommer
att finnas ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs i fråga
om utbildningen vid en internationell skola på gymnasienivå för att förklaring om rätt till
bidrag ska lämnas.
Statens skolinspektion prövar frågor om förklaring om rätt till bidrag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
utbildningen vid en internationell skola på gymnasienivå vars huvudman har fått en
förklaring om rätt till bidrag.

Paragrafen innehåller i sin nuvarande lydelse bestämmelser om hemkommunens skyldighet att betala bidrag för elever i internationella
skolor på gymnasienivå. Med undantag för bestämmelsen i nuvarande
femte stycket flyttas dessa bestämmelser i allt väsentligt oförändrade till
6 a §. Paragrafen ändras så att den reglerar under vilka förutsättningar
huvudmannen för en internationell skola på gymnasienivå ska förklaras
berättigad till bidrag från elevernas hemkommuner.
Av första stycket framgår att enskilda huvudmän, dvs. bolag, föreningar,
stiftelser, registrerade trossamfund eller enskilda individer, kan förklaras
bidragsberättigade. Det saknar betydelse om en enskild juridisk person
helt eller delvis ägs av staten, en kommun eller ett landsting.
I andra stycket anges att en förklaring om bidragsrätt bara kan lämnas om
det kan antas att det kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för
att driva en stabil verksamhet. Andra stycket innehåller därutöver ett
nytt bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om vad som krävs i fråga om utbild-
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ningen vid en internationell skola på gymnasienivå för att en förklaring
om bidragsrätt ska lämnas.
Av tredje stycket framgår att frågor om förklaring om rätt till bidrag ska
prövas av Skolinspektionen.
Även fjärde stycket innehåller ett nytt bemyndigande. Bemyndigandet
innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om utbildningen vid en internationell skola på
gymnasienivå vars huvudman har fått en förklaring om bidragsrätt.
Motsvarande bemyndiganden när det gäller internationella skolor på
grundskolenivå finns i 3 a § fjärde stycket och i 4 § andra stycket.
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.2 och 3.5.
6 a § Hemkommunen för en elev i en internationell skola på gymnasienivå, vars
huvudman förklarats berättigad till bidrag enligt 6 §, ska lämna bidrag till huvudmannen
för skolan om
1. eleven är folkbokförd i Sverige eller kommunen får särskilt statsbidrag för eleven,
2. eleven är bosatt i Sverige för en begränsad tid eller har andra särskilda skäl att få sin
utbildning i en internationell skola på gymnasienivå, och
3. hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning vid den tidpunkt då
utbildningen började.
Bidraget enligt första stycket ska uppgå till det belopp som hemkommunen och den
internationella skolan kommer överens om. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om vilket belopp som elevernas hemkommuner ska
betala enligt första stycket om dessa och huvudmannen för den internationella skolan inte
kommer överens om beloppet.
För en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska kommunen, utöver vad som
följer av andra stycket, lämna ett extra bidrag. Bidraget ska motsvara huvudmannens
kostnader för det extra stödet under förutsättning att motsvarande kostnader skulle ha
uppkommit om eleven gått i en av kommunen erbjuden gymnasieutbildning. Kommunen
behöver dock inte lämna extra bidrag om betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
hur kommunens bidrag ska bestämmas i stället för det som anges i andra och tredje
styckena, om statsbidrag lämnas till kommunen för en elev som har tagits emot i en
internationell skola på gymnasienivå.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om hemkommunens
skyldighet att betala bidrag för elever i internationella skolor på
gymnasienivå.
Första stycket motsvarar i sak 24 kap. 6 § första stycket i dess nuvarande
lydelse. I andra punkten har uttrycket för en kortare tid ersatts av uttrycket för en begränsad tid. När det gäller innebörden av detta, se kommentaren till motsvarande ändring i 3 §.
Andra, tredje och fjärde stycket motsvarar 24 kap. 6 § andra, tredje och
fjärde styckena i deras nuvarande lydelse.
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7 § Den kommun där en internationell skola är belägen har rätt till insyn i verksamheten,
så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och tillgodose
allmänhetens behov av insyn, om skolans huvudman har godkänts enligt 3 a § eller
förklarats berättigad till bidrag enligt 6 §.

I paragrafen finns en bestämmelse om lägeskommunens insynsrätt i
internationella skolor.
Ändringen innebär att insynsrätten i paragrafen kommer att omfatta
internationella skolor med enskild huvudman. Paragrafen kommer inte
att omfatta internationella skolor som har en kommun som huvudman.
Paragrafen behandlas i avsnitt 4.4.
26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om utbildning som avses i 8–25 §§.

I paragrafen finns ett bemyndigande för regeringen att meddela
föreskrifter om utbildning som avses i 24 kapitlet.
Ändringen innebär att bemyndigandet inte längre omfattar utbildning i
internationella skolor. Bemyndiganden att meddela föreskrifter om
utbildningen i internationella skolor vars huvudmän fått ett godkännande, ett medgivande eller en förklaring om bidragsrätt finns i stället i
3 a § fjärde stycket, 4 § andra stycket respektive 6 § fjärde stycket.
26 kap.
13 § En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande eller ett beslut om rätt till
bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna lag eller ett medgivande som lämnats
med stöd av 24 kap. 4 §, om
1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
2. missförhållandet är allvarligt.
Ett godkännande eller beslut enligt första stycket får också återkallas om
1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
2. den enskilde vid den etableringskontroll som avses i 9 a § inte kan visa att rimliga
åtgärder har vidtagits för att få till stånd ett samråd enligt 2 kap. 5 a §.

I paragrafen anges under vilka förutsättningar ett godkännande eller ett
beslut om rätt till bidrag får återkallas av en tillsynsmyndighet.
Ändringen i första stycket innebär att ett medgivande för en kommun att
vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå får återkallas under samma förutsättningar som gäller för att återkallelse ska ske
av ett godkännande att vara huvudman för en sådan skola enligt 24 kap.
3 a §.
Paragrafen behandlas i avsnitt 4.1.
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28 kap.
2 § Beslut av Statens skolinspektion får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i
fråga om
1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller 24 kap. 3 a § eller återkallelse av sådant godkännande enligt 26 kap. 13 eller 14 §,
2. medgivande enligt 24 kap. 4 § eller återkallelse av sådant medgivande enligt 26 kap.
13 §,
3. rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § eller återkallelse av sådan rätt enligt 26 kap. 13 §,
4. statliga åtgärder för rättelse enligt 26 kap. 17 §,
5. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
6. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.

I paragrafen anges de beslut av Statens Skolinspektion som får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.
Ändringen i första punkten görs med anledning av att bestämmelserna om
godkännande av huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå
placeras i 24 kap. 3 a §. Bestämmelsen innebär att såväl beslut om godkännande som beslut om återkallelse av godkännanden kan överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.
Bestämmelsen i andra punkten innebär att ett beslut i fråga om medgivande för en kommun att vara huvudman för en internationell skola
enligt 24 kap. 4 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Även
beslut i fråga om återkallelse av ett sådant medgivande får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.
Tredje punkten avser Skolinspektionens beslut i fråga om rätt till bidrag
för en internationell skola på gymnasienivå enligt 24 kap. 6 § och beslut
om återkallelse av sådan rätt. Båda beslutstyperna kan överklagas. Bestämmelsen motsvarar delvis andra punkten i dess nuvarande lydelse. I
den nämnda punkten hänvisas avseende återkallelse till 26 kap. 13–15 §§.
Någon motsvarande hänvisning till 15 § finns inte i första punkten och
behövs inte eftersom 15 § gäller återkallelse enligt 13 §. Bestämmelsen i
14 § rör inte internationella skolor. Hänvisningen i tredje punkten begränsas därför till 26 kap. 13 §.
Fjärde, femte och sjätte punkten motsvarar tredje, fjärde och femte
punkten i deras nuvarande lydelse.
I övrigt har en språklig ändring gjorts.
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.2 och 4.1.
29 kap.
17 § En elevs hemkommun är skyldig att betala ersättning för kostnader för elevens
utbildning till anordnare av utbildning som leder fram till International Baccalaureate
(IB). Skyldigheten gäller dock endast utbildning för sådana elever som hemkommunen
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var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid den tidpunkt då IB-utbildningen
påbörjades och endast om utbildningsanordnarens avgifter till International
Baccalaureate Office betalas av staten.
Om parterna inte kommer överens om annat ska ersättning betalas med ett belopp
som Statens skolverk beslutar.
För internationella skolor på gymnasienivå vars huvudmän förklarats berättigade till
bidrag enligt 24 kap. 6 § finns särskilda bestämmelser om bidrag för IB-utbildning i
24 kap. 6 a §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om hemkommunens skyldighet att
betala ersättning till anordnare av utbildning som leder fram till
International Baccalaureate.
I tredje stycket förtydligas att en utbildningsanordnare vars verksamhet i
och för sig omfattas av definitionen av uttrycket internationell skola i
24 kap. 2 § ändå kan göra anspråk på att få ersättning med stöd av den
här aktuella paragrafen om utbildningsanordnaren inte förklarats berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 §.
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Ett godkännande av en internationell skola på grundskolenivå enligt 24 kap. 2 §
andra stycket i dess lydelse före den 1 juli 2015 som gäller vid utgången av juni 2015 ska
anses som ett godkännande som huvudman för en sådan skola enligt 24 kap. 3 a §, om
huvudmannen har förklarats berättigad till sådant bidrag som avses i 24 kap. 4 § i dess
lydelse före den 1 juli 2015. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den 1 juli
2015.
3. En elev som har skolplikt och som före ikraftträdandet har påbörjat utbildning i en
godkänd internationell skola på grundskolenivå eller fått ett beslut om att han eller hon
kommer att tas emot i en sådan skola får fullgöra skolplikten i en internationell skola på
grundskolenivå vars huvudman har fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § eller ett
medgivande enligt 24 kap. 4 § i den nya lydelsen.
4. Ett beslut av regeringen enligt 24 kap. 2 § tredje stycket i dess lydelse före den 1 juli
2015 ska gälla som ett beslut enligt 24 kap. 3 § andra stycket i den nya lydelsen.
5. En förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 5 § i dess lydelse före den 1 juli 2015
ska, om den gäller vid utgången av juni 2015, fortsätta att gälla som en förklaring om
rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § i den nya lydelsen.

Övergångsbestämmelserna behandlas i avsnitt 5.
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Bilaga: Internationella skolor i Sverige våren 2013
Skola

Ort

British International Primary
School*
Danderyd

Lycée Français Saint Louis*

Stockholm

Stockholm International
School*

Stockholm

The Tanto International
School*

Stockholm

Tyska skolan*

Stockholm

Futuraskolan International
School of Stockholm*

Stockholm

Bladins International School
of Malmö*
Malmö
International Pre School of
Lund/Lund International
School*

Lund

International School of the
Gothenburg Region*

Göteborg

Verksamhet
Förskoleklass
samt utbildning
motsvarande
åk 1–7 i
grundskolan
Utbildning
motsvarande
grund- och
gymnasieskolan
Utbildning
motsvarande
grund- och
gymnasieskolan
Förskoleklass
samt utbildning
motsvarande
åk 1–6 i
grundskolan
Förskoleklass
samt utbildning
motsvarande
grund- och
gymnasieskolan
Utbildning
motsvarande
åk 1–7 i
grundskolan
Förskoleklass
samt utbildning
motsvarande
åk 1–9 i
grundskolan
Skolan hade
ännu inte
startat sin
verksamhet
Utbildning
motsvarande
grundskolan

Språk

Elevantal

engelska

263

franska

610

engelska

588

engelska

82

tyska

538

engelska

174

engelska

354

engelska
engelska

Ingen
uppgift
494

* Uppgifterna är hämtade ur Statens skolinspektions beslut från den riktade tillsyn
av internationella skolor som genomfördes i Sverige under våren 2013, dnr 432012:5643.
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Borgensavgift vid externa borgensåtaganden
Bakgrund
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad vid
utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är att kommunen
inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. En förmånlig utlåning från kommunen till ett
företag eller organisation kan även vara ett otillåtet statsstöd, enligt EU:s konkurrenslagstiftning.
Till följd av ovanstående har Borås Stad sedan några år tillbaka tagit ut en marknadsmässig
avgift vid utlåning till de kommunägda bolagen. För externa parter har i normalfallet dock
inte borgensavgift tagits ut tidigare. Därför behöver kommunen nu marknadsprissätta borgen
som ges till de externa parter som kan anses verka i konkurrens.
Beslut om, och storlek på borgensavgiften
För utlåning och borgen till extern part beslutar Kommunfullmäktige i varje enskilt fall.
Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgift ska tas ut, och storleken på avgiften. Förutom att avgift ska tas ut på nya borgensåtaganden, kommer även avgift behöva tas ut på befintliga åtaganden.
Avgiftens storlek kommer framöver att omprövas vid varje låneomsättning, eftersom avgiften
ska avspegla en marknadsmässighet. Ny borgen eller omsättning av befintlig borgen kommer
att påföras borgensavgift omgående från borgensstarten i enlighet med separata fullmäktigebeslut.
För befintliga borgensåtaganden som Borås Stad ingått och där ännu ingen avgift har tagits
ut, föreslås avgift tas ut från och med 1 maj 2015. Detta ger berörda externa parter tid att ta
del av de nya förutsättningarna innan avgifterna träder i kraft.
För befintliga borgensåtaganden förslås en schablonmässig avgift, eftersom det inte är praktiskt möjligt att göra en marknadsmässig bedömning på de åtaganden som gjorts historiskt vid
många olika tillfällen. Avgiftens storlek föreslås till 0,30 % -enheter, baserat på det lägsta
värde som en kommunal borgen kan anses vara värd enligt praxis.
Borgensavgiften föreslås faktureras årsvis i efterskott. Första faktureringen kommer att ske
vid årsskiftet 2015/16 och således avse 8 månader (maj-dec 2015).
Verksamheter i konkurrens
Syftet med borgensavgiften är som framgår ovan att undvika snedvridning av konkurrensen.
Borås Stad kommer därför att ta ut borgensavgift i de fall där mottagaren kan anses verka i
konkurrens. Som utgångspunkt vid bedömningen av om en verksamhet är i konkurrens görs
en individuell bedömning. Generellt har föreningslivet inte bedömts utgöra konkurrensutsatt
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verksamhet och de påförs inte någon borgensavgift. Följande befintliga borgensåtaganden
föreslås påföras borgensavgift:
• Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka
• Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid
• Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans djursjukhus

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borgensavgift tas ut från och med 2015-05-01 med 0,30 %-enheter på befintliga borgensåtaganden
för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka, Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid samt Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans djursjukhus.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson
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Ny VA-taxa 2015 samt utökning av verksamhetsområde VA
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2015, inkluderande höjda brukningsavgifter med 5,5 %
och förändring av taxeskrivningar, samt utökning av verksamhetsområde VA fastställs.
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Ny VA-taxa 2015 samt utökning av verksamhetsområde VA
Borås Energi och Miljö AB har sedan den 1 januari 2011 ansvar för kommunens VAverksamhet. Bolaget föreslår nu i enlighet med bilagda handlingar:
1. att ny VA-taxa antas att gälla från och med 1 januari 2015
2. en utökning av verksamhetsområde VA

1. VA-taxan
1.1 Höjning av brukningsavgifter
Förslaget till ny VA-taxa innebär en höjning av brukningsavgifterna med 5,5 %, vilket
är samma procentuella höjning som för 2014. VA-taxan behöver höjas för att kunna
fondera medel till kommande nytt reningsverk, och få en jämn taxeutveckling och
undvika mycket stora höjningar när det nya reningsverket står klart. Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade 2015.
1.2 Förändring av taxeskrivningar
Två förändringar av skrivningen i taxan föreslås, då dessa ansetts onödigt kostnadsdrivande för nyetableringar i kommunen. Dels utgår skrivning i § 6 mom 7: ”Sker om/tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet som anslutits före 2001 betalas tilläggsavgift för tillkommande bruttoarea med 85 kr/kvm”. Dessutom sker en ändring av tomtyteavgiften för annan fastighet. Anläggningsavgiften för annan fastighet är väldigt hög i
Borås jämfört med andra kommuner avseende stora fastigheter. För att undvika en
oskälig prisbild föreslås i nya taxan reducerat tomtytepris ju större fastigheter och
större tomtyta. Exempelvis minskar enligt det nya förslaget tomtyteavgiften för en
tomtyta på 15 000 kvm med 16 %, och för en tomtyta på 80 000 kvm med 46 %.

2. Utökning av verksamhetsområde VA
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås Stad sker, så behöver även verksamhetsområdet utökas. Under 2014 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt
rum och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Kommande
exploateringar och omvandlingsområden som är beslutade enligt detaljplan införlivas
även dessa i verksamhetsområdet för VA. Att fastigheter som är anslutna till en all-

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

män VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att Vattentjänstlagen skall gälla.
De fastigheter som har anslutits och föreslås införlivas i verksamhetsområdet framgår
av bilaga.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2015, inkluderande höjda brukningsavgifter
med 5,5 % och förändring av taxeskrivningar, samt utökning av verksamhetsområde VA
fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Christer Johansson
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Till Styrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ny VA-taxa 2015

STYRELSEMÖTE

30 oktober 2014

Ny VA-taxa 2015, höjning av brukningsavgifter med 5,5 % samt
förändring av taxeskrivningar

Höjning av brukningsavgifter med 5,5 %
Då investeringen i ett nytt avloppsreningsverk innebär ökade kapitalkostnader
är bolagets intention att redan nu öka brukningsavgifterna för VA-kollektivet
med 5,5 %. Detta för att åstadkomma en jämn taxeutveckling istället för en
momentant stor ökning då ett nytt avloppsreningsverk är driftsatt. Eftersom
detta förfarande enligt lag är tillåtet, avser bolaget att bygga upp en ”fond” på
ca 170 mnkr som skall användas för att jämna ut taxeutvecklingen.
Anläggningsavgifterna föreslås förbli oförändrade under 2015.

Förändring av taxeskrivningar
Två förändringar av skrivningar i taxan anses vara nödvändiga, då dessa
identifierats som onödigt kostnadsdrivande för nyetableringar i kommunen.
Reducerad tomtyteavgift för annan fastighet
§ 6 mom 7 (utgår)
Sker om-/tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet som
anslutits före 2004 betalas tilläggsavgift för tillkommande bruttoarea (BTA)
med 85 kr per m2.

Reducerad tomtyteavgift för annan fastighet
Anläggningsavgiften vid anslutande av fastighet som klassificeras som annan
fastighet, beräknas enligt befintlig taxa enligt nedan, exempel på fastighet
med 10 000 m2 tomtyta.
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Annan fastighet Borås
Befintlig

Antal

%

a) Servisavgift

1

100%

Belopp
58 240 kr

Del summa
58 240 kr

b) Förbindelsepunktavgift

1

100%

70 762 kr

70 762 kr

d) Df utan FP

0

100%

10 404 kr

-

Summan av avgifterna a), b) och d)
c) Tomtyteavgift

kr

129 002 kr

10000

100%

45,8 kr

458 000 kr

summa exkl. moms

587 002 kr

Moms

146 751 kr

Summa inkl. moms

733 753 kr

Det finns ett behov av att se över nivåerna för hur stor påverkan
tomtyteavgiften har på den totala anläggningsavgiften, för att avgiftsuttaget
skall vara skäligt. Det är även av vikt att nationellt jämföra taxan i Borås för
annan fastighet med andra huvudmän och i synnerhet för stora
industrietableringar. Jämfört med andra kommuner är
anläggningsavgiftsuttaget för annan fastighet i Borås väldigt högt för stora
fastigheter, se tabell nedan.
Tabell 1 Sammanställning av anläggningsavgifter för annan fastighet,
exkl. moms

Tomtyta
Kommun

5 000

15 000

80 000

150 000

Borås

229 000 kr

687 000 kr

3 664 000 kr

6 870 000 kr

Uddevalla

208 000 kr

540 800 kr

2 163 200 kr

3 910 400 kr

Jönköping

212 000 kr

536 800 kr

1 651 200 kr

2 574 400 kr

Varberg

295 000 kr

663 000 kr

1 699 000 kr

2 735 000 kr

Falkenberg

245 000 kr

552 000 kr

1 407 000 kr

2 261 000 kr

Halmstad

135 000 kr

405 000 kr

2 160 000 kr

4 050 000 kr

Örebro

192 000 kr

504 000 kr

1 944 000 kr

3 286 000 kr

Vänersborg

185 000 kr

555 000 kr

2 960 000 kr

5 550 000 kr

Umeå

150 000 kr

450 000 kr

2 400 000 kr

4 500 000 kr

Lund

155 000 kr

465 000 kr

2 480 000 kr

4 650 000 kr

Gävle

152 250 kr

456 750 kr

2 436 000 kr

4 567 500 kr

Helsingborg

186 200 kr

558 600 kr

2 979 200 kr

5 586 000 kr

Diagram över anläggningsavgifter för olika tomtytor jämfört med andra
kommuner finns i bilaga 1.
För att uppnå en mer skälig och konkurrenskraftig taxa för annan fastighet
föreslås en trappkonstruktion för tomtyteavgifter, med reducerat tomtytepris
ju större fastigheter och större tomtyta.
Reduceringstrappa föreslås enligt nedan tabell.
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Tabell 2 Rabattrappa tomtyteavgift inkl. moms.
Tomtyta [m2]

Tomtyteavgift

0 - 5 000

57,20 kr

5 001 - 20 000

43,90 kr

20 001 - 100 000

25,70 kr

>100 000

9,50 kr

Förslagen taxa ger följande beräkning av anläggningsavgifter för annan
fastighet med 10 000 m2 tomtyta.
Annan fastighet Borås
Antal

%

Belopp

Del summa

a) Servisavgift

1

100%

58 240 kr

58 240 kr

b) Förbindelsepunktavgift

1

100%

70 762 kr

70 762 kr

d) Df utan FP

0

100%

-

Summan av avgifterna a), b) och d)
c) Tomtyteavgift 0<5000

10000

kr

129 002 kr
100%

45,80 kr

5001-20000

35,08 kr

20001-100000

20,57 kr

>100000

7,60 kr

summa exkl. moms

229 000 kr
175 423 kr

533 425 kr

Moms

133 356 kr

Summa inkl. moms

666 781 kr

Reducerad anläggningsavgift blir enligt följande tabell för olika storlekar på
tomtytor.
Anläggningsavgift Borås
Tomtyta

Befintliga avgifter
a, b, d
Tomtyteavgift

Nya avgifter
a, b, d
Tomtyteavgift

Skillnad

5000

129 002 kr

229 000 kr

129 002 kr

229 000 kr

0%

15000
80000
150000

129 002 kr
129 002 kr
129 002 kr

687 000 kr
3 664 000 kr
6 870 000 kr

129 002 kr
129 002 kr
129 002 kr

579 845 kr
1 989 275 kr
2 780 838 kr

-16%
-46%
-60%

Diagram över anläggningsavgifter för olika tomtytor jämfört med andra
kommuner enligt ovan föreslagen reducering finns i bilaga 2.
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Samtliga ovan nämnda förändringar är införda i förslaget till VA-taxa 2015
som bifogas.
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB
besluta
att

sända förslaget till ny VA-taxa för 2015 vidare till kommunstyrelsen
för beredning till kommunfullmäktige

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB
Gunnar Peters
Verkställande Direktör

2015
VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA
för Borås Energi och Miljö
Inklusive lagstadgad mervärdesskatt 25 %.

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2014-12-XX
att gälla fr o m 2015-01-01 tills vidare.

TAXA
För Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av
Borås kommunfullmäktige 2014-12-XX.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Borås Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett
från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Hotell
Utbildning

Förvaltning
Restauranger
Sjukvård

Butiker
Hantverk
Stormarknader

Utställningslokaler
Småindustri
Sporthallar

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
ännu inte bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02
10 53 som en lägenhet.
§4
Mom 1 Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 - 27 §§ i lagen om allmänna vattentjänster för följande ändamål:
a)

V, vattenförsörjning
2

b)
c)

S, spillvattenavlopp
D, dagvattenavlopp från gata, väg eller andra allmänna platser, och dag- och
dränvattenavlopp från fastighet.

Mom 2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt Mom 1 inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
Avgiftsskyldighet för dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän plats inträder
först när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren blivit
informerad om detta.
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
I ANLÄGGNINGSAVGIFTER
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
Mom 1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall för i § 4
mom 1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift.
Om ej annat framgår av mom 7 nedan utgår avgift per fastighet med:
a)

en servisavgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter
för V, S och D

om

42 796 kr

b)

en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och D

om

37 453 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

om

48,10 kr

d)

en avgift per lägenhet (för de första 8 lgh inom fastigheten) om

23 361 kr

e)

en avgift per lägenhet (för lgh nr 9 och därpå följande)

12 584 kr

om

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål V, S och D
se § 7 mom 1.
Mom 2 Servisavgift enligt mom 1 förutsätter att servisledning utförts av huvudmannen fram till förbindelsepunkt för fastighet på grund av fastighetsägarens önskemål
eller åtgärd eller nybildning av fastighet etc.
Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter,
fördelas servisavgiften enligt mom 1a) avseende det ifrågavarande ändamålet lika
mellan fastigheterna.
Mom 3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnads3

karta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till respektive
fastighets byggnadsdels bruttoarea (BTA).
Avgift enligt §5 mom 1c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden tas ut ytterligare avgift enligt §5 mom 1 c) i den mån ovan
angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i §7
Mom 2.
Beträffande definition av lägenhet hänvisas till §5 mom 4.
Mom 4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
eljest efter ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
Med lägenhet i bostadsfastighet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom
en eller flera byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet.
I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bostadsfastighet och sådana
utrymmen i bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal eller dylikt räknas även varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt Svensk
Standard SS 02 10 52 som en lägenhet.
Mom 5 Dras ytterligare servisledning fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt mom 1 a) och b).
Mom 6 Sker om- och tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet eller
ökas fastighetens tomtyta skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 för tillkommande
tomtyta och för tillkommande lägenhet.
Uppföres helt ny bebyggelse på fastighet som förut varit bebyggd eller bildas ny fastighet av förut bebyggda fastigheter eller delar därav erlägges avgifter enligt §§ 5-7.
§6
Mom 1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Om ej annat framgår av mom 7 nedan utgår avgift per fastighet med:
a)

en servisavgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter
för V, S och D

om

72 800 kr

b)

en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och D

om

88 452 kr

c)

en avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per
tomt
om

57,20 kr

0- 5 000
5 001-20 000

43,90 kr

20 001 -100 000

25,70 kr

< 100 000

9,50 kr
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Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål, se § 7
mom1.
Mom 2 Servisavgift enligt mom 1 förutsätter att servisledning utförts av huvudmannen fram till förbindelsepunkt för fastighet på grund av fastighetsägarens önskemål
eller åtgärd eller nybildning av fastighet etc.
Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter,
fördelas servisavgiften enligt mom 1 a) avseende det ifrågavarande ändamålet lika
mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.
Mom 3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
Mom 4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare
inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt
6 § räntelagen.
Mom 5 Dras ytterligare servisledning fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt
skall erläggas avgifter enligt mom 1 a) och b).
Mom 6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt mom 1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara
förut erlagd.
§7
Mom 1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i § 4 mom 1 angivna ändamålen, erlägges avgift enligt nedanstående tabell.
Avgift

Vid avgiftsuttag
för endast två av
ändamålen V, S, D
erlägges angiven %
av full avgift per
förbindelsepunkt

Vid avgiftsuttag
för endast ett av
ändamålen V, S, D
erlägges angiven %
av full avgift per
förbindelsepunkt

a) Servisavgift
b) Avgift per FP
c) Avgift per m2 tomtyta
d) Avgift per lägenhet

90%
70%
70%
70%

80%
40%
40%
40%
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Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Mom 2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas tilläggsavgift motsvarande kvarvarande avgift enligt mom 1.
Tilläggsavgiften skall beräknas enligt den anläggningstaxa som gäller vid tidpunkten för
avgiftsskyldighetens inträde för det ifrågavarande ändamålet.
Mom 3 Vid önskemål om flera förbindelsepunkter för ett ändamål, eller skilda lägen för
förbindelsepunkter för de olika ändamålen utgår servisavgift och förbindelsepunktsavgift enligt § 5 respektive §6 med reducering enligt tabell ovan.
Mom 4 I det fall avgiftsskyldighet för engångsavgift för det lokala ledningsnätet
fullgjorts på annat sätt än via anläggningsavgift, skall ändock en avgift utgå med ett
belopp motsvarande 15% av anläggningsavgift beräknad enligt § 5 respektive § 6 med
reducering enligt tabell ovan.
§8
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–7 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
§9
Mom 1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
Mom 2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Mom 3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp
som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta
skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i
framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrå- gavarande del
av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller ränta skall erläggas enligt §12 Mom 2.
Mom 4 Avgiftsskyldighet enligt §5 Mom3, §5 Mom5, §6 Mom5 eller §6 Mom6 förelig- ger,
då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning
av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt
§9 Mom2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och
fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 10
Mom 1 Om efter ansökan och särskilt medgivande av huvudmannen ledning utförts på
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annat sätt eller försetts med andra anordningar än vad verket funnit erforderligt eller
extra servisledning anlagts, skall fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom
anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt §§ 5-9 erlägga ersättning härför inom tid som
anges i räkning.
Mom 2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagande
av den tidigare servisledningens allmänna del.
Mom 3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med
annat läge än redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det
avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick.
Mom 4 Begär fastighetsägare att befintlig servisledning inte längre skall brukas
beroende på att han påkallat nytt servisläge eller av annat skäl, skall huvudmannens
kostnad för proppning av servisanslutning ersättas av fastighetsägaren med belopp
enligt §5 Mom1a).
II BRUKNINGSAVGIFTER
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 11
Mom 1 I fråga om fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger, skall
brukningsavgift erläggas med:
a)

en fast avgift per vattenmätare och år enligt nedanstående tabell

Taxeklass

Mätarstorlek

Avgift/år

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (småhus 1-2 lgh)
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (grundtaxa)
Qn 4-6 = Q3 6,3-10
Qn 10 = Q3 16
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm och större
Undermätare Qn 2,5 - 150 mm

2
2
5
11
22
39
57
114
2

373 kr
852 kr
703 kr
407 kr
812 kr
945 kr
067 kr
133 kr
373 kr

Den fasta avgiften reduceras till 60 % av i ovanstående tabell angivna belopp om
avgiftsskyldighet föreligger för endast ett av ändamålen (V eller S).
I fråga om fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger utan att den allmänna
va-anläggningen brukas för fastigheten erlägges fast avgift enligt huvudmannens
bestämmande.
Begär fastighetsägaren att servisen proppas skall huvudmannen tillgodose sådan
begäran. Detta sker på fastighetsägarens bekostnad, se §10 Mom 4. Huvudmannen
äger rätt påfordra sådan proppning om anläggning, enligt föregående stycke, under
minst 3 års tid ej varit i bruk.
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b)

en avgift per m3 levererat vatten för
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
eller V+S tillsammans

c)

Mängdrabatt utgår för huvudmannens avledning och rening av spillvatten
enligt följande:

Kvantitet per mätpunkt
m3/år

Rabatt i % av spillvattenavgift
enligt §11 mom 1 b)

0 – 100 000
100 000 – 200 000
200 000 – 500 000
>500 000

0
10
20
30

d)

Extra årsavgift för sprinklerförsörjning, privat brandpost eller motsvarande
varom separat avtal tecknats mellan brukare och huvudman:
Anslutning
”
”
”

e)

om 11,47 kr
om 12,94 kr
24,41 kr

100 mm
150
200
300

8
20
37
84

862 kr
467 kr
400 kr
147 kr

Extra avgift per avläsningstillfälle för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn eller på annan svåråtkomlig plats
304 kr.

Mom 2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, bestämmer huvudmannen om avgiftens storlek. Normalt erlägges en för enbostadsfastighet fast avgift motsvarande lägst
taxeklass 1, vartill lägges en avgift motsvarande minst förbrukning av 200 m3 per år
för vattenförsörjning och minst 200 m3 spillvattenavlopp.
Mom 3 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt §11 mom1 a) och b).
Om mätning inte sker skall den förbrukade mängden uppskattas av huvudmannen.
Mom 4 Antas vattenmätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om
fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan
hos Statens va-nämnd.
Mom 5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna
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i enlighet med vad som framgår av § 18.
Mom 6 För icke förorenad spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande
avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift per m3 med 1, 15
kr
Mom 7 För tömning av olje- eller fettavskiljare hos abonnent som inte har tecknat
avtal med av huvudmannen godkänd entreprenör har huvudmannen rätt att beställa
sådan tömning för abonnents räkning. Avgiften utgörs av självkostnad för tömning
med ett omkostnadspålägg om 20 %.
Tömningsfrekvensen, som bestämmes av huvudmannen för varje abonnent, är
beroende av avskiljarens storlek och belastning.
Mom 8 Abonnent som saknar för ändamålet avsedd avskiljaranordning, eller vars
anordning eller tillsyn av anordning av huvudmannen konstaterats bristfällig, påföres
huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna va-systemet.
Avgiften som grundar sig på huvudmannens faktiska kostnad skall dock minst täcka
två kontroll- och renspolningsåtgärder per år eller motsvarande 7 65 kr.
§ 12
Mom 1 Tillföres avloppsnätet avsevärt större eller mindre spillvattenmängd än som
svarar mot den levererade renvattenmängden skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt, varom
överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller eljest efter
huvudmannens uppskattning.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
Mom 2 Fastighetsägare som trots huvudmannens erinran släpper ut dagvatten i det
allmänna spillvattensystemet påföres avloppsavgift. Beloppet baseras på yta som
avvattnas och årsmedelnederbörden 1200 mm.
§ 13
Mom 1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller
reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Byte av vattenmätare till
mätare med pulsgivare

1 277 kr

Omplombering av mätare

654 kr

Utbyte av sönderfrusen mätare Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 m3

1 055 kr
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Montering och demontering av strypbricka i
vatten mätare (exkl moms, ej momsbelagt)

728 kr

Montering och demontering av
sommarvattenmätare

728 kr

Kontrollprovning av vattenmätare

960 kr

Påsläpp eller avstängning av servisventil
under ordinarie arbetstid

549 kr

Länspumpning av mätarbrunn

760 kr

Ståndrörsmätare debiteras enligt taxeklass 3,
dock lägst 320 kr/tillfälle.
Mom 2 Fastighetsägare som i samband med borrning av energibrunn ej i förhand
träffat överenskommelse med huvudmannen om godkänd avskiljaranordning för
borrkax, eller vars anordning eller tillsyn av anordning konstaterats bristfällig påföres
huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna va-systemet.
Avgiften som grundar sig på huvudmannens faktiska kostnad skall dock minst uppgå
till 7 150 kr
§ 14
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 11-12 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.
§ 15
Brukningsavgift enligt §11 mom 1a debiteras normalt i efterskott enligt beslut av
huvudmannen. Brukningsavgift enligt §11 mom 1b debiteras normalt i efterskott
baserad på förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i §11 och §12.
Huvudmannen äger debitera preliminära brukningsavgifter fram t o m den förfallodag
som anges i räkning.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas påminnelseavgift samt dröjsmålsränta
på obetalt belopp enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Vid fortsatt obetald faktura efter påminnelse äger huvudmannen rätt att stänga av
vattentillförseln eller överlåta fordran till inkasso.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering
efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Det åligger fastighetsägaren att årligen göra denna mätaravläsning.
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
För fastighetsägare som vid upprepade tillfällen inte betalt debiterat belopp inom
förfallotiden, eller där det av annat skäl kan befaras att huvudmannen kan komma att
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drabbas av kundförlust, kan huvudmannen avkräva fastighetsägare att betala preliminära brukningsavgifter i förskott motsvarande till nästa räknings förfallodag.
§ 16
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt
åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 17
Avgifter enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. Vid ändring av gällande skattesats regleras taxan i motsvarande mån.
Taxans införande
§ 18
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015 varvid tidigare gällande taxa upphör att
gälla. De brukningsavgifter enligt §§11 och 12, som är baserade på uppmätning hos
fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och
den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikrafttagande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning
och tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53§ lagen om allmänna vattentjänster.

Upplysningar:
Borås Energi och Miljö AB
Telefon 033-35 81 00
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksadress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se
Kundcenter 020-97 13 00
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8 000 000 kr
Borås

Uddevalla

Jönköping

Varberg

Falkenberg

Halmstad

Örebro

Vänersborg

Umeå

Lund

Gävle

Helsingborg

7 000 000 kr

6 000 000 kr

5 000 000 kr

4 000 000 kr

3 000 000 kr

2 000 000 kr

1 000 000 kr

- kr
5000

15000

80000

150000

7 000 000 kr

6 000 000 kr

Borås "Nya"

Uddevalla

Jönköping

Varberg

Falkenberg

Halmstad

Örebro

Vänersborg

Umeå

Lund

Gävle

Helsingborg

5 000 000 kr

4 000 000 kr

3 000 000 kr

2 000 000 kr

1 000 000 kr

- kr
5000

15000

80000

150000
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Till Styrelsen

BESLUTSFÖRSLAG
STYRELSEMÖTE

Utökning och komplettering av
verksamhetsområde VA
30 oktober 2014

Utökning och komplettering av verksamhetsområdet VA

Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås stad sker, så behöver
även verksamhetsområdet utökas. Under 2014 har ett antal nyanslutningar
av fastigheter ägt rum och dessa behöver nu formellt införlivas i
verksamhetsområdet. Kommande exploateringar och omvandlingsområden
som är beslutade enligt detaljplan införlivas även dessa i
verksamhetsområdet för VA. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VAanläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att
vattentjänstlagen skall gälla.
De fastigheter som har anslutits, eller kommer att anslutas, och skall
införlivas i verksamhetsområdet framgår av tabell 1 nedan.

Fastigheterna redovisas inom vilka av nedanstående verksamhetsområden de
ingår:
V=Vatten
S=Spillvatten
D=Dagvatten
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Tabell 1. Förteckning över vilka fastigheter som ska införlivas i verksamhetsområdet
för VA

FASTIGHET
Torpa-Hestra 2:59
Rydboholm 1:468
Lundagården 1:16
Backabo 2:186
Hevea 7
Råstorp 2:25
Äspered 2:5
Vindtyget 9
Sölebo 1:112
Sölebo 1:47
Sölebo 1:46
Sölebo 1:84
Sölebo 1:89
Sölebo 1:83
Sölebo 1:44
Fristads-Skogen 6:1
Hulta 4:13

OMRÅDE
Ekås
Viskafors
Frufällan
Sjömarken
Nordskogen
Frufällan
Äspered
Viared
Frufällan
Frufällan
Frufällan
Frufällan
Frufällan
Frufällan
Frufällan
Frufällan
Trandared

VERKSAMHETSOMRÅDE
SV
SV D
S
SV
SV
SV
SV
SV D
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV D

Komplettering av verksamhetsområde
Genom översyn av befintliga verksamhetsområdet för dagvatten har ett
behov av kompletteringar uppmärksammats föreligga. Kompletteringarna
består av att fastigheterna som har dagvattenanslutningar inte ingår i
verksamhetsområdet för den tjänsten, dessa fastigheter föreslås införlivas i
verksamhetsområdet för dagvatten.
Kompletterringar av fastigheter redovisas i bilaga, ”Register över
kompletteringar”
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta
att

sända förslaget om utökat och kompletterat verksamhetsområde
för VA vidare till kommunstyrelsen för godkännande

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB
Gunnar Peters
Verkställande Direktör
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Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp (inget delegationsärende)
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar om en sammanlagd summa av 290 029 kronor avskrivs. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär, och avser främst hemtjänstavgifter, sociala
kontrakt och avgifter för viten. Anledningen till föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots vidtagna inbetalningsåtgärder.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fordringar om en sammanlagd summa av 290 029 kronor avskrivs.

2014-12-01
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0049
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-11-18 / Christer Johansson
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Överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande barn
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande
av ensamkommande asylsökande barn.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Under förutsättning att Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen med
Migrationsverket/Länsstyrelsen.

141128
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0711 133
Handläggare: Dan Persson, tfn 35 58 52
Datum/avdelningschef:

Programområde: 3

Sida
1(2)
2014-12-15

Dnr 2014/KS0711

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Överenskommelse med Migrationsverket om
ensamkommande barn
Vid kommunfullmäktige den 20 november 2014 återremitterades den del av beslutet
som avser boendeplatser för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare. Anledningen var att antalet tilldelade boendeplatser i avtalet kommer att höjas från 24 till 39
enligt information från länsstyrelsen och Migrationsverket.
Från och med 2013 är det upp till varje kommun att var för sig träffa avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagningen av ensamkommande barn. Länsstyrelsen företräder Migrationsverket i kontakterna med kommunerna. Det blir således
tre parter som skriver under avtalen.
I dag finns två överenskommelser med Migrationsverket/Länsstyrelsen.
Det finns en överenskommelse om anordnande av boende utan legal vårdnadshavare
i Sverige s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd som innebär 45 boendeplatser (beslut i kommunfullmäktige 2014-11-20).
Förutom detta finns sedan tidigare en gällande överenskommelse om anordnare av
boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn som innebär fem boendeplatser för åldern 15 – 17 år.
Förslag till ny överenskommelse när det gäller asylsökande barn utan legal vårdnadshavare som innebär en utökning till 39 boendeplatser har tagits fram av Migrationsverket/Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen har den 15 december 2014 beslutat för egen del, under förutsättningen att Kommunfullmäktige kommer att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen med Migrationsverket/Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen
om mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

1(2)

Överenskommelse om asylplatser
Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
Omfattning

§ 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Borås
kommun förbinder sig kommunen att med stöd av 2 § lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende för
ensamkommande barn.
§ 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002:1118)
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. att hålla 39 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket får
anvisa asylsökande barn från och med 14 år till och med 17 år.
Ett ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd omfattas av denna
överenskommelse under en månad från dagen för beviljandet enligt § 8 lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
§3

Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket.

Ersättningar

§ 4 Kommunen erhåller enligt 7 b § förordning (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet
överenskomna platser dels på antalet belagda platser.
Av 2 och 7 b §§ framgår att ersättning för överenskomna platser och
belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket.
Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se
MIGRFS 08/2013.
Den del av de bistånd som enligt 13 § LMA lämnas till en asylsökande och
som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar.
Tvist och brott mot överenskommelsen

§5

Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse.

Bfd22 060315

§ 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och
omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet
kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse.

2 (2)

§ 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av
skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg
kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp.
§ 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom
förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol.
Tider

§ 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 1 februari
2015.
Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om
anordnande av boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn
(Migrationsverkets dnr 7.2-2013-24841) undertecknad den 20 juni 2013
respektive den 10 juli 2013.
Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med
följande uppsägningstider:
•
För villkorsändring 1 månad.
•
För upphörande 9 månader.
Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är
avslutad inom 1 månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för
villkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att
överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla.

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part
och länsstyrelse tagit sitt.
Norrköping 2014-……-…...

Borås 2014-……-…...

För Migrationsverket

För Borås kommun

………………………….…
……………..……………
Håkan Ljungberg
Ulf Olsson
Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten Kommunstyrelsens ordf.
Borås kommun
Göteborg 2014-……-……
För Länsstyrelsen
………………………………
Kirsten Brogaard
Integrationsutvecklare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Anpassning av korttidsplatser till förmån för hemrehabteam
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att omgående avveckla korttidsboendet vid Skogslid i Fristad.

141205
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0807 739
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033-35 58 52
Datum/avdelningschef: 2014-12-02, Christer Johansson

Sida
1(2)
2014-12-15

Dnr 2014/KS0807
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Anpassning av korttidsplatser till förmån för
hemrehabteam
Enligt underlag från Stadsdelsförvaltning Östers kommungemensamma verksamhet
beskrivs korttidsplatserna låga beläggning samt förslag till avveckling av Skogslids
korttidenhet med totalt 14 korttidsplatser.
Beläggningsgraden på kommunens korttidsplatser har minskat under året. I januari
var beläggning på de somatiska korttidsplatserna mellan 93 % och 99 %. I oktober
variera siffrorna mellan 17 % och 87 %. Motsvarande siffror för demenskorttidsplatserna är i januari 95 % till 98 % och i oktober 85 % till 88 %.
Anledning är bland annat den satsningen som Stadsdelarna har gjort och håller på att
göra med att införa hemrehabteam s.k. ”trygg hemgång”. I hemrehabteamen ingår de
professioner som även finns på korttidsboendena.
Detta har gjorts att efterfrågan på korttidsplatser minskat då detta behov kan tillgodoses via s.k. trygg hemgång. Total finns i dag 96 korttidsplatser varav 74 somatiska och
22 platser för personer med demenssjukdom
I oktober så visar Skogslids korttid, med 14 platser, en beläggning med 17 % dvs utav
434 möjliga dygn så användes endast 39 dygn under oktober. Detta gör att det blir
ekonomiskt ofördelaktigt att både erbjuda korttidsplatser i den omfattning som görs i
dag och samtidigt bygga ut hemrehabteam i Stadsdelarna.
De som trots denna ”trygga hemgång” har behov av ett korttidsboende skall naturligtvis beviljas detta men det blir 14 färre plaster totalt i Borås Stad.
Stadsdelsnämnd Norr ansvarar för produktionen av korttidsplatser vid Skogslid och
har på detta sätt även ansvaret för avvecklingen.
Efter Skogslids korttidsplatser avvecklats återstår 82 korttidsplatser i Borås fördelade
enligt följande:
-

Hulta ängar 44 somatiska platser
Fagersro 6 somatiska platser
Byttorpsklint 10 somatiska växelvårdsplatser
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-

Bodagatan 36, 22 platser för personer med demenssjukdom

Samverkan med berörda fackliga organisationer har ägt rum 2014-12-05
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att omgående avveckla korttidsboendet vid Skogslid i Fristad.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet
2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV fastställs enligt upprättat förslag

141128
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2014-11-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0788 055
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2014-11-28, Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0788
Ert dnr

Ekonomistyrning
Dan Persson, tfn 033-35 58 52
Stadsdelsnämnderna
Utförare av hemtjänst

Timmersättning till privata utförare inom hemtjänstvalet 2015
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2009 har Kommunstyrelsen
fastställt timersättningen till privata utförare inom hemtjänstvalet för 2015.
Ersättningarna för 2015 har till stor del beräknats på samma sätt som för 2014. En
justering har gjorts och det är den s.k. ”bomtiden” som nu till största delen ersätts i
timpriset. (se nedan)
Ersättningsnivåerna är olika beroende på hur avtalet med den enskilde utföraren ser
ut när det gäller vilka insatser utföraren åtar sig. Om utföraren åtar sig att enbart
utföra serviceinsatser blir ersättningen per timma lägre än om åtagandet innefattar
både omvårdnads- och serviceinsatser. Detta beror dels på att serviceinsatser
förutsätts utföras under dagtid på vardagar, varför inget tillägg för obekväm arbetstid
behöver betalas ut för dessa insatser och dels på att det inte ingår någon
kompensation för dold moms i ersättningen (se nedan).
Beräkning av timersättning
Beräkningen av ersättningen utgår ifrån kommunens medianlön för personal inom
hemtjänsten omräknat till timersättning. Pålägg görs sedan för ersättningar för arbete
på obekväm arbetstid, semesterersättning och vikarier. En uppräkning görs av
nuvarande lön med samma uppräkning som gäller för kommunbidragen för 2015,
dvs. 2,5 % från april 2015. Även övriga kostnader räknas upp på samma sätt som
kommunbidragen för 2015.
Då ersättning endast utgår för den tid utföraren är hos vårdtagaren görs också ett
pålägg för att täcka den kringtid som oundvikligen finns i verksamheten. Med kringtid
menas all tid som inte personalen är hos vårdtagaren, t ex gångtid, tid för möten och
utbildning. Detta pålägg är för utförare som både utför omvårdnads- och
serviceinsatser 30 %. För utförare som enbart utför serviceinsatser är det 25 %.
Orsaken till att påläggen är olika är att när det gäller omvårdnadsinsatser förekommer
fler korta besök, t ex för tillsyn eller delegerade hemsjukvårdsinsatser, varför
kringtiden är förhållandevis högre.
En ersättning för overheadkostnader (bl. a personaladministration,
ekonomiadministration, arbetsledning, företagshälsovård, arbetsmiljöarbete) ingår i
timersättningen. Dessutom differentieras ersättningen mellan tätort och utanför
tätort.
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Bomtid
Tidigare har utförarna ersatts vid oplanerad frånvaro och om brukaren tackar nej till
besök samma dag med planerad tid. Från och med 2015 kommer timpriset att räknas
upp med 4 kr för serviceinsatser och 5 kr omvårdnads- och serviceinsatser. På detta
vis ersätts den s.k. ”bomtiden” generellt vilket blir ett mer rättvist system och något
enklare administrativt. Vid brukares inläggning på sjukhus eller vid dödsfall ersätts de
två första dygnen med planerad tid.
Moms
I ersättningen till externa utförare av både omvårdnads- och serviceinsatser räknas
också in en kompensation för att de inte har avdragsrätt för kostnader för moms,
vilket ger en så kallad dold moms i verksamheten. Utifrån kommunens redovisade
kostnader har denna fördyrande faktor för externa utförare beräknats motsvara cirka
3 %.
Utförare som endast utför serviceinsatser är i skattehänseende, enligt Skatteverkets
ställningstagande ”Social omsorg” daterad 2006-12-18 med dnr 131 664715-06/111,
inte en utförare av momsfri social omsorg. De är istället att betrakta som en
underentreprenör av en momspliktig tjänst, t ex städtjänst. Utföraren har därmed
skyldighet att debitera moms på utförda tjänster åt kommunen, men har också rätt att
dra av moms på sina kostnader. Detta innebär att utförarna av endast serviceinsatser
måste fakturera Borås Stad för utförda timmar med ett påslag med 25 % moms.
Ersättningsnivåer
Ovanstående beräkningar ger sammantaget en timersättning till privata utförare i de
fall det endast gäller serviceinsatser på 306 kr per timma i tätort respektive 317 kr per
timma utanför tätort. Ersättningarna 2014 var 300 kr per timma i tätort respektive
311 kr per timma utanför tätort. För privata utförare som utför både omsorgs- och
servicetjänster blir ersättningen 372 kr per timma i tätort och 384 kr per timma
utanför tätort. Ersättningarna 2013 var 363 kr per timma i tätort respektive 374 kr per
timma utanför tätort. Det är samma ersättningar som gäller oavsett om insatsen utförs
på dagtid, kvällstid eller på helgerna.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

3

Bilaga

Ersättningar inom hemtjänstvalet 2015
Omvårdnads- och serviceinsatser
Privat utförare
kr/timma
Tätort
372
Utanför tätort
384
I beloppet ingår en momskompensation på tre procent.

Serviceinsatser

Tätort
Utanför tätort

Privat utförare
kr/timma
306
317

Dubbelbemanning
Dubbelbemanning skall godkännas i förväg av biståndsbedömaren.
Ersättningsbeloppet är det samma som för "grundbemanningen".

Oplanerad frånvaro (bomtid)
Vid brukares akuta sjukhusvistelse eller dödsfall ersätts de två första dygnen
(48 timmar från den första frånvaron) med planerad tid.
Biståndshandläggaren kontaktas senast nästkommande vardag.

4

Uträkning av ersättning i LOV för
2015
2015 års nivå, kr/tim
Omvårdnad Service
Lönekostnader
Månadslön
OB
Semesterdagstillägg (5v)
Semestervikarier (4/5v)
Sjukvikarier

142,24
12,39
2,51
12,37
2,99

131,57
0,00
2,32
11,44
2,76

PO-pålägg inkl. löneadm

67,41
239,91

57,88
205,97

Kringtid
Kringtid (inkl. OB-ersättning)

0,30
71,97
311,88

0,25
51,49
257,46

Overheadkostnader

40,17

40,32

Övriga kostnader (tex bilar)

4,22

4,22

5

4

Timpeng tätort

361,27

306

Momskompensation
Timpeng tätort
- avrundat

10,84
372,11
372

306
306

Tillägg glesbygd

11,08

11,08

Timpeng glesbygd

372,35

317,08

Momskompensation
Timpeng glesbygd
- avrundat

11,17
383,52
384

0,00
317,08
317

Bomtid
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Ändrad målgrupp för boendet på Teknikgatan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att inriktningen för boendet på teknikgatan ändras till ett särskilt boende enligt LSS.

141204
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0818 734
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033-35 58 52
Datum/avdelningschef: 2014-12-03/Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0818

Ekonomistyrning
Dan Persson tel 033 35 58 52
Kommunfullmäktige

Ändrad målgrupp för boendet på Teknikgatan
Kommunstyrelsen beslöt den 20 augusti 2012 att ge lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för nybyggnation av sex lägenheter för personer med komplexa
behov. Beslut för boendeplast här fattas med stöd av Socialtjänstlagen (SoL).
Sociala omsorgsnämndens bedömning är att kostnadsutvecklingen med det nya boendet blir hög och att det i förhållande till kvalitetsvinsten för den enskilde brukaren
skall ställas mot andra inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområden för kostnader
och kvalitet.
Borås Stad har en stor efterfrågan om bostad med särskilt service för vuxna enligt
Lagen om Stöd och Service (LSS) från personer med olika grader av funktionsnedsättning. I januari 2014 var det 40 personer som lämnat in intresseanmälan för önskemål om en lägenhet och just nu är det 11 personer som har beslut som inte är verkställda, sammanlagt är det 51 personer som är i behov av en bostad inom de närmaste
fem åren. Övervägande andel är födda på 90-talet.
Driftskostnaden för LSS boendet är 4,7 mnkr och för SoL boendet beräknades kostnaden till 9,4 mnkr. Justering av budgetram kommer att ske i samband med kommunstyrelsens godkännande av internbudgeten för 2015.
Sociala omsorgsnämnden begär att inriktningen ändras till ett särskilt boende enligt
LSS
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att inriktningen för boendet på teknikgatan ändras till ett särskilt boende enligt LSS.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Datum

Diarienummer

2014-12-08

2014/SON0169

Handläggare
Liz Rehn

Kommunstyrelsen

Ändrad målgrupp för Teknikgatan

Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära en ändring av
bostadsinriktning från SoL boende till LSS boende gällande Teknikgatan.
Syftet är att ändra målgruppen från personer med komplexa behov till personer med
funktionsnedsättning. Samtidigt beslutar nämnden ändra tilläggsäskandet 2015 för
Teknikgatan från 9,375 mnkr till 4,7 mnkr.
Nämndens yttrande i sin helhet
Kommunstyrelsen beslöt den 20 augusti 2012 att ge Lokalförsörjningsnämnden i
uppdrag att projektera för nybyggnation av 6 lägenheter för personer med komplexa
behov på Teknikgatan. Boendet stod klart våren 2014 men planerad inflyttning har
fått skjutas framåt i tiden då nämnden haft stora anpassningsbehov för att nå
budgetbalans och således inte haft driftmedel att kunna starta under 2014. För den
tilltänkta målgruppen finns ingen kö då boendeplaceringar för de berörda brukarna är
tillgodosedda men för de flesta i annan kommun. Att skapa ett boende i Borås Stad
för den tilltänkta målgruppen har över tid varit ett önskemål om att höja kvaliteten
där en kvalitetsaspekt är att få plats på boende i den egna hemkommunen. Årlig
driftskostnad är beräknad till ca 9,4 mnkr. En del av driftskostnaden skulle över tid
kunna växlas tillbaka från de nuvarande placeringskommunerna då hemtagning sker.
Dock är det stor osäkerhet när kostnadsväxling ska kunna ske eftersom processen är
långsiktig över tid om två till tre år. Den väntade puckelkostnaden ska hanteras inom
Sociala omsorgsnämndens totala ram och andra verksamheter får stå tillbaka 2015
och 2016.
Det finns en osäkerhet om hur stor del av nämndens budgetäskande 2015 utfaller. I
anslagsframställan begär nämnden ca 9,4 mnkr för drift av Teknikgatan men det finns
inga löften om att de medlen i sin helhet beviljas.
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Nämndens bedömning är att kostnadsutvecklingen med det nya boendet blir hög och
att det i förhållande till kvalitetsvinsten för den enskilde brukaren ska ställas mot
andra inom nämndens ansvarsområde kostnader och kvaliteter.
Borås Stad har en stor efterfrågan om bostad med särskilt service för vuxna enligt
LSS från personer med olika grader av funktionsnedsättning. I januari 2014 var det 40
personer som lämnat in intresseanmälan för önskemål om en lägenhet och just nu är
det 11 personer som har beslut som inte är verkställda, sammanlagt är det 51 personer
som är i behov av en bostad inom de närmaste fem åren. Övervägande andel är födda
på 90-talet.
Boendesamordnaren LSS tillhörande Stadsdelsförvaltningen Öster och Sociala
omsorgsförvaltningens funktionshinderverksamhet gör efter besök på Teknikgatan
bedömningen att utformning av lägenheter och gemensamhetsutrymmen skulle passa
en yngre målgrupp med funktionsnedsättning och deras behov. Av de personer som
idag har ej verkställda beslut kan sex personer i åldern 21-28 med samma
funktionsnedsättning omgående erbjudas lägenhet på Teknikgatan.
Bygglovschefen på Samhällsbyggnadsförvaltningen anför att plan- och
bygglovsprocessen har hanterat boendet på Teknikgatan som ”Vård- och
omsorgsboende” vilket innebär att båda boendeformerna ryms inom det planerade
verksamhetsområdet. Förvaltningschefen på Lokalförsörjningsförvaltningen
konstaterar att lägenhetsytan är mindre än standarden i ett LSS boende men eftersom
den tilltänkta målgruppen har kognitiva funktionsnedsättningar påverkas inte boendet
på så sätt att någon ombyggnad behövs. Lokalförsörjningsförvaltningen ser därav inga
hinder för att ändra inriktningen på boendet.
Nämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära en ändring av
bostadsinriktningen på Teknikgatan för att få starta ett LSS boende och äskar 4,7
mnkr i anslagsframställan 2015. Äskandet innebär att tidigare tilläggsäskande om
9,375 mnkr utgår.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor
och fritidshem 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning per elev i fristående skola:

Grundskola

åk 1-6
åk 7-9

Ersättning per elev i fristående förskoleklass:
Ersättning per barn i fristående förskola:
Ersättning per barn i fristående fritidshem:
Lovdagsersättning

2 801 kr/mån
1- 2 år
3-5 år

83,04 kr/tim
59,31 kr/tim
2 658 kr/mån
34,34 kr/tim

Ersättningarna gäller fr.o.m. den 1 januari 2015.
2014-12-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

6 376 kr/mån
7 651 kr/mån

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0782 611
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2014-12-03/Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0782

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Stadsdelsnämnden Norr
Stadelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Borås Kristna Skola
Internationella Engelska Skolan
Kunskapsskolan
Montessoriskolan Malmen
Freinetförskolan Ejdern
Montessoriförskolan Globen
Svenska Kyrkan i Borås, Caroli församling
Svenska Kyrkan i Borås, Gustav Adolf församling
Förskolan Paletten
Idealiv
Montessoripyramiden

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass,
förskolor och fritidshem 2015
Skollagen innehåller bestämmelser om ersättning till fristående skolor, förskoleklasser,
förskolor och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut om principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr.o.m. kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2015 års ersättningar har beräknats utifrån antagna principer.
Kommunstyrelsen har lämnat förslag till budget 2015 till Kommunfullmäktige. De
preliminära ersättningarna till fristående skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem har beräknats utifrån Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige kommer
att besluta om budget 2015 den 18 december 2014 som ger förutsättningar för stadsdelsnämndernas slutliga budget. Kommunfullmäktige ger formellt ett kommunbidrag
utan att specificera resurser för skola, förskoleklass, förskola eller fritidshem.
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2014, i förslag till budget 2015, att öka
kommunbidraget med 10 mnkr till förskolan. Resursen finns med i beräkningsunderlaget. Beslutet om att tillföra grundskolan 6 mnkr för administration antas användas för ändamålet och finns därmed inte med i beräkningen för ersättningen.
För administrationskostnader har 3 % lagts på grundbidraget. Därefter har 6 % för
momskompensation lagts på ersättningen.
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Grundskola
Ersättningen per elev i åk 1-6 är 6 376 kr/mån och för elev i åk 7-9 är bidraget
7 651 kr/mån. Ersättningen är en minskning med 1,4 % jämfört med 2014 års ersättning.
Bidraget per elev i åk 1-6 är 76 506 kr/år. I ersättningen ingår pålägg för administration med 2 102 kr/år och 4 331 kr/år som momskompensation.
Bidraget per elev i åk 7-9 är 91 808 kr/år. I ersättningen ingår pålägg för administration med 2 523 kr/år och 5 197 kr/år som momskompensation.
Lokalkostnad, exklusive lokalvård och vaktmästeri, ingår med 14 713 kr/år per elev.
Förskoleklass
Ersättningen per elev är 2 801 kr/mån. Jämfört med föregående år är detta en ökning
med 2,9 %.
Bidraget per elev är 33 615 kr/år. I ersättningen ingår pålägg för administration med
924 kr/år och 1903 kr/år som momskompensation.
Lokalkostnad, exklusive lokalvård och vaktmästeri, ingår med 7 947 kr/år per elev.
Förskola
För förskolan utgår ersättning med 83,04 kr/tim för åldersgruppen 1-2 år och för
gruppen 3-5 år är ersättningen 59,31 kr/tim.
Ersättningen är en ökning med 5,4 % jämfört med år 2014.
För barn 1-2 år är timpriset 83,04 kr. Timpriset inkluderar pålägg för administration
med 2,28 kr/tim och 4,70 kr/tim för momskompensation.
För barn 3-5 år är timpriset 59,31 kr. Timpriset inkluderar pålägg för administration
med 1,63 kr/tim och 3,36 kr/tim för momskompensation.
Lokalkostnad, exklusive lokalvård och vaktmästeri, ingår med 14 701 kr/år per barn.
Fritidshem
Ersättningen för fritidshem är 2 658 kr/mån vilket är en ökning med 4,8 % jämfört
med 2014.
Ersättningen per elev är 29 233 kr/år. I ersättningen ingår pålägg för administration
med 803 kr/år och 1 655 kr/år som momskompensation.
Lokalkostnad, exklusive lokalvård och vaktmästeri, ingår med 5 827 kr/år per barn.
Lovdagsersättning
Ersättning för lovdagar utgår till fristående fritidshem, anordnad av fristående skola.
Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per vecka. Ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 2 658 kr/månad, vilket motsvarar
34,34 kr/tim.
Lovdagsersättningen för faktisk närvarotid uppgår till 34,34 kr/tim.
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Samtliga ersättningar gäller från den 1 januari 2015.
KOMMUNSTYRELSEN
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Kommunalråd
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Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg fastställs att gälla fr. o. m. den 1 januari 2015.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Familjedaghemmet Aran

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg
2015
Skollagen innehåller bestämmelser om ersättning till enskild pedagogisk omsorg.
Kommunfullmäktige tog beslut om principer för bidragsberäkning den 11 juni 2009.
Reglerna tillämpas fr.o.m. kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs.
2015 års ersättningar har beräknats utifrån antagna principer. Ersättningen består av
en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har beräknats utifrån 2015 års förväntade medianlön för kommunens dagbarnvårdare och omkostnadsdelen är en schablon
som ska täcka alla omkostnader för mat, aktiviteter och slitage av möbler och övrig
inredning.
Ersättningarna gäller från den 1 januari 2015.
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Ersättning till enskild pedagogisk omsorg
Reviderad av Kommunstyrelsen 2014-12-15
Gäller fr.o.m. 2015-01-01
1.
Tillämpningsområde
Ersättningen utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk omsorg i Borås
Stad.
2.
Ersättning
Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som respektive barn är
inskrivet i den pedagogiska omsorgen.
Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Fr. o. m. den månad barnet
fyller 3 år hör det till åldersgruppen 3-5 år, fr. o. m. den månad barnet fyller 6 år hör det till
åldersgruppen 6-9 år och fr. o m. den månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12
år.
Omsorg
tim/vecka
-15
16-30
31-40
41-

1-2 år
2 965
5 931
8 896
11 861

3-5 år
1 901
3 802
5 702
7 603

6-9 år
1 069
2 138
3 208
4 277

kr/mån
10-12 år
589
1 177
1 766
2 354

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från annan familj tas emot.
För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån den längsta vistelsetiden som barn från
annan familj har. För det andra barnet i familjen utgår ersättning utifrån den näst längsta
vistelsetiden som barn från annan familj har, o.s.v.
Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av månadsersättningen per dag fr.
o. m. den dag omsorgen börjar t. o. m. sista dag.
3.
Allmän förskola
Enligt skollagen erbjuds alla barn plats i förskola fr. o. m. höstterminen det år de fyller 3 år. Om
något barn i den pedagogiska omsorgen, oavsett om barnet tillhör egna familjen eller annan
familj, deltar i allmän förskola skall den tid som barnet vistas i förskolan avräknas den
schemalagda tiden.
4.
Ersättning vid lovdagsomsorg
Vid lovdagsomsorg utgår ersättning för faktisk närotid.
5.
Tolkning och tillämpning
Kommunstyrelsen beslutar om tillämpningsföreskrifter för ersättningen till enskild pedagogisk
omsorg.
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Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs att gälla fr. o. m. den 1
januari 2015.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Sociala omsorgsnämnden

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2015
Borås Stads taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning följer gällande prisbasbelopp.
Den högsta avgiften för vård och omsorg är 1 780 kr/mån år 2015. Beloppet är
kopplat till 2015 års prisbasbelopp som är 44 500 kr. Avgiften motsvarar en tolftedel
av 0,48 gånger prisbasbeloppet per månad vilket är den högsta avgiften enligt socialtjänstlagen.
Avgiften reduceras så att brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad. För brukarens personliga behov och andra skäliga
levnadskostnader beräknas ett minimibelopp. Minimibeloppet per månad är en tolftedel av:
1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, d. v. s. 5 023 kr/mån, eller
1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor,
4 245 kr/mån år.
För brukare som är yngre än 65 år ska beloppet ökas med 10 % utöver minimibeloppet d v s 502 kr/mån.
I minimibeloppet ingår kostnader för livsmedel. I de fall brukaren betalar för kost
som han/hon får som bistånd enligt socialtjänstlagen skall förbehållsbeloppet öka
med skillnaden mellan matavgiften och den beräknade livsmedelskostnaden enligt
Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2015.
Avgift för hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet

För serviceinsatser utgår liksom tidigare en avgift på 210 kr/tim.
För omvårdnadsinsatser, deltagande i Action, matdistribution, dagverksamhet och
hemsjukvård utgår en avgift på 240 kr/mån för varje åtgärd. Avgifterna är oförändrade sedan 2012.
Avgifterna läggs samman och den totala summan kan högst bli 1 780 kr/mån.
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KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
Reviderad av Kommunstyrelsen 2014-12-15
Gäller fr. o. m. 2015-01-01
1
Taxans omfattning
Denna taxa gäller för den vård och omsorg och annan service inom kommunens verksamhet för
äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. Taxan gäller oavsett om insatserna utförs av kommunen själv eller på uppdrag av
kommunen.
2
Avgift
2.1 Grundprincip
För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För insatserna omvårdnad, Action,
matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård betalas en månadsavgift.
Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser.
Den högsta avgiften totalt är 1 780 kr/mån. Beloppet är kopplat till prisbasbeloppet och
motsvarar en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet per månad i 2015 års nivå1.
Alla brukare garanteras ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad
(punkt 5). Brukaren lämnar uppgifter för avgiftsunderlaget (punkt 4).
2.2

Avgift för hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet

- För serviceinsatser är avgiften 210 kr/tim. Avgift betalas för faktiskt utförd tid. Serviceinsatser
är främst städning, inköp och övriga ärenden, tvätt och klädvård.
- För omvårdnadsinsatser är avgiften 240 kr/mån oavsett vilken tidsomfattning omvårdnaden
har. I omvårdnad ingår t. ex. personlig hygien, hjälp med kläder, dusch, hjälp vid måltider,
trygghetsbesök och sociala aktiviteter.
- För Action är avgiften 240 kr/mån.
- För matdistribution är avgiften 240 kr/mån. Avgiften avser endast distributionen. Avgift för
maten betalas enligt särskild taxa.
- För dagverksamhet är avgiften 240 kr/mån oavsett omfattning.
- För hemsjukvård är avgiften 240 kr/mån oavsett omfattning.
- Avgiften för särskilt boende är den högsta tillåtna enligt socialtjänstlagen; 1 780 kr/mån i 2015
års nivå.

1

Enligt SFS 2014:1053 är prisbasbeloppet 44 500 kr för år 2015.

Avgifterna läggs samman, med undantag för avgiften för särskilt boende. Den totala avgiften kan
aldrig bli större än den högsta tillåtna enligt socialtjänstlagen.
Avgift betalas per brukare, inte per hushåll. För matdistribution och Action betalas dock bara en
avgift per hushåll.
Trygghetslarm är avgiftsfritt. Besök efter akutlarm påverkar inte timberäkningen för
serviceinsatser.
Insatser av kommunens demensteam är avgiftsfria. När insatserna blir stadigvarande gäller
ordinarie taxa.
Om prisbasbeloppet förändras kan Kommunstyrelsen inför varje nytt kalenderår justera
timavgiften med förändringen av prisbasbeloppet som grund. Avgifterna kan då avrundas till
närmast högre tiotal kronor.
För korttidsboende är avgiften 59 kr/dygn. Summan av korttidsavgiften och eventuella övriga
avgifter kan inte överstiga den högsta tillåtna avgiften enligt socialtjänstlagen.
Om en insats är avgiftsfri enligt kommunens riktlinjer för närståendestöd gäller avgiftsfrihet trots
denna taxa.
2.3 Avgift för bostadskostnad
För bostad som inte omfattas av reglerna i hyreslagen, i praktiken tvåbäddsrum, är avgiften en
tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet per månad. För år 2015 är avgiften 1 854 kr/mån.
3
Vad ingår i avgiften
I avgiften enligt punkt 2 ingår hemtjänstinsatser: vård, omsorg och service. Bostad och kost ingår
inte (undantag punkt 2.3).
I särskilda boenden med heldygnsomsorg ingår hushållsel i avgiften.
4
Avgiftsunderlag
Brukaren ska lämna uppgifter för avgiftsunderlaget när platsen tas i bruk. Kommunen skickar
årligen ut inkomstförfrågan. Den årliga inkomstförfrågan ska besvaras senast under mars månad.
Inkomster, pensioner och bostadstillägg/bostadsbidrag anges för innevarande år.
Kapitalinkomster anges enligt Skattemyndighetens kontrolluppgifter som avser föregående år.
Förändrad inkomst ska snarast anmälas till kommunen. Om den allmänna pensionen ändras får
kommunen en automatisk uppdatering om detta, och ett nytt avgiftsunderlag fastställs utifrån de
nya uppgifterna.
För den som inte lämnar uppgifter enligt ovan kan avgiften beräknas utan hänsyn till
förbehållsbelopp. Avgiften kan dock aldrig uppgå till mer än den högsta tillåtna avgiften enligt
socialtjänstlagen.

5
Förbehållsbelopp
5.1 Minimibelopp
Brukaren ska behålla tillräckliga medel för sitt personliga behov och andra skäliga
levnadskostnader (minimibelopp). Minimibeloppet är per månad en tolftedel av
1 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, d. v. s. 5 023 kr/mån år 2015, eller
2 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor, 4 245
kr/mån år 2015.
För brukare som är yngre än 65 år ökas beloppet med 10 procent.
Beloppet ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning,
telefon, TV-licens, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel,
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Det förhöjda minimibeloppet för
personer under 65 år tar hänsyn till att normalkostnader för denna åldersgrupp är högre än
genomsnittskostnaden för dem som är äldre.
I minimibeloppet ingår kostnader för livsmedel. Om brukaren betalar för kost som bistånd enligt
socialtjänstlagen ska förbehållsbeloppet öka med skillnaden mellan matavgiften och den
beräknade livsmedelskostnaden enligt Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning 2015.
Förbehållsbeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till individuella omständigheter.
Respektive stadsdelsnämnd (eller den som nämnden delegerar detta till) får besluta om att öka
förbehållsbeloppet i individuella fall efter ansökan från brukaren. Endast varaktiga förhållanden
ska beaktas. Med varaktighet avses kostnader på minst 200 kr/mån under en minsta
sammanhängande tid på sex månader.
5.2 Bostadskostnad
Brukaren ska utöver minimibeloppet förbehållas belopp för bostadskostnad. Bostadskostnaden
beräknas på samma sätt som vid beslut om BTP. Detta innebär att hushållsel inte ingår i
bostadskostnaden, även om den betalas som en del av hyran.
För bostadskostnad enligt punkt 2.3 (tvåbäddsrum) görs inget förbehåll. Detta regleras av
socialtjänstlagen.
6
Familjer med barn under 18 år
För familjer med barn under 18 år ska förbehållsbeloppet ökas med skäliga kostnader för
hemmavarande barn enligt Konsumentverkets beräkningar.
Det bistånd som avses här är vanligen
- fortlöpande komplettering av insatser i hemmet på grund av vårdarens sjukdom/handikapp
- då hemmavarande vårdare behöver fortlöpande hjälp med insatser i hemmet på grund av
barns sjukdom/handikapp
- efter födsel av trillingar.

7
Trygghetsplatser
Trygghetsplatser tillhandahålls av kommunen utan något beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen. Avgiften är 59 kr/dag, samma dygnsavgift som för korttidsboende. Skillnaden
är att trygghetsplatserna inte omfattas av avgiftsreglerna för insatser enligt socialtjänstlagen, d.v.s.
det görs ingen beräkning av förbehållsbelopp och avgiftsunderlag. Till detta kommer avgift för
mat enligt kommunens taxa.
8
Betalning av avgift
Avgifterna debiteras månadsvis i efterhand, d. v. s. månaden efter den månad som avgiften avser.
Faktura sänds inte ut på belopp under 50 kr. Avgift som inte har fakturerats läggs samman med
eventuella avgifter för kommande månader.
9
Bortavaro från särskilt boende
Avgiften för särskilt boende är i princip en abonnemangsavgift. Vid bortavaro under hel
kalendermånad betalas ingen avgift. Vid sammanhängande bortavaro 15 dagar eller mer betalas
halv månadsavgift.
10 Jämkning
Respektive stadsdelsnämnd kan efter begäran från brukaren eller företrädare för denne jämka
avgiften när
- make/maka eller sambo flyttar till särskild boendeform medan den andra bor kvar i ordinärt
boende. Den kvarboende ska inte drabbas av en oskäligt försämrad situation.
- make/maka eller sambo flyttar med till särskild boendeform utan att ha behov av insatser i
den omfattning som normalt ligger till grund för ett sådant biståndsbeslut. Den medflyttande
skall debiteras avgift utifrån faktiskt beviljade insatser.
11 Betalning för hyra och kost
I de fall kommunen upplåter bostaden (antingen som fastighetsägare eller som upplåtare i andra
hand) fastställer Lokalförsörjningsnämnden hyran. Brukaren (eller dennes dödsbo) är inte skyldig
att betala hyra under mer än 30 dagar efter dödsfall, om lägenheten har utrymts.
Avgifter för kost fastställs av Kommunstyrelsen eller, i det fall Kommunstyrelsen inte fastställt
någon avgift, av respektive stadsdelsnämnd.
12 Nedsättning av avgift
Respektive nämnd kan bevilja nedsättning av eller befrielse från avgift, om det finns särskilda
omständigheter i det enskilda fallet.
13 Tillämpning
Kommunstyrelsen får utfärda tillämpningsanvisningar till denna taxa. Respektive stadsdelsnämnd
fattar beslut om tolkning och tillämpning av taxan och Kommunstyrelsens
tillämpningsanvisningar.

14 Övergångsregel
För brukare i särskilt boende som per den 30 juni 2002 hade hemtjänstinsats högst en gång per
vecka gäller en övergångsregel. Dessa brukare betalar inte avgift för särskilt boende. Istället
betalar de avgift på samma sätt som brukare i ordinärt boende.
15 Överklagande
Beslut om avgift och förbehållsbelopp får enligt socialtjänstlagen överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Vid beslut skall besvärshänvisning lämnas.

E 15 Utgår (Taxa för mat inom omsorgen om äldre och
personer med funktionsnedsättning 2015)
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Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm
och matdistribution 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Internpriset för hemtjänst, inklusive avlösning/ledsagning, och delegerad hemsjukvårdsinsats fastställs till 361
kr/tim för utförd tid i tätort och 372 kr/tim i glesbygd.
För tid mellan kl 22.00 – 06.00 utgår ett tillägg för natten med 172 kr/tim.
Internpriset för legitimerad hemsjukvårdsinsats fastställs till 383 kr/tim.
Internpriset för trygghetslarm fastställs till 10 825 kr/år.
Internpriset för matdistribution fastställs till 125 kr per leverans och 45 kr per levererad portion.
Internpriserna gäller fr. o. m. den 1 januari 2015.
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Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och matdistribution 2015
För att stadsdelsnämnderna och Sociala omsorgsnämnden effektivt ska kunna organisera arbetet inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, köper och säljer
nämnderna insatser av varandra. Det är framför allt Sociala omsorgsförvaltningen
som köper insatser av stadsdelarna. Insatserna är hemtjänst, inklusive avlösning/ledsagning, trygghetslarm, matdistribution, hemsjukvård legitimerad insats och
hemsjukvård delegerad insats.
Kommunstyrelsen har antagit principer vid fastställelse av internpriser inom stadsdelsnämndernas verksamhetsområde. För internpris som inte bara berör stadsdelarna,
ska den stadsdel som har det kommungemensamma ansvaret, i samråd med övriga
förvaltningar, utarbeta förslag till internpris som gäller för samtliga förvaltningar.
Kommunstyrelsen fattar beslut om gällande internpris.
Förslag till internpris för hemsjukvård – legitimerad insats, trygghetslarm och matdistribution 2015 har utarbetats av stadsdel Öster.
Hemtjänst, hemsjukvård delegerad insats
För insatserna hemtjänst, inklusive avlösning/ledsagning, och hemsjukvård delegerad
insats är internpriset samma som ersättningen till externa utförare - exklusive påslaget
för momskompensation.
Ersättningen till externa utförare baseras på kommunens egna kostnader och är ett
rimligt internpris är att utgå ifrån. Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2015 beslutades av Kommunstyrelsen den 15 december 2014.
För omvårdnadsinsats i tätort är ersättningen 372 kr/tim och utanför tätort 384
kr/tim. I beloppen ingår momskompensation med 3 %. Beloppen exklusive momskompensation är 361 kr/tim i tätort och utanför tätort 372 kr/tim.
Internpris för hemtjänst inklusive avlösning/ledsagning, och hemsjukvård delegerad
blir därmed 361 kr/tim i tätort och 372 kr/tim utanför tätort. Jämfört med 2014 års
internpris är detta en ökning med 2,6 respektive 2,5 %.
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Natt – endast i egen regi
Borås Stad utför hemtjänsttimmar under natten - mellan klockan 22.00 – 06.00. Personalkostnaderna är högre och kringtiden är mer omfattande under natten. Korta
insatser som tillsyn innebär att tiden för förflyttningar tar en relativt större del av arbetstiden. Det är inte möjligt att vara lika effektiv som under dag- och kvällstid.
En hemtjänsttimme på natten har beräknats till 532 kr. Vid beräkningen har utgångspunkten varit den ersättning som utgår till externa utförare inom hemtjänstvalet. I
ersättningen till externa utförare ingår en lönekostnad på 239,91 kr/tim. Från lönekostnaden har avräknats det belopp som avser obekväm arbetstid under kvällar och
helger, 17,23 kr/tim, och en genomsnittskostnad på 69,30 kr/tim för obekväm arbetstid under natten har lagts till. Lönekostnaden blir då 291,98 kr för en timme på
natten.
Ett pålägg för att täcka kringtiden har gjorts med 70 % och innebär ett påslag med
204,39 kr/tim.
Schablon för overheadkostnader har lagts till med 35,17 kr/tim.
Sammanlagt gör detta ett tillägg på 172 kr/tim för natten.
Dubbelbemanning ersätts när den är beställd.
Hemsjukvård – legitimerad insats
För insatsen hemsjukvård – legitimerad insats används Borås Stads Bemanningsservice timpris för sjuksköterska - 383 kr/tim som internpris. 2015 års timpris är en uppräkning med 1,8 %
Trygghetslarm
Internpriset 2015 för trygghetslarm följde uppräkningen för internpriserna för särskilt
boende inom äldreomsorgen. – uppräknat med 1,8 %
Matdistribution
Stadsdelsnämnd Väster distribuerar kyld mat. Den kylda maten levereras en gång per
vecka och leveranspriset är beräknat till 124 kr. Kostnaden för maten är 45 kr per
portion. För hanteringen av beställningar av maten görs ett pålägg motsvarande 2
minuter av internpriset för en hemtjänsttimme, d v s 12 kr/portion. Priserna är lägre
Jämfört med 2014 är priserna lägre vilket främst beror på att antalet levererade portioner har ökat.
Sammanställning:
Insats
Hemtjänst, inkl avlösning/ledsagning
Hemsjukvård
- delegerad insats
Hemsjukvård
- legitimerad insats
Trygghetslarm
Matdistribution

Internpris 2014
352 kr/tim utförd tid i tätort
och 363 kr/tim i glesbygd.
Gångtid/kringtid och OB
ingår.
Nattillägg (22.00 - 06.00):
163 kr/tim
376 kr/tim beviljad/beställd
tid

Internpris 2015
361 kr/tim utförd tid i tätort
och 372 kr/tim i glesbygd.
Gångtid/kringtid och OB
ingår.
Nattillägg (22.00 - 06.00): 172
kr/tim
383 kr/tim beviljad/beställd
tid

10 634 kr/år
136 kr/leverans och 49
kr/levererad portion.

10 825 kr/år
125 kr/leverans och 45
kr/portion
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Kommunstyrelsen beslutar:
Internpriset för hemtjänst, inklusive avlösning/ledsagning, och delegerad hemsjukvårdsinsats fastställs till 361 kr/tim för utförd tid i tätort och 372 kr/tim i glesbygd.
För tid mellan kl 22.00 – 06.00 utgår ett nattillägg med 172 kr/tim.
Internpriset för legitimerad hemsjukvårdsinsats fastställs till 383 kr/tim.
Internpriset för trygghetslarm fastställs till 10 825 kr/år.
Internpriset för matdistribution fastställs till 125 kr per leverans och 45 kr per levererad portion.
Internpriserna gäller fr. o. m. den 1 januari 2015.
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Internpris 2015 för särskilda boenden inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Köppriset och produktionsersättningar för särskilda boenden med heldygnsomsorg fastställs enligt upprättat förslag i bilaga 1.
Köppriset och produktionsersättningen för särskilda boenden med hemtjänstinsatser fastställs till 1 450 kr per
dygn.
Köppriset för placeringar gjorda före den 1 april 2004 på särskilda boenden med hemtjänstinsatser fastställs till
965 kr per dygn.
Internpriserna gäller fr. o. m. den 1 januari 2015.
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Internpris 2015 för särskilda boenden inom
äldreomsorgen
Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2014 om internpriser för äldreomsorgens särskilda boenden med heldygnsomsorg och särskilda boenden med hemtjänstinsatser för 2015.
Särskilda boenden med heldygnsomsorg
Fr.o.m. januari 2006 betalas ett pris per dygn vid köp av plats. Köparen betalar
samma pris oavsett från vilket boende platsen köps.
Förutsättningarna för de producerande enheterna är olika. Produktionsersättningen
beräknas utifrån en schablon för omvårdnadsdelen och respektive boendes hyres- och
kapitalkostnader. Samma beräkningsgrund gäller för demens- och somatiska platser,
med undantag för platserna på Distansgatan 7 A och platserna för yngre dementa på
Margaretagatan som liksom tidigare får ett högre platspris.
Inför 2015 har 2014 års ersättning, exklusive lokalkostnader, räknats upp med 1,8 %
och därefter har 2015 års hyra lagts till. Uppräkningen med 1,8 % motsvarar den generella ramuppräkningen som gjorts för äldreomsorgen, 2,3 %, minskat med effektiviseringskravet på 0,5 % för äldreomsorgen som Kommunstyrelsen beslutade om i
samband med att budget 2015 antogs den 24 november 2014.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2014 att höja köppriset för att hantera
ökande kostnader på grund av ökad vårdtyngd med 3 000 tkr. Stadsdelsnämnd Öster
fick i uppdrag att fördela ersättningen år 2014. Även inför 2015 ingår 3 000 tkr för
ökad vårdtyngd i underlaget för beräkning av köppriset.
Antalet faktiskt tomma platser har ökat och medför underskott inom äldreomsorgen.
För att kompensera underskotten ökas antalet tomplatser i beräkningsunderlaget till
70 jämfört med 50 platser tidigare. Förändras antalet tomplatser kommer köppriset att
justeras.
För 2015 blir medelproduktionskostnaden för samtliga platser 603 tkr per år, jämfört
med 584 tkr fr. o. m. 21 juli 2014.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Platspriserna/produktionsersättningarna för de olika enheterna framgår av bilaga 1.
Produktionsersättningen ligger till grund för köppriset och dygnspriset är 1 653 kr –
jämfört med 1 601 kr per dygn fr. o. m. 21 juli 2014, vilket är en ökning med 3,2 %.
Nämnderna har möjlighet att själva omdisponera resurser mellan olika enheter. Negativa avvikelser skall i princip korrigeras av positiva i annan av respektive nämnds enheter. Nämndernas totala produktionsresultat får i princip inte vara negativt.
Särskilda boenden med hemtjänstinsatser
Kommunstyrelsen har beslutat att priset för särskilt boende med hemtjänstinsatser är
1 450 kr per dygn, vilket motsvarar 529 tkr för en årsplats. Detta är en uppräkning
med 1,8 % gentemot föregående år.
För placerade före 1 april 2004 är priset 965 kr per dygn, vilket ger 352 tkr för en årsplats. Jämfört med föregående år är detta en uppräkning med 1,8 %.
Stadsdelsnämnd Öster har som uppdrag 2015, att kontinuerligt följa upp kapaciteten
inom vård- och omsorgsboendena samt korttidsboende så utbud, kvalitet och behov
harmoniserar. Nämnden rapporterar regelbundet till Kommunstyrelsen.
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Borås Elnät AB; Bildande av regionalt bolag Netwest
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Elnät AB beslutas representera Borås Stad i det regionala bolaget Netwest genom att, i enlighet
med utskickade handlingar från VGR, bli delägare i Netwest med ett insatskapital på upp till 600 000
kr under de fyra första åren.
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Kommunfullmäktige

Bildande av regionalt bolag - Netwest
Ärendet
Borås Elnät AB har inkommit med skrivelse där de föreslår att bolaget går in som
delägare i Netwest, det kommande regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland. I
enlighet med ägardirektiven översänder Borås Elnät AB nu ärendet för fullmäktiges
ställningstagande. Borås Elnät föreslår att det är naturligt att bolaget blir delägare då
verksamheten i Netwest har en koppling till den verksamhet som Borås Elnät AB
bedriver i sitt lokala stadsnät.
Ärendet om nyttan i stort med kommunens eventuella engagemang och delägande i
Netwest behandlas i separat ärende, 2014/KS0331. I bilagd PM från ärende
2014/KS0331 framgår att Borås Stad bedöms ha en betydande nytta av att engagera
sig i ett regionalt bredbandsbolag. Med detta som utgångspunkt behandlas nedan bolagsfrågan och Borås Elnäts roll som Borås Stads representant i Netwest.
Syfte med det nya bolaget
Enligt förslaget till bolagsordning ska Netwest utveckla och integrera en säker och
effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland, säkerställa att regionens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser, möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom regionen samt idka därmed
förenlig verksamhet.
Bolagets kostnader ska finansieras genom ett administrativt påslag på inköpta produkter och tjänster. Det lokala nätägandet kvarstår i övrigt som idag. Bolaget skall ägna
sig åt samlad och enhetlig försäljning av svartfiber och kapacitet.
Insats i bolaget
Västra Götalandsregionen kommer enligt förslaget att äga 34 % av aktierna (VGR: s
ägarandel är alltid konstant) och övriga aktier fördelas på delägande kommuner/stadsnät. I ett inledningsskede förväntas Borås Elnäts andel bli mellan 3,7 % och
9 %. Andelen och den beloppsmässiga insatsen är beroende på hur många kommuner/stadsnät som väljer att bli delägare.
Finansieringsbehovet uppskattas till knappt 6 mnkr för att säkerställa bolagets verksamhet de fyra första åren. Avsikten är att säkerställa finansieringen genom ovillkorade aktieägartillskott fördelat utifrån storlek på ägarandel. Insatsen för Borås Elnät AB skulle
som mest bli 600 000 kronor (150 000 kr/år i fyra år).
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Borås Elnäts insats i Netwest ur Borås Stads ägarperspektiv
Lämpligheten för kommunen eller dess stadsnätsbolag att engagera sig i det regionala
bredbandsbolaget Netwest framgår som inledningsvis beskrivits i bilagd PM, ärende
2014/KS0331. Vad gäller själva bolagsengagemanget för Borås Elnät AB konstateras
att ägarandelen är ringa. Borås Elnät AB blir enbart minoritetsägare, vilket innebär att
ägandet inte får konsekvenser i Borås Stadshus AB: s och Borås Stads koncernredovisning. Bolaget har VGR som största ägare och kommer att vara självfinansierande.
Även insatsen är förhållandevis liten. Sammantaget bedöms riskerna med Borås Elnäts engagemang i Netwest som små. Bolagets förslag om att i enlighet med upprättat
erbjudande gå in som delägare i Netwest och där representera Borås Stad, med finansiering upp till 600 000 kr, föreslås därför godkännas.
Förslag på beslutstext:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Elnät AB beslutas representera Borås Stad i det regionala bolaget Netwest genom att, i enlighet med utskickade handlingar från VGR, bli delägare i Netwest med ett insatskapital på upp till
600 000 kr under de fyra första åren.
KOMMUNSTYRELSEN
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Avd: Personal och förhandling
Handläggare: Johannes Adolfsson

Förfrågan om att gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest
Ärendet
Västra Götalandsregionen har inkommit med en skrivelse till Borås Stad,
2014/KS0331, om att bli delägare i det regionala nätbolaget Netwest. Samtliga kommuner och stadsnät i Västra Götaland, får samma erbjudande. Netwests affärsidé är
att samordna försäljningen av den fiber stadsnät och fiberföreningar äger i Västra
Götaland, att åstadkomma gemensamma avtals och prisvillkor mot kund, bättre nå ut
på den nationella marknaden samt att upphandla gemensamma ramavtal för drift och
service av datanät mm, för att sänka kostnaderna för stadsnäten.
Det har även inkommit ett separat ärende, 2014/KS0706, med en begäran från Borås
Elnät AB om att få bli delägare i Netwest. Personal och förhandling uttalar sig härmed om lämpligheten av ett regionalt nätbolag och tillsänder denna PM till Ekonomistyrnings ärende 2014/KS0706.
Bakgrund
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har samverkat i bredbandsfrågor sedan mitten av tjugohundratalet. Samverkan har skett via den sk UBitgruppen, där kommunerna representerats av en kommun från respektive kommunalförbund, för Sjuhärad Borås. Till grund för samarbetet finns sedan 2009 den regionala
bredbandstrategin, antagen av Regionfullmäktige i februari 2009.
Parallellt har Stadsnäten i Västra Götaland samverkat genom den ideella föreningen
Västlänk, samt genom Västgötaringen, en fiberring som drivs av ett antal stadsnät i
syfte att tillgodose behovet av att kunna kommunicera utanför den egna kommungränsen.
Båda parter har på varsitt håll identifierat ett behov av att öka takten på fiberutbyggnaden hos stadsnäten i länet, för att kunna uppnå de regionala och nationella bredbandsmålen om att 90% av befolkningen skall ha tillgång till bredband med 100 Mb/s
år 2020. Enligt statistik från Post och Telestyrelsen (PTS) från 2013, ligger Västra
Götaland klart sämre till när det gäller uppfyllandet av bredbandsmålet, då 49% av
befolkningen har tillgång till 100 Mb/s, mot Sverigesnittet på 53%. VG-län har dock
närmat sig de senaste åren.
En förutsättning för att stadsnäten fortsatt ska kunna upprätthålla en fungerande
konkurrens på fiberinfrastrukturnivå, samt öka investeringstakten, är att ekonomin
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förbättras. Detta föranledde Stadsnäten (genom föreningen Västlänk) att i början av
2013 ta kontakt med Västra Götalandsregionen, för att starta en gemensam utredning
av de affärsmässiga, legala och politiska förutsättningarna för samverkan inom nätområdet, i syfte att utveckla infrastrukturen för elektronisk kommunikation i länet. Utredningen resulterade i ett förslag om att bilda ett regionalt bredbandsbolag ägt av
Västra Götalandsregionen och stadsnät/kommuner i länet.
Stadsnätens styrkor och svagheter
Stadsnätens styrka är den lokala närvaron och marknadsbearbetningen samt lokalt väl
utbyggda fibernät. Stadsnäten har dock svårt att lämna offert på regionala förbindelser
som spänner över flera stadsnät och mycket svårt att lämna deloffert på större butiksnät och andra nationella nät. Detta beror på att kunden får vända sig till vart och ett
stadsnät, då det inte finns någon samordnad försäljningsorganisation, som via en kontaktyta kan lämna offert för samtliga stadsnät i Västra Götaland. Vidare har stadsnäten olika servicenivåer (SLA=Service Level Agrement) och olika prissättning. Varje
stadsnät har utvecklats för sig och har sina teknikstandarder och sina egna avtal med
entreprenörer för byggnation av nätverken samt egna avtal med leverantörer för drift
och service på nätverken.
Möjligheter för stadsnäten
Genom skapa en ingång för offertförfrågningar och gemensamma servicenivåer
(SLA) och prisnivåer för samtliga Stadsnät, får man större möjligheter att ta hem regionala och nationella nätaffärer. Gemensamma ramavtal för entreprenader, drift och
service, kan sänka dagens kostnader markant och öka servicenivån för kunden.
Hot om inget görs
Om ingen samordning görs av stadsnätens utbud kommer de att ha fortsatt svårt att
konkurrera om regionala och nationella nätaffärer. Stadsnäten kommer heller inte att
kunna dra nytta av att sänka sina kostnader genom gemensamma ramavtal.
En lägre lönsamhet i fiberaffären leder till en lägre fiberutbyggnadstakt och ökar risken för uppköp av Stadsnät och återmonopolisering av fibermarknaden, då den dominerande marknadsaktören Telia/Skanova är en av de främsta köparna av fibernät.
Detta är en icke önskvärd utveckling för såväl näringsliv, invånare som offentlig sektor, då vetenskapliga studier som Acreo gjort, visar att kostnaden för fiberkommunikation, ligger ca 10% lägre i kommuner som har stadsnät. Acreo är en del av Swedish
ITC Institute, som är ett Statligt forskningsbolag.
En lägre fiberutbyggnadstakt kommer att försena det eftersträvade teknikskiftet, från
kommunikation via koppar till kommunikation via fiber. Detta teknikskifte är viktiga
mål på såväl nationell nivå som EU-nivå, då man ser snabb säker IT-infrastruktur för
datakommunikation som ett konkurrensmedel och en förutsättning för det digitala
samhället.
Syfte med det nya bolaget Netwest
Enligt förslaget till bolagsordning ska Netwest utveckla och integrera en säker och
effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland, säkerställa att regionens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser, möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom regionen samt idka därmed
förenlig verksamhet.
Bolagets kostnader ska finansieras genom ett administrativt påslag på inköpta produkter och tjänster. Det lokala nätägandet kvarstår i övrigt som idag. Bolaget skall ägna
sig åt samlad och enhetlig försäljning av svartfiber och kapacitet.
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Netwest, Vision och affärsidé
Netwests vision är att ”främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som
bidrar till nytta och mervärden för invånare, näringsliv och offentlig verksamhet.
Detta ska ske genom att öka omsättningen, minska kostnaderna och därmed förbättra
lönsamheten för de lokala stadsnäten.”.
Bolagets affärsidé formuleras som att ”Netwest ska vara det självklara alternativet i
Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för
operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.”.
Effekter av ett regionalt bredbandsbolag
Ett regionalt bredbandsbolag ska ge följande långsiktiga nytta för invånare och näringsliv:
• Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götalands län
• Större valfrihet på tjänstesidan och bättre priser genom ökad konkurrens
• Ökande intäkter för stadsnäten med gemensamt marknadsföringsbolag
• Ökad fiberutbyggnad genom lokala investeringar
• Förbättrad regional planeringsförmåga gällande bredbandsutbyggnad
• En möjlighet för de uppväxande fiberföreningarna att få hjälpa med att erbjuda sina tjänster till marknadens aktörer.
Vinster för kommun/stadsnät
Som delägare i Netwest skapas nya möjligheter för kommuner/stadsnät i form av:
• Tillgång till nya affärer och ökad nyttjandegrad i befintligt nät
• Bättre ekonomi genom kapitalisering på redan gjorda fiberinvesteringar, samt
möjlighet till sänkta driftkostnader
• Avrop av drift- och marknadsföringstjänster
• Stöd vid uppstart av ny stadsnätsverksamhet och fiberföreningar
• Potential för utökat samarbete, genom den plattform som skapas i form av
det gemensamma bolaget
Vinster för invånare och näringsliv
Sett ur ett invånar- och näringslivsperspektiv kan ett regionalt bredbandsbolag ge
följande långsiktiga nytta:
• Större valfrihet på tjänstesidan och bättre priser genom ökad konkurrens
• Förbättrade förutsättningar för samhällsutveckling, bihållen konkurrenskraft
hos företagen, samt effektivet och service hos offentlig verksamhet
• Ökad fiberutbyggnad genom lokala investeringar
• Förbättrad regional styrningsförmåga
• Sammanfattningsvis bättre förutsättningar att nå de uppsatta bredbandsmålen
Närliggande beslut
Borås Stad beslöt Kommunstyrelsen i augusti 2011 att tillsammans med Västra Götalandsregionen satsa 12 Mkr på åtta bredbandsbristområden på Borås landsbygd.
Borås har därutöver stött fiberföreningarna via kommunal borgen, inmätning av föreningarnas fibernät och en aktiv rådgivning och samordningsinsatser. Fiberföreningarna kommer sannolikt inom tre till fem år, att ha byggt ut fibernät på så gott som
hela Borås landsbygd. De större aktörerna på fibermarknaden har inte resurser att
arbeta mot kanske 3-400 fiberföreningar i Västra Götaland än mindre än 21 Stadsnät.
Genom att bild en paraplyorganisation för fiberföreningarna lokalt eller direkt under
Westnet, så kan dessa nå ut på marknaden och tex sälja fiber till mobilmastägare på
landsbygd eller mindre samhällen.
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I oktober 2012 antogs visionen ”Borås 2025” i Kommunfullmäktige. I målområde 5
”Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande”, slås fast att ”En väl utbyggd
datakommunikation gör det möjligt att leva och etablera företag även i mindre samhällen.”. En väl utbyggd datakommunikation kan dock även bidra till måluppfyllnaden för övriga sex målområden: att mötas, ansvar för barn och unga, företagande,
livskraftig stadskärna, goda resvanor och kommunikationer samt ekologisk hållbarhet.
Ett väl utbyggt fibernät och tjänsterna i detta, stöttar målen i ”Vision Borås 2025”.
I augusti 2014 beslutade kommunfullmäktige att ge Borås Elnät AB i uppdrag att via
sitt stadsnät SplitVision, fibrera Borås 21 tätorter till en beräknad kostnad av 400 Mkr.
Detta är ett stortsteg framåt för att uppfylla visionen ”Borås 2025”, den nationella
”Digitala agendan” och de nationella bredbandsmålen.
Besluten om stöd till fiberföreningar och fiberutbyggnad i Borås tätorter, skall ses
mot bakgrund av en politisk strävan att nå de nationella bredbandsmålen, att 90% av
invånarna skall ha tillgång till 100 Mb/s bredband, år 2020. Beslutet att bilda ett regionalt nätbolag, Netwest, verkar i samma riktning.
Slutsats
Genom att samordna försäljningen av datakommunikation, i de fibernät som stadsnät
och fiberföreningar äger i Västra Götaland, till gemensamma avtals och prisvillkor
mot kund, kan man bättre nå ut med sitt fiberutbud på den regionala och nationella
kommunikationsmarknaden. Samordnade upphandlingar med gemensamma ramavtal
för entreprenader och drift samt service av datanät, kan sänka kostnaderna markant
för stadsnäten. Genom bättre tillgång till marknaden och sänkta kostnader genom
samverkan, kan stadsnäten stärkas. Detta gynnar såväl den lokal som regionala fibermarknaden och minskar risken för återmonopolisering.
Borås har det näst största stadsnätet i Västra Götaland och bör ta en aktiv del i utvecklingen av en regional samverkan mellan stadsnäten. Genom att gå med som delägare i Netwest stärks Stadsnätet SplitVisions konkurrenskraft, vilket ger företag och
organisationer i Borås fler alternativ att välja på, för sina regionala och nationella förbindelser. Delägarkapet i Netwest ger Borås möjlighet att påverka den regionala bredbandsutvecklingen och skapa bättre förutsättningar för invånare och företagande i
Borås.
Per Olsson
Personalchef
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Borås Elnät AB; Bildande av regionalt bolag Netwest
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Elnät AB beslutas representera Borås Stad i det regionala bolaget Netwest genom att, i enlighet
med utskickade handlingar från VGR, bli delägare i Netwest med ett insatskapital på upp till 600 000
kr under de fyra första åren.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Bildande av regionalt bolag - Netwest
Ärendet
Borås Elnät AB har inkommit med skrivelse där de föreslår att bolaget går in som
delägare i Netwest, det kommande regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland. I
enlighet med ägardirektiven översänder Borås Elnät AB nu ärendet för fullmäktiges
ställningstagande. Borås Elnät föreslår att det är naturligt att bolaget blir delägare då
verksamheten i Netwest har en koppling till den verksamhet som Borås Elnät AB
bedriver i sitt lokala stadsnät.
Ärendet om nyttan i stort med kommunens eventuella engagemang och delägande i
Netwest behandlas i separat ärende, 2014/KS0331. I bilagd PM från ärende
2014/KS0331 framgår att Borås Stad bedöms ha en betydande nytta av att engagera
sig i ett regionalt bredbandsbolag. Med detta som utgångspunkt behandlas nedan bolagsfrågan och Borås Elnäts roll som Borås Stads representant i Netwest.
Syfte med det nya bolaget
Enligt förslaget till bolagsordning ska Netwest utveckla och integrera en säker och
effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland, säkerställa att regionens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser, möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom regionen samt idka därmed
förenlig verksamhet.
Bolagets kostnader ska finansieras genom ett administrativt påslag på inköpta produkter och tjänster. Det lokala nätägandet kvarstår i övrigt som idag. Bolaget skall ägna
sig åt samlad och enhetlig försäljning av svartfiber och kapacitet.
Insats i bolaget
Västra Götalandsregionen kommer enligt förslaget att äga 34 % av aktierna (VGR: s
ägarandel är alltid konstant) och övriga aktier fördelas på delägande kommuner/stadsnät. I ett inledningsskede förväntas Borås Elnäts andel bli mellan 3,7 % och
9 %. Andelen och den beloppsmässiga insatsen är beroende på hur många kommuner/stadsnät som väljer att bli delägare.
Finansieringsbehovet uppskattas till knappt 6 mnkr för att säkerställa bolagets verksamhet de fyra första åren. Avsikten är att säkerställa finansieringen genom ovillkorade aktieägartillskott fördelat utifrån storlek på ägarandel. Insatsen för Borås Elnät AB skulle
som mest bli 600 000 kronor (150 000 kr/år i fyra år).
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Borås Elnäts insats i Netwest ur Borås Stads ägarperspektiv
Lämpligheten för kommunen eller dess stadsnätsbolag att engagera sig i det regionala
bredbandsbolaget Netwest framgår som inledningsvis beskrivits i bilagd PM, ärende
2014/KS0331. Vad gäller själva bolagsengagemanget för Borås Elnät AB konstateras
att ägarandelen är ringa. Borås Elnät AB blir enbart minoritetsägare, vilket innebär att
ägandet inte får konsekvenser i Borås Stadshus AB: s och Borås Stads koncernredovisning. Bolaget har VGR som största ägare och kommer att vara självfinansierande.
Även insatsen är förhållandevis liten. Sammantaget bedöms riskerna med Borås Elnäts engagemang i Netwest som små. Bolagets förslag om att i enlighet med upprättat
erbjudande gå in som delägare i Netwest och där representera Borås Stad, med finansiering upp till 600 000 kr, föreslås därför godkännas.
Förslag på beslutstext:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Elnät AB beslutas representera Borås Stad i det regionala bolaget Netwest genom att, i enlighet med utskickade handlingar från VGR, bli delägare i Netwest med ett insatskapital på upp till
600 000 kr under de fyra första åren.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0331

Stadskansliet
Avd: Personal och förhandling
Handläggare: Johannes Adolfsson

Förfrågan om att gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest
Ärendet
Västra Götalandsregionen har inkommit med en skrivelse till Borås Stad,
2014/KS0331, om att bli delägare i det regionala nätbolaget Netwest. Samtliga kommuner och stadsnät i Västra Götaland, får samma erbjudande. Netwests affärsidé är
att samordna försäljningen av den fiber stadsnät och fiberföreningar äger i Västra
Götaland, att åstadkomma gemensamma avtals och prisvillkor mot kund, bättre nå ut
på den nationella marknaden samt att upphandla gemensamma ramavtal för drift och
service av datanät mm, för att sänka kostnaderna för stadsnäten.
Det har även inkommit ett separat ärende, 2014/KS0706, med en begäran från Borås
Elnät AB om att få bli delägare i Netwest. Personal och förhandling uttalar sig härmed om lämpligheten av ett regionalt nätbolag och tillsänder denna PM till Ekonomistyrnings ärende 2014/KS0706.
Bakgrund
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har samverkat i bredbandsfrågor sedan mitten av tjugohundratalet. Samverkan har skett via den sk UBitgruppen, där kommunerna representerats av en kommun från respektive kommunalförbund, för Sjuhärad Borås. Till grund för samarbetet finns sedan 2009 den regionala
bredbandstrategin, antagen av Regionfullmäktige i februari 2009.
Parallellt har Stadsnäten i Västra Götaland samverkat genom den ideella föreningen
Västlänk, samt genom Västgötaringen, en fiberring som drivs av ett antal stadsnät i
syfte att tillgodose behovet av att kunna kommunicera utanför den egna kommungränsen.
Båda parter har på varsitt håll identifierat ett behov av att öka takten på fiberutbyggnaden hos stadsnäten i länet, för att kunna uppnå de regionala och nationella bredbandsmålen om att 90% av befolkningen skall ha tillgång till bredband med 100 Mb/s
år 2020. Enligt statistik från Post och Telestyrelsen (PTS) från 2013, ligger Västra
Götaland klart sämre till när det gäller uppfyllandet av bredbandsmålet, då 49% av
befolkningen har tillgång till 100 Mb/s, mot Sverigesnittet på 53%. VG-län har dock
närmat sig de senaste åren.
En förutsättning för att stadsnäten fortsatt ska kunna upprätthålla en fungerande
konkurrens på fiberinfrastrukturnivå, samt öka investeringstakten, är att ekonomin

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

förbättras. Detta föranledde Stadsnäten (genom föreningen Västlänk) att i början av
2013 ta kontakt med Västra Götalandsregionen, för att starta en gemensam utredning
av de affärsmässiga, legala och politiska förutsättningarna för samverkan inom nätområdet, i syfte att utveckla infrastrukturen för elektronisk kommunikation i länet. Utredningen resulterade i ett förslag om att bilda ett regionalt bredbandsbolag ägt av
Västra Götalandsregionen och stadsnät/kommuner i länet.
Stadsnätens styrkor och svagheter
Stadsnätens styrka är den lokala närvaron och marknadsbearbetningen samt lokalt väl
utbyggda fibernät. Stadsnäten har dock svårt att lämna offert på regionala förbindelser
som spänner över flera stadsnät och mycket svårt att lämna deloffert på större butiksnät och andra nationella nät. Detta beror på att kunden får vända sig till vart och ett
stadsnät, då det inte finns någon samordnad försäljningsorganisation, som via en kontaktyta kan lämna offert för samtliga stadsnät i Västra Götaland. Vidare har stadsnäten olika servicenivåer (SLA=Service Level Agrement) och olika prissättning. Varje
stadsnät har utvecklats för sig och har sina teknikstandarder och sina egna avtal med
entreprenörer för byggnation av nätverken samt egna avtal med leverantörer för drift
och service på nätverken.
Möjligheter för stadsnäten
Genom skapa en ingång för offertförfrågningar och gemensamma servicenivåer
(SLA) och prisnivåer för samtliga Stadsnät, får man större möjligheter att ta hem regionala och nationella nätaffärer. Gemensamma ramavtal för entreprenader, drift och
service, kan sänka dagens kostnader markant och öka servicenivån för kunden.
Hot om inget görs
Om ingen samordning görs av stadsnätens utbud kommer de att ha fortsatt svårt att
konkurrera om regionala och nationella nätaffärer. Stadsnäten kommer heller inte att
kunna dra nytta av att sänka sina kostnader genom gemensamma ramavtal.
En lägre lönsamhet i fiberaffären leder till en lägre fiberutbyggnadstakt och ökar risken för uppköp av Stadsnät och återmonopolisering av fibermarknaden, då den dominerande marknadsaktören Telia/Skanova är en av de främsta köparna av fibernät.
Detta är en icke önskvärd utveckling för såväl näringsliv, invånare som offentlig sektor, då vetenskapliga studier som Acreo gjort, visar att kostnaden för fiberkommunikation, ligger ca 10% lägre i kommuner som har stadsnät. Acreo är en del av Swedish
ITC Institute, som är ett Statligt forskningsbolag.
En lägre fiberutbyggnadstakt kommer att försena det eftersträvade teknikskiftet, från
kommunikation via koppar till kommunikation via fiber. Detta teknikskifte är viktiga
mål på såväl nationell nivå som EU-nivå, då man ser snabb säker IT-infrastruktur för
datakommunikation som ett konkurrensmedel och en förutsättning för det digitala
samhället.
Syfte med det nya bolaget Netwest
Enligt förslaget till bolagsordning ska Netwest utveckla och integrera en säker och
effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland, säkerställa att regionens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser, möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom regionen samt idka därmed
förenlig verksamhet.
Bolagets kostnader ska finansieras genom ett administrativt påslag på inköpta produkter och tjänster. Det lokala nätägandet kvarstår i övrigt som idag. Bolaget skall ägna
sig åt samlad och enhetlig försäljning av svartfiber och kapacitet.
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Netwest, Vision och affärsidé
Netwests vision är att ”främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som
bidrar till nytta och mervärden för invånare, näringsliv och offentlig verksamhet.
Detta ska ske genom att öka omsättningen, minska kostnaderna och därmed förbättra
lönsamheten för de lokala stadsnäten.”.
Bolagets affärsidé formuleras som att ”Netwest ska vara det självklara alternativet i
Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för
operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.”.
Effekter av ett regionalt bredbandsbolag
Ett regionalt bredbandsbolag ska ge följande långsiktiga nytta för invånare och näringsliv:
• Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götalands län
• Större valfrihet på tjänstesidan och bättre priser genom ökad konkurrens
• Ökande intäkter för stadsnäten med gemensamt marknadsföringsbolag
• Ökad fiberutbyggnad genom lokala investeringar
• Förbättrad regional planeringsförmåga gällande bredbandsutbyggnad
• En möjlighet för de uppväxande fiberföreningarna att få hjälpa med att erbjuda sina tjänster till marknadens aktörer.
Vinster för kommun/stadsnät
Som delägare i Netwest skapas nya möjligheter för kommuner/stadsnät i form av:
• Tillgång till nya affärer och ökad nyttjandegrad i befintligt nät
• Bättre ekonomi genom kapitalisering på redan gjorda fiberinvesteringar, samt
möjlighet till sänkta driftkostnader
• Avrop av drift- och marknadsföringstjänster
• Stöd vid uppstart av ny stadsnätsverksamhet och fiberföreningar
• Potential för utökat samarbete, genom den plattform som skapas i form av
det gemensamma bolaget
Vinster för invånare och näringsliv
Sett ur ett invånar- och näringslivsperspektiv kan ett regionalt bredbandsbolag ge
följande långsiktiga nytta:
• Större valfrihet på tjänstesidan och bättre priser genom ökad konkurrens
• Förbättrade förutsättningar för samhällsutveckling, bihållen konkurrenskraft
hos företagen, samt effektivet och service hos offentlig verksamhet
• Ökad fiberutbyggnad genom lokala investeringar
• Förbättrad regional styrningsförmåga
• Sammanfattningsvis bättre förutsättningar att nå de uppsatta bredbandsmålen
Närliggande beslut
Borås Stad beslöt Kommunstyrelsen i augusti 2011 att tillsammans med Västra Götalandsregionen satsa 12 Mkr på åtta bredbandsbristområden på Borås landsbygd.
Borås har därutöver stött fiberföreningarna via kommunal borgen, inmätning av föreningarnas fibernät och en aktiv rådgivning och samordningsinsatser. Fiberföreningarna kommer sannolikt inom tre till fem år, att ha byggt ut fibernät på så gott som
hela Borås landsbygd. De större aktörerna på fibermarknaden har inte resurser att
arbeta mot kanske 3-400 fiberföreningar i Västra Götaland än mindre än 21 Stadsnät.
Genom att bild en paraplyorganisation för fiberföreningarna lokalt eller direkt under
Westnet, så kan dessa nå ut på marknaden och tex sälja fiber till mobilmastägare på
landsbygd eller mindre samhällen.
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I oktober 2012 antogs visionen ”Borås 2025” i Kommunfullmäktige. I målområde 5
”Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande”, slås fast att ”En väl utbyggd
datakommunikation gör det möjligt att leva och etablera företag även i mindre samhällen.”. En väl utbyggd datakommunikation kan dock även bidra till måluppfyllnaden för övriga sex målområden: att mötas, ansvar för barn och unga, företagande,
livskraftig stadskärna, goda resvanor och kommunikationer samt ekologisk hållbarhet.
Ett väl utbyggt fibernät och tjänsterna i detta, stöttar målen i ”Vision Borås 2025”.
I augusti 2014 beslutade kommunfullmäktige att ge Borås Elnät AB i uppdrag att via
sitt stadsnät SplitVision, fibrera Borås 21 tätorter till en beräknad kostnad av 400 Mkr.
Detta är ett stortsteg framåt för att uppfylla visionen ”Borås 2025”, den nationella
”Digitala agendan” och de nationella bredbandsmålen.
Besluten om stöd till fiberföreningar och fiberutbyggnad i Borås tätorter, skall ses
mot bakgrund av en politisk strävan att nå de nationella bredbandsmålen, att 90% av
invånarna skall ha tillgång till 100 Mb/s bredband, år 2020. Beslutet att bilda ett regionalt nätbolag, Netwest, verkar i samma riktning.
Slutsats
Genom att samordna försäljningen av datakommunikation, i de fibernät som stadsnät
och fiberföreningar äger i Västra Götaland, till gemensamma avtals och prisvillkor
mot kund, kan man bättre nå ut med sitt fiberutbud på den regionala och nationella
kommunikationsmarknaden. Samordnade upphandlingar med gemensamma ramavtal
för entreprenader och drift samt service av datanät, kan sänka kostnaderna markant
för stadsnäten. Genom bättre tillgång till marknaden och sänkta kostnader genom
samverkan, kan stadsnäten stärkas. Detta gynnar såväl den lokal som regionala fibermarknaden och minskar risken för återmonopolisering.
Borås har det näst största stadsnätet i Västra Götaland och bör ta en aktiv del i utvecklingen av en regional samverkan mellan stadsnäten. Genom att gå med som delägare i Netwest stärks Stadsnätet SplitVisions konkurrenskraft, vilket ger företag och
organisationer i Borås fler alternativ att välja på, för sina regionala och nationella förbindelser. Delägarkapet i Netwest ger Borås möjlighet att påverka den regionala bredbandsutvecklingen och skapa bättre förutsättningar för invånare och företagande i
Borås.
Per Olsson
Personalchef
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Åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption
och ekonomisk brottslighet vid upphandling
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen ges uppdraget att utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och korruption, samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Arbetsgruppens PM ”Åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling” läggs till handlingarna.
Arbetsgruppens förslag på ändringar i Tekniska nämndens utkast till upphandlingsregler godkänns och meddelas
Tekniska nämnden.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling
Kommunstyrelsen tillsatte under 2013 en arbetsgrupp för att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling.
Arbetsgruppen redovisar i bilagd PM sina synpunkter och förslag på åtgärder. Bland
annat föreslås att Kommunstyrelsen ska få uppdraget att utreda förutsättningarna för
inrättandet av en anonym inrapporteringskanal för misstänkta fall av oegentligheter.
Dessutom föreslås ett Kunskapscentrum som skulle vara den resurs inom Borås Stad
som aktivt arbetade med förebyggande arbete mot korruption och ekonomisk brottslighet.
Arbetsgruppen har även varit delaktiga i framtagandet av nya upphandlingsregler, och
en ny etisk policy. Både upphandlingsreglerna och den etiska policyn är ute på remiss
och kommer att beslutas om i separata ärenden.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att jobba aktivt för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet. Arbetsgruppens förslag är i linje
med detta. Hur arbetet ska införlivas i Borås Stad behöver utredas ytterligare ur såväl
organisatorisk, juridisk som ekonomisk synvinkel. Kommunstyrelsen delar därför
uppfattningen att vidare utreda förutsättningarna för en anonym inrapporteringskanal
och ett Kunskapscentrum.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen ges uppdraget att utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och korruption, samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson
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Åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption
och ekonomisk brottslighet vid upphandling
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt den 4 mars 2013 att skapa en arbetsgrupp för att förebygga ekonomisk
brottslighet i samband med upphandling samt oegentligheter och korruption. Kommunstyrelsen
framhöll vid beslutet att det är viktigt att värna seriösa företags konkurrenskraft i den kommunala
upphandlingen och jobba för att förebygga ekonomisk brottslighet och motverka oegentligheter
och korruption.
Arbetsgruppens uppdrag har främst varit att ta fram förslag till åtgärder och rutiner som förebygger ekonomisk brottslighet, oegentligheter och korruption. Arbetsgruppen har letts av Ulf
Sjösten (M), och i gruppen har även Magnus Carlsson (S) deltagit tillsammans med tjänstemän
från Borås Stad.
Härmed lämnar arbetsgruppen sin rapport med förslag till åtgärder.
Arbete mot oegentligheter och korruption
Korruptionsfrågan har tidigare varit relativt oprioriterad i landets kommuner. Det beror troligen
på att frågan inte upplevts som ett problem eller som en högriskfråga. Bland annat anses Sverige
som ett av de länder i världen där det förekommer minst korruption. De senaste årens upptäckta
fall av korruption och oegentligheter i kommuner har gjort att riskmedvetenheten höjts. Störst
genomslag har den s k ”Göteborgsskandalen” haft.
Med anledning av denna utveckling startade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2011 upp
ett nätverk för korruptionsbekämpning där Borås har deltagit. Syftet med nätverket har bland
annat varit att ta fram verktyg för kommunerna att kunna jobba vidare med, då de flesta
kommuner inte tidigare utvecklat något strategiskt antikorruptionsarbete.
Arbetsgruppen vill framhålla de punkter som vid SKL-nätverkets arbete har framkommit som
extra viktiga i det förebyggande arbetet mot oegentligheter och korruption:
”Tone of the top”
Vikten av ledningens signaler i en organisation kan inte underskattas. Det är viktigt att ”leva som
man lär”.

Tydlig handfast policy och riktlinjer
Det är viktigt att vara tydlig med vad organisationen tillåter och inte tillåter. Det är därför viktigt
att det i centralt antagna styrdokument klart framgår vilka regler som gäller och vilken värdegrund
och vilka förhållningssätt som ska ligga till grund för den kultur man vill skapa i organisationen.
Insyn och transparens i organisationen
När verksamheten präglas av öppenhet, transparens, kommunikationsvilja och medvetenhet, har
bedragaren svårare att verka än i en verksamhet som präglas av motsatsen.
God förståelse om var risker finns
Genom systematiskt arbete med riskhantering kan risker identifieras, analyseras och reduceras.
Medarbetare ska involveras i riskanalysen då det är de som har bäst insyn i vilka risker som finns i
respektive verksamhet.
Kontroll och uppföljning
Arbetet med riskerna för korruption bör införlivas i organisationens normala interna kontrollarbete.
Utbildning och kommunikation
För att arbetet mot korruption ska bli levande måste hela organisationen bli involverad. Att
utbilda personalen och kommunicera vilka regler som gäller är avgörande för att hålla processen
levande och för att de centralt antagna styrdokumenten ska få önskvärd effekt.
Säkerställa resurser
Det är viktigt att säkerställa resurser som kan utreda korruptionsmisstankar.
Anonym inrapporteringskanal
Medarbetare ska uppmuntras att rapportera in alla misstankar om oegentligheter. För att det ska
ske måste inrapportering kunna göras anonymt. Att skapa en funktion som säkerställer att
anonymt kunna ”visselblåsa”, och att tydligt kommunicera ut denna inrapporteringskanal kan
vara ett sätt att få fler att våga slå larm om oegentligheter.
Arbete mot organiserad brottslighet – för social hänsyn och vita jobb
Svart arbetskraft omsätter enligt Skatteverket över 60 miljarder kronor om året. Resultatet är bl a
att svarta företag konkurrerar ut seriösa. Staten och kommunerna upphandlar för över 700
miljarder kronor per år, en femtedel av BNP. Även den offentliga upphandlaren köper betydande
svartarbete. Om stat och kommun enbart handlar så billigt som möjligt blir det:
- dyrt för att seriösa företag slås ut eller tvingas jobba svart
- dyrt för att samhället inte får skatteinkomster
- dyrt och osäkert för arbetstagarna för att de tvingas sänka sina löner, bli ekonomiska
brottslingar genom skattefusk och för att de mister socialt skydd i form av pensioner, sjuk- och
avtalsförsäkringar.
- rättsosäkert för medborgarna eftersom tung brottslighet följer i spåren på svartjobb.
Alla seriösa aktörer har alltså intresse av att med krafttag bekämpa den organiserade brottsligheten. Ett sätt att motverka svartjobb och organiserad brottslighet är att arbeta aktivt i likhet med
den s k ”vita jobb-modellen”. Detta innebär att den offentliga upphandlaren kräver att de
upphandlade företagen enligt upphandlingsavtalet ska tillämpa utvalda sociala villkor. Dessa krav

ska även kunna kontrolleras oanmält och vid brott mot kraven kan upphandlaren kräva
skadestånd eller häva avtalet.
Arbete mot organiserad brottslighet - kunskapscentrum
Göteborgs Stad beslutade 2008 att inrätta ett kunskapscentrum mot gängkriminalitet, organiserad
brottslighet och otillåten påverkan. Målet var att stödja och värna det demokratiska samhällssystemet genom en bred myndighetssamverkan.
Den organiserade brottsligheten består inte bara av välorganiserade och kända gäng – den arbetar
flexibelt i nätverk med en ökad affärsmässighet och effektivitet i sin kriminella verksamhet. För
att möta detta måste kommuner och myndigheter liksom branschorganisationer och fackliga
organisationer vara flexibla och utveckla nätverk och effektiva arbetsformer för de hotbilder och
risker som identifieras. Ett kunskapscenter kan stödja ett sådant arbetssätt.
Den svarta ekonomin är en grogrund för de kriminella. Kunskapscentret kan stödja nätverk om
upphandling och lokalupplåtelse. Handlingsplaner kan tas fram för att förhindra att lokaler hyrs
ut till kriminell verksamhet eller att man vid upphandling anlitar svart arbetskraft.
Kunskapscentrumet kan bygga upp eller förbättra samarbetskanaler mellan myndigheter för att
hindra felaktiga bidragsutbetalningar. Centrumet kan även starta eller utveckla samarbete mellan
myndigheter och kommunal upphandling, förbättra checklistor, kartlägga information om
leverantörer, samt skapa rutiner för uppföljning.
Vidare skulle ett kunskapscentrum kunna utveckla riskbedömningar i samverkan så att nya
hotbilder och risker kan hanteras. Det skulle kunna arbeta förebyggande genom att visa Borås
Stads arbete för justa upphandlingar – en korruptionsfri miljö.
För att policyn ”Vårt förhållningssätt” och arbetet med att motverka oegentligheter och
korruption inom organisationen ska få effekt, är det avgörande med utbildning och fortlöpande
information. Ett kunskapscentrum skulle lämpligen utgöra resursen för detta. Här bör även den
webbaserade utbildning som SKL erbjuder utnyttjas.
Slutligen anser arbetsgruppen att en funktion för rapportering och hantering av misstänkta fall av
oegentligheter och korruption, en s k ”visselblåsarfunktion” lämpligen skulle placeras hos
Kunskapscentrum.
Arbetsgruppens förslag
Arbetsgruppen har, mot bakgrund av redogörelsen ovan, förslag till åtgärder för att förebygga
ekonomisk brottslighet i samband med upphandling samt förebygga oegentligheter och
korruption i kommunens verksamhet.
Gruppen föreslår följande åtgärder:
1. Upphandlingsregler: Tekniska nämnden har framlagt förslag på nya upphandlingsregler.
Arbetsgruppen har varit delaktig i framtagandet av dessa. Bland annat innehåller de nya
reglerna krav på sociala och etiska hänsyn samt ökade möjligheter för kommunen att
kontrollera efterlevnaden av uppsatta krav. De nya reglerna innehåller även förstärkta

skrivningar kring samordnad upphandling, verksamhetsspecifika upphandlingar samt
direktupphandling, i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen.
Arbetsgruppen föreslår att några förtydliganden införs jämfört med Tekniska nämndens
förslag. Bland annat föreslår gruppen en beloppsgräns för dokumentering vid direktupphandling, samt tydliggörande av kommunens rätt att ta del av de uppgifter från
avtalsleverantörer som krävs för att följa upp om ett avtal eller lag följs. Kommunstyrelsen kan inkludera ändringsförslagen, vilka framgår av bilaga, i kommande remissvar
till Tekniska nämnden.
2. Policy mot oegentligheter och korruption: För att skapa ett förhållningssätt som
motverkar risken för oegentligheter och korruption, anser arbetsgruppen att ett centralt
styrdokument fastställs som klargör vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska
råda. Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”,
att gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag. Policyn,
vilken framgår i bilaga, är utskickad på remiss till samtliga nämnder och bolag.
Kommunstyrelsen har att i separat ärende föreslå kommunfullmäktige att besluta om
policyn.
3. Kunskapscentrum: Resurser behöver säkerställas för att kommunen ska kunna arbeta
aktivt mot korruption och organiserad brottslighet. Dels inom den egna organisationen
men även i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Arbetsgruppen betonar
vikten av att processerna hålls levande, och föreslår därför att Kommunstyrelsen beslutar
att utreda förutsättningarna för ett kunskapscentrum i Borås Stad.
4. Inrapporteringskanal: Arbetsgruppen föreslår att Borås Stad inrättar en s k
visselblåsarfunktion, en funktion där medarbetare anonymt kan lämna in tips om
misstänkta oegentligheter. Upprättandet av en visselblåsarfunktion markerar att Borås
Stad inte accepterar korruption samt uppmuntrar medarbetarna att våga slå larm. Det är
dock viktigt att säkerställa det juridiska kring en sådan funktion, exempelvis
anonymitetsskyddet. Hur inrättandet av en visselblåsarfunktion ska ske föreslås därför
ingå i utredningen kring ett kunskapscentrum.
Övriga frågor att arbeta vidare med
I arbetsgruppens arbete har framkommit ett antal problemställningar och idéer kring hur arbetet
mot svartarbete och organiserad brottslighet kan förhindras, och hur rutiner kring upphandlingsförfarandet kan förbättras i Borås Stad. Detta är frågor som arbetsgruppen anser ska arbetas
vidare med.
Det är mycket viktigt att Borås Stad arbetar för att främja drägliga villkor avseende lön, arbetsmiljö, sociala villkor etc. Arbetsgruppen har bl a behandlat frågan om att Borås Stad vid
upphandlingar ska kunna ställa krav som motsvarar villkor som finns i svenska kollektivavtal,
lagar och branschpraxis.
Europaparlamentet beslöt i början på 2014 om nya direktiv om offentlig upphandling med bl a
möjlighet att åberopa kollektivavtal. I väntan på att direktivet ska införlivas i svensk rätt och att
rättsläget ska klarna föreslår arbetsgruppen att det inte skrivs in något om kollektivavtalsliknande
villkor i upphandlingsreglerna. Istället bör Kommunstyrelsen samt upphandlingsavdelningen följa
utvecklingen för eventuellt införande i reglerna längre fram.

Arbetsgruppen vill också lyfta fram vikten av kontinuerlig uppföljning och kontroll av befintliga
avtal samt vikten av ett utvecklande arbetssätt och en levande process, bland annat genom
kompetensspridning och utbildning av såväl tjänstemän som förtroendevalda kring upphandlingsfrågor.
Borås Stad ska självklart göra korrekta upphandlingar och eftersträva så hög avtalstrohet som
möjligt. Arbetsgruppen ser ett värde i att upphandlingsfrågorna i Borås Stad får ett större fokus,
ett starkare mandat och att samordning i frågorna underlättas. En del i att nå detta skulle kunna
vara att Upphandlingsavdelningen får en central placering under Kommunstyrelsen.
Arbetsgruppens bedömning är att det behövs resursförstärkning för att tillgodose den önskvärda
utvecklingen av kontroll och uppföljning av upphandlingsprocessen.
Varje nämnd och bolag har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde och ska, i enlighet med av Kommunfullmäktige antagna regler för intern
kontroll, upprätta en plan baserad på en riskanalys. Arbetsgruppen vill påtala vikten av att
analysen inkluderar de verksamhetsrisker som finns i upphandlingsprocessen.
Arbetsgruppen föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen ges uppdraget att utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av
misstänkta fall av oegentligheter och korruption, samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Arbetsgruppens PM ”Åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid
upphandling” läggs till handlingarna.
Arbetsgruppens förslag på ändringar i Tekniska nämndens utkast till upphandlingsregler godkänns och meddelas
Tekniska nämnden.

Borås den 27 november 2014

Ulf Sjösten

Magnus Carlsson

Detta är arbetsgruppens förslag på regler för upphandling. Röd text är
sådant som arbetsgruppen vill ta bort jämfört med Tekniska nämndens
förslag, och grön text är sådant som gruppen vill lägga till.

Regler för
upphandling
Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga
hänsyn.
Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. Allt som upphandlas ska ha rätt funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet. Upphandling
ska planeras i god tid och ske i samverkan mellan Upphandlingsavdelningen och sakkunniga i verksamheten.
Upphandlingar ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den
konkurrens som finns. De krav som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella,
förutsägbara och icke-diskriminerande.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets
intresse. De upphandlade ramavtalen ska användas.
Reglerna gäller utöver lagen om offentlig upphandling (LOU) all Borås Stads upphandling
och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader. De omfattar alla Borås Stads förvaltningar och bolag samt de föreningar och stiftelser där Borås Stad är förvaltare eller utser en
majoritet av styrelsen. Nedan innefattas alla dessa i ordet ”kommunen”.
Tekniska nämnden utfärdar tillämpningsföreskrifter till dessa regler.
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Samordnad upphandling

Samordnad upphandling är avgörande för att nå bästa möjliga villkor och en enad kravställning, samt minska administrativa kostnader. Varje verksamhet har ansvar för att se även till
kommunens gemensamma bästa vid inköp och upphandling. I detta ligger bl.a. att medverka till att utveckla samordnad upphandling.
Samordnad upphandling ska ske där det finns gemensamma intressen, och göras av Upphandlingsavdelningen i medverkan av den mest lämpliga kompetensen i verksamheterna för
de aktuella varorna eller tjänsterna. Tekniska nämnden eller Upphandlingsrådet avgör vilka
intressen som är gemensamma.
Kommunens verksamheter ska inte i egen regi upphandla varor eller tjänster som finns i
övergripande ramavtal. Ramavtalen ska användas, och avrop från dem göras enligt beställarinstruktionen. Om ramavtal saknas ska verksamheten väcka frågan.
Upphandling ska ske i samverkan med andra upphandlande myndigheter om det ger fördelar i volym och effektivare upphandling, inte bara med våra egna förvaltningar och bolag
utan även med andra kommuner och kommunala bolag, kommunförbund, landsting och
statliga myndigheter.

Verksamhetsspecifika upphandlingar

Verksamheten upphandlar vara eller tjänst som inte finns upphandlad i övergripande ramavtal, utan är verksamhetsspecifik. Berör upphandlingen mer än en verksamhet ska den ske
i samförstånd. Upphandlaren ska överväga att skapa ramavtal.
Saknas kompetens ska Upphandlingsavdelningen anlitas.

Direktupphandling

Vid beräkning av direktupphandlingsvärde ska liknande direktupphandlingar räknas samman. Den som upphandlar måste därför kontrollera både avtalets totala värde och liknande
direktupphandlingar, även som löper över flera år.
Vid direktupphandling ska alltid konkurrensen på marknaden tas tillvara. Direktupphandlingar under ett halvt basbelopp behöver dock inte konkurrensutsättas. Alla direktupphandlingar ska dokumenteras. Även direktupphandlingar ska dokumenteras. Direktupphandlingar under ett halvt basbelopp behöver dock inte konkurrensutsättas eller dokumenteras.
Det kan uppstå situationer som kräver avsteg från direktupphandlingsreglerna, t.ex. om
endast en leverantör är aktuell. Sådana avsteg ska rapporteras till Upphandlingsavdelningen
med motivering.
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Köp från annan kommun

Vid köp av varor eller tjänster av en annan kommun finns vissa undantag från lagen om
offentlig upphandling. Undantag måste prövas i varje enskilt fall. Saknar verksamheten
kompetens för prövningen ska jurist på Stadskansliet tillfrågas.

Förhållningssätt
Affärsetik
Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag och ska vara saklig och opartisk.
Tjänstemän och förtroendevalda får inte misstänkas för ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete. Upphandling är särskilt integritetskänsligt, och ansvariga måste uppträda
därefter. Alla försök till otillåten påverkan ska anmälas till närmaste chef eller övrig arbetsledning.
Förtroendevalda och anställda med intressen i leverantörsföretag ska inte delta i upphandling eller inköp, om det kan påverka beslutet. En förtroendevald eller anställd som får en
nära affärsrelation till en leverantör ska undvika att anlita samma leverantör privat.
Kommunen ska anlita endast seriösa leverantörer som fullgör sina skyldigheter i det land
där de är registrerade. Samma krav gäller underleverantörer. Kontroll om leverantören betalat skatter och avgifter ska ske innan denne anlitas.
Miljöhänsyn
Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla upphandlingar och inköp. Kommunen
ska sträva efter att leverantörer har god miljökunskap och systematiskt miljöarbete. Vi ska
välja produkter och tjänster som med bibehållen funktion har så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt. Kraven måste dock vara proportionerliga, ha en koppling till varan
eller tjänsten, vara möjliga att kontrollera, och får inte diskriminera leverantörer från andra
regioner eller länder.
Avtalet ska kräva att leverantören har och följer rutiner för att minska sin energiförbrukning, sitt avfall och sina utsläpp, och för hur eventuella kemikalier hanteras. Leverantören
ansvarar också för eventuella underleverantörer.
Vid upphandlingar som medför kostnader för energi, drift och underhåll ska utvärderingen
grundas på livscykeln. Förfrågningsunderlaget ska tydligt visa vilka parametrar som ingår.
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Sociala och etiska hänsyn
Vi ska ställa sociala och etiska krav. Särskilt ska vi ta hänsyn till ILO:s konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention. Avtalet ska kräva att leverantören följer ILO:s kärnkonventioner.
Vid alla upphandlingar ska kommunen i avtalet ställa som villkor att verksamheten följer
lagar, regler och avtal i det land där leverantören verkar, inklusive till exempel arbetarskydd,
arbetsmiljö och minimilön. Lönen ska betalas direkt till den anställde på överenskommen
tid.
Avtalet ska kräva att leverantören följer ILO:s kärnkonventioner, mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering samt för anställdas rätt att organisera sig.
I vård och omsorg ska anställda hos leverantör ha samma meddelarfrihet som anställda i
kommunen. Leverantören ska också tillförsäkra allmänheten insyn i verksamheten. Villkor
om meddelarfrihet och insyn kan ställas även i andra upphandlingar.

Avtal

Inriktningen ska vara att i största möjliga utsträckning teckna ramavtal för såväl varor som
tjänster. Ramavtal innebär att leverantör och kommunen överenskommer villkor som gäller
alla avrop under avtalsperioden.
Bolagen ska ge generell fullmakt till Upphandlingsavdelningen att träffa ramavtal.
Skyldighet att använda avtal
Kommunens verksamheter är skyldiga att känna till och utnyttja de ramavtal som finns.
Avtalstecknare
Om inte annat beslutas har upphandlingschefen delegation att underteckna ramavtal, besluta om förändringar och förlängning av avtal, samt att godkänna överlåtelse till ny leverantör vid företagsövertagande.
Avtal efter direktupphandling tecknas av verksamhetschef eller annan person enligt delegation.
Registrering och förvaring
Alla upphandlade avtal ska registreras i kommunens avtalsdatabas, även direktupphandlingar över ett halvt basbelopp. Avtalsdatabasen ska vara tillgänglig via kommunens intranät.
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Uppföljning och kontroll

Upphandlingsavtalet ska fastställa ett vite och ge kommunen rätt att häva hela avtalet vid
en allvarlig brist i att uppfylla de krav Borås Stad ställer. Leverantör svarar för eventuella
underleverantörer som för sig själv.
Upphandlande enhet ska med täta intervaller kontinuerligt kontrollera såväl leverantörer
som varor och tjänster. Kommunen kan anlita oberoende konsult part eller myndighet för
kontroll. Kommunen ska ha rätt att ta del av de uppgifter som krävs för att se om lagar och
avtal följs.

Ansvar
Nämnder och styrelser
Nämnder och styrelser ansvarar för att ingångna avtal följs, och för kontroll av att leveranser sker till avtalade villkor.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ska strategiskt styra koncernöverskridande upphandlingsverksamhet
samt vara kommunens kompetenscentrum och inköpscentral.
Upphandlingsrådet
Tekniska nämnden utser Upphandlingsrådet bland förvaltnings- och bolagschefer. Rådets
uppdrag är att ansvara för Borås Stad i upphandlings- och inköpsfrågor med utgångspunkt i
att skapa synergi för hela koncernen.

Avgränsning

Reglerna omfattar inte köp eller arrende av fast egendom, eller hyra av lokal.
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att agera
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Vårt förhållningssätt

- HUR VI MOTVERKAR OEGENTLIGHETER

Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar för att
motverka oegentligheter. Arbetet med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet. I
Vårt förhållningssätt har vi en gemensam syn. Arbetsledningen, stadsjuristerna och
revisionen kan ge råd i enskilda fall.
Relation till allmänheten
Anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska vara sakliga och opartiska i sin tjänsteutövning. Vi handlar alltid
på ett sätt som vi kan försvara både inför allmänheten och inom vår egen organisation.
Vi företräder inte bara vår egen verksamhet, utan är också ambassadörer för hela
Borås Stad. Våra kontakter med allmänheten, massmedia och andra ska präglas av
öppenhet, korrekthet, serviceanda och respekt. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten anger i vilken anda vi ska verka.
Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv. Den får inte påverkas av privata
relationer. Anställda eller förtroendevalda får inte komma i beroendeställning till
någon vi möter i tjänsten. Var och en måste självfallet vara noga med att inte missbruka sin position.
Särskilda krav på integritet finns till exempel vid myndighetsutövning och upphandling. Vi ska alltid förhålla oss så att vi motverkar risk för mutbrott. Anställda får inte
ha bisysslor som sätter trovärdigheten på spel.
Interna relationer
Ansvar, korrekthet, rättvisa, konsekvens och respekt är ledord för alla. Chefen är ett
föredöme för sina medarbetare och ansvarar för att arbetsklimatet präglas av öppenhet och arbetsglädje.
Vi har respekt och förtroende för koncernens verksamheter. Givetvis misskrediterar
vi inte en annan förvaltning eller verksamhet, även om åsikterna går isär.
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Relation till beslut
Det är både en rättighet och en skyldighet för de anställda att före beslut framföra
en tydlig mening, grundad på erfarenhet och sakkunskap. Fattade beslut respekterar vi och arbetar för att genomföra dem, även om vi personligen har en avvikande
åsikt.
Vi varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda.
Representation
Representation ska ske med omdöme och med tanke på kommunens bästa. För
alkohol vid representation har fullmäktige fastställt regler.
Betalningsmedel
Vi är ytterst försiktiga med allmänna medel. Kommunens betalningsmedel används
med omdöme och enbart för tjänstebruk.
Vid misstanke
Vi accepterar inga tecken på oegentligheter utan agerar direkt. Vid misstanke informerar vi närmaste chef eller övrig arbetsledning, som gör polisanmälan eller annan
lämplig åtgärd.
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BILAGA

Tolkningar och exempel
om gåvor, förmåner och representation

Denna bilaga ger en närmare tolkning av hur vi ska förhålla oss i olika situationer
och till eventuella erbjudanden om förmåner.
Varje förmån som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen är otillbörlig. Klart
otillbörliga förmåner är till exempel
•
•
•
•
•
•
•

Alla penninggåvor, kontanter, värdepapper
Lån med gynnsamma villkor
Borgensåtaganden eller skuldtäckning
Efterskänkande av fordran, ränta, etc
Att förfoga över fritidshus, fordon, båt för privat bruk
Tjänster som byggnadsarbeten och bilreparationer
Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor

Brottet tagande av muta sker inte enbart när man tar emot en otillbörlig belöning,
utan även om man begär den, eller låter någon utlova den åt sig. Givande av muta
blir brottsligt inte bara när man lämnar den utan redan om man erbjuder eller utlovar den. För både tagande och givande är straffet böter eller fängelse.
Vid tveksamhet om en förmån är det rimligt att utgå från att den inte är tillåten. Ett
sätt att undvika problem med gränsdragning är att helt avstå från att ta emot gåvor
och förmåner.
Enklare förmåner som inte rimligen kan påverka en persons handlande är tillåtna,
till exempel mindre varuprover, prydnadsföremål, och enkel uppvaktning på födelsedag eller vid sjukdom.
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Måltider
Enstaka, vardagliga arbetsmåltider är tillåtna. Maten får dock inte vara huvudsyftet
med mötet. Måltiden bör vara en i sammanhanget sedvanlig gästfrihet, till exempel
värdskap vid avslutning av förhandlingar. Under upphandling gäller särskild restriktivitet med att låta sig bjudas av möjlig leverantör.
Särskild försiktighet gäller ofta återkommande representation, eller om partner är
medbjuden.
Resor och kurser
Studieresor, kurser och konferenser ska normalt betalas av arbetsgivaren.
Det är sällan tillbörligt att en anställd i offentlig sektor bjuds på studieresa över mer
än en dag. En sådan resa måste vara seriöst upplagd och inte ha ovidkommande
nöjesinslag. Inbjudan ska vara till arbetsgivaren, som väljer ut deltagare.
Gåvor
Gåvor vid jul, högtidsdagar och avtackningar är normalt acceptabla inom Skatte
verkets gränser för skattefrihet.
En gåva kan vara otillbörlig även om värdet är ringa. Den får inte kopplas till en viss
prestation.
Rabatter och bonusar
Anställda och förtroendevalda ska i sin roll inte ta emot rabatter eller andra förmåner som inte alla i verksamheten kan ta del av.
Erbjudanden om att fritt eller subventionerat delta i evenemang på fritiden ska betraktas restriktivt och alltid godkännas av överordnad.
Bonuspoäng, för exempelvis tjänsteresor eller hotellnätter, ska förstås användas
endast i tjänsten.
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Relation mellan personal och vårdtagare
Arbetet i äldreomsorgen skapar ibland en relation av tacksamhet från vårdtagaren.
Personalen får dock inte av sina vårdtagare eller anhöriga ta emot drickspengar eller
andra penninggåvor; inte heller säljbara saker som smycken eller konstverk annat än
till ringa värde.
Om en medarbetare inom äldrevården får veta att någon vårdtagare tänker testamentera något till arbetstagaren, ska denne klargöra att det inte är tillåtet. Personal
ska inte heller vara med och upprätta eller bevittna testamenten eller fullmakter.
Om en vårdtagare eller anhörig vill visa uppskattning med till exempel blommor eller choklad kan detta accepteras.
Representation
När en anställd eller förtroendevald representerar kommunkoncernen i formella
sammanhang, nationellt eller internationellt, kan det ibland av artighetsskäl vara
nödvändigt med en öppnare inställning till förmåner och erbjudanden. Avstämning
ska vid sådana tillfällen ske med närmaste chef.
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Ekonomistyrning
Dan Persson, 033-35 58 52
Socialstyrelsen

Remiss av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för äldre personer
och bemanning i särskilda boenden
Borås Stad har fått möjligheter att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden.
Borås Stad tillstyrker förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre
personer och bemanning i särskilda boenden men med tillägget att senarelägga införandet, ett förtydligande om innebörden av utförligare biståndsbedömning och vilket
stöd i form av kompetensutveckling /utbildning kommunerna kan få samt att det
säkerställs att kommunerna ersätts för de ökade kostnader som förslaget kan komma
att innebära.
I förslaget till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden föreskriver Socialstyrelsen att den äldre ska få ett biståndsbeslut på särskilt boende som beskriver vilken service och omvårdnad den äldre
behöver och att det särskilda boendet ska vara bemannat på ett sådant sätt att insatserna kan genomföras i enlighet med genomförandeplan. Bemanningen ska också
säkerställa att det särskilda boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt
kan uppmärksamma om en person behöver stöd och hjälp som är till skydd för liv,
personlig säkerhet och hälsa.
Borås Stad instämmer med Socialstyrelsen att det i socialnämndens ansvar ingår att
säkerställa tillräcklig bemanning på boendena så att den äldre får sina behov tillgodosedda, oavsett tid på dygnet. Kravet på biståndsbeslut om boende på särskilt boende
och att det i beslutet ska framgå vilken service och omvårdnad den äldre ska få i boendet, är ett förtydligande av att den äldre får sitt behov av service och omvårdnad
tillgodosett. Det ger också den äldre möjligheten att överklaga om man inte anser att
behovet blir tillgodosett. Den som bedriver verksamheten har ansvar för att det upprättas en individuell genomförandeplan tillsammans med den äldre som motsvarar
insatserna i biståndsbeslutet. Förslaget till föreskriften ger ingen vägledning i frågan
om genomförandeplaner utan förslaget bygger på att biståndshandläggaren ska följa
upp att den äldre fått de insatser som beviljats.
De farhågor som finns är att förslaget med utförligare biståndsbedömning och uppföljning på särskilt boende kommer att öka biståndshandläggarnas arbete och kommunerna bör kompenseras för de ökade kostnader som det kan komma att innebära.
Kommunerna behöver också få tid att ställa om och förbereda införandet och därför
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föreslås att införandet senareläggs till årsskiftet 2015/2016 i enlighet med SKL:s bedömning i cirkulär 14:38. Ytterligare farhågor är en ökad administration.
I förslaget beskrivs vilken kompetens omsorgspersonalen behöver ha och att omsorgspersonalen dygnet runt behöver ha någon i personalen som kan ge stöd och
vägledning i service och omvårdnadsarbetet samt någon i personalen med befogenheter att omfördela arbetsuppgifter i syfte att tillgodose nya eller förändrade behov.
Ett förtydligande behövs av vad som avses och vem föreskriften syftar på.
Ett förtydligande behövs också om föreskriften även omfattar korttidsvistelse och
särskilda boenden inom socialpsykiatrin.
De kostnader som redovisas i konsekvensutredningen är väsentligt lägre än tidigare
beräkningar som socialstyrelsen gjort och detta beror på ett teoretiskt resonemang att
samtliga särskilda boenden har exakt rätt bemanning i nuläget och då har Socialstyrelsen nu endast beräknat de kostnadseffekter som uttryckligen följer av kraven i föreskriften.
Kostnaderna för att säkerställa beslut och att genomförandeplaner hanteras på individnivå beräknas för riket kosta cirka 122 miljoner kr. varav ca 70 miljoner kr är engångskostnad och resterande 52 miljoner löpande årskostnader. Kostnaden för att
säkerställa bemanningen dygnet runt, det vill säga att boendet även skall vara bemannat nattetid, beräknas ligga i ett spann mellan 258 miljoner kr. och 1,03 miljarder kronor per år. Detta innebär att de löpande kostnaderna per år ligger inom ett spann på
ca 300 miljoner kr. upp till ca 1,3 miljarder kr. Detta bygger på att det i nuläget är rätt
bemanning och det visar inte den tillsynen som gjorts vilket borde innebära att kommunerna ersätt utifrån de tidigare beräkningsgrunderna som bygger på det faktiska
läget i kommunerna. Det tidigare kostnadsläget har varit betydligt högre där spannet
ligger mellan 4 – 18 miljarder kr. (Socialstyrelsen 4 -10 miljarder kr, SKL 16 – 18 miljarder kr.)
Dessutom är det av största vikt att de ekonomiska konsekvenserna beräknas på ett
sätt som gör att det i praktiken blir möjligt att genomföra föreskrifterna samt att det
regleras i enlighet med finansieringsprincipen.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens
Ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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SOSFS
2015:XX (S)
2014-11-11
Utkom från trycket
den
2015

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda
boenden;
beslutade den XX XX 2015.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § 2 och 5 §
socialtjänstförordningen (2001:937) och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid handläggning av ärenden samt vid
genomförande och uppföljning av beslut som avser bistånd i form av boende i
sådan särskild boendeform för service och omvårdnad som avses i 5 kap. 5 §
socialtjänstlagen (2001:453).
2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med omsorgspersonal personal
som genomför service och omvårdnad i det särskilda boendet enligt
socialtjänstlagen (2001:453).
Med person med demenssjukdom avses person med fastställd demensdiagnos
eller som har demenssymtom där andra orsaker till symtomen uteslutits.

2 kap. Ledningssystem
1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver
socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de
processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller
de krav som ställs i det följande.

3 kap. Ansvar vid handläggning och uppföljning
Bemanning
1 § Socialnämnden ska säkerställa att varje särskilt boende är bemannat på ett
sådant sätt
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1. att den person som bor där får det bistånd som han eller hon har beviljats av
nämnden, och
2. att servicen och omvårdnaden kan genomföras enligt den genomförandeplan
som enligt 4 kap. 3 § ska upprättas.
2 § Socialnämnden ska säkerställa att ett boende som erbjuds är bemannat
dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person som bor
där behöver stöd och hjälp och utan dröjsmål kan ge honom eller henne det stöd
och den hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.

Omsorgspersonalens kompetens enligt 3 kap. 3 § andra stycket
socialtjänstlagen
Allmänna råd
Socialnämnden bör erbjuda boende i särskilda boenden där
omsorgspersonalen har
-

-

den kompetens som rekommenderas i Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal
som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre,
kunskaper om bestämmelsen om värdegrund i 5 kap. 4 § första
stycket socialtjänstlagen (2001:453), och
kunskaper om rekommendationerna i Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg
om äldre.
Därutöver bör omsorgspersonalen i ett sådant boende dygnet runt
ha tillgång till någon i personalen som

-

kan stödja och vägleda den övriga personalen i arbetet med att
genomföra service och omvårdnad, och
har befogenhet att omfördela arbetsuppgifter i syfte att tillgodose
nya eller förändrade behov hos en person.
Om beslutet avser en person med demenssjukdom bör
socialnämnden erbjuda honom eller henne ett boende där
omsorgspersonalen även har

-

teoretiska kunskaper om demenssjukdom och dess påverkan på
fysiska, psykiska och sociala funktioner, samt
förmåga att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.
Vidare bör omsorgspersonal vid behov få handledning.
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God kvalitet enligt 3 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen
Allmänna råd
Socialnämnden bör försäkra sig om att ett särskilt boende som
erbjuds en person har tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal i
enlighet med 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen
Allmänna råd
Socialnämndens utredning om en persons behov av service och
omvårdnad i ett särskilt boende bör göras inom följande områden:
-

lärande och att tillämpa kunskap, t.ex. fatta beslut eller lösa
problem
allmänna uppgifter och krav, t.ex. genomföra dagliga rutiner
kommunikation, t.ex. kommunicera genom att tala eller ta emot
skrivna meddelanden
förflyttning, t.ex. bibehålla kroppsställning eller gå
personlig vård, t.ex. tvätta sig, klä sig eller äta
hemliv, t.ex. skaffa varor och tjänster, bereda måltider eller utföra
hushållsarbete
mellanmänskliga interaktioner och relationer, t.ex. familjerelationer
samt skapa och bibehålla informella sociala relationer.
viktiga livsområden, t.ex. grundläggande ekonomiska transaktioner
samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
känsla av trygghet.
Socialstyrelsens publikation ”Klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa” (2003) kan ge ytterligare vägledning om
de områden som anges ovan.

Dokumentation av beslut
3 § Av dokumentationen av ett beslut om bistånd i form av boende i särskild
boendeform för service och omvårdnad ska det framgå vilken service och
omvårdnad som personen ska få i boendet så att det står klart vad beslutet
kommer att innebära för honom eller henne i praktiken.
Genomförandeplan
4 § Socialnämnden ska säkerställa att den som bedriver verksamhet i form av
särskilt boende upprättar en genomförandeplan enligt 4 kap. 3 § för en person
som bor i ett sådant boende.
Allmänna råd
Det bör vara den nämnd som har beviljat personen biståndet som
ser till att genomförandeplanen upprättas.
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Uppföljning av beslut
5 § Socialnämnden ska regelbundet följa upp beslutet om bistånd.
Allmänna råd
Det bör vara den nämnd som har fattat beslutet om bistånd som
följer upp beslutet.
Uppföljningen bör göras fem till sju veckor efter inflyttning. Den bör
därefter göras vid behov, dock minst en gång om året.
En uppföljning kan föranledas av att
-

personens behov har förändrats,
personen eller närstående har framfört klagomål, eller
omständigheterna i övrigt är sådana att situationen inte är
tillfredsställande.
Vid varje uppföljningstillfälle bör socialnämnden

-

-

-

vid ett personligt sammanträffande i det särskilda boendet ta reda
på vilken uppfattning personen har om hur hans eller hennes
behov av service och omvårdnad har tillgodosetts i boendet,
vid behov hämta in närståendes och eventuell ställföreträdares
uppfattning om hur personens behov av service och omvårdnad
har tillgodoses, om det inte finns hinder i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) eller i bestämmelsen om tystnadsplikt i
15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), och
följa upp hur servicen och omvårdnaden har genomförts i
förhållande till genomförandeplanen, om det inte finns hinder i
offentlighets- och sekretesslagen eller i bestämmelsen om
tystnadsplikt i 15 kap. 1 § socialtjänstlagen.

6 § Om socialnämnden får kännedom om att en person som bor i ett särskilt
boende inte får sina behov av service och omvårdnad tillgodosedda, ska
nämnden utan dröjsmål vidta de åtgärder som är till skydd för liv, personlig
säkerhet och hälsa.
Allmänna råd
Åtgärder för att en person ska få sina behov tillgodosedda kan vara
att
-

-

se till att den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende
genomför servicen och omvårdnaden i enlighet med beslutet och
genomförandeplanen,
utreda om personen har behov av ytterligare eller annan service
eller omvårdnad, och
erbjuda personen ett annat särskilt boende.
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Det bör vara den nämnd som har fattat beslutet om bistånd som
ansvarar för att åtgärderna vidtas.
Kompetens vid handläggning och uppföljning enligt 3 kap. 3 § andra
stycket socialtjänstlagen
Allmänna råd
I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2007:17) om personalens
kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser
äldre personer finns rekommendationer om vilken kompetens
handläggare som arbetar med utredning och uppföljning av ärenden
enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende äldre personer bör ha.
Om ett ärende avser en person med demenssjukdom bör
handläggaren även ha
-

teoretiska kunskaper om demenssjukdom och dess påverkan på
fysiska, psykiska och sociala funktioner, samt
förmåga att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.

4 kap. Ansvar vid genomförande av beslut i särskilt boende
Bemanning
1 § Den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende ska bemanna
boendet så
1. att de personer som bor där får det bistånd som de har beviljats, och
2. att servicen och omvårdnaden kan genomföras enligt den genomförandeplan
som enligt 3 § ska upprättas för var och en i boendet.

2 § Varje särskilt boende ska vara bemannat dygnet runt. Bemanningen ska
säkerställa att personal snabbt kan uppmärksamma om en person som bor där
behöver stöd och hjälp samt utan dröjsmål kan ge honom eller henne det stöd
och den hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.
Allmänna råd
Vid bemanningen av ett särskilt boende bör det bl. a. beaktas hur
lokalerna är utformade och vilka möjligheter omsorgspersonalen har
att se och höra att en person som bor där behöver stöd och hjälp.
Det bör även beaktas vilken kompetens personalen har.
Behov av stöd och hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och
hälsa kan föranledas av att en person riskerar att lida fysisk eller
psykisk skada eller att tillfoga någon annan person sådan skada.
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Kompetens i särskilt boende enligt 3 kap. 3 § andra stycket
socialtjänstlagen
Allmänna råd
Omsorgspersonalen i ett särskilt boende bör dygnet runt ha tillgång
till någon i personalen som
-

kan stödja och vägleda i arbetet med att genomföra service och
omvårdnad, och
har befogenhet att omfördela arbetsuppgifter i syfte att tillgodose
nya eller förändrade behov av service och omvårdnad.
Om det i boendet bor en person med demenssjukdom, bör
omsorgspersonalen även ha

-

teoretiska kunskaper om demenssjukdom och dess påverkan på
fysiska, psykiska och sociala funktioner, samt
förmåga att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.
Den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende bör
regelbundet bedöma omsorgspersonalens behov av handledning,
enskilt eller i grupp. Om ett sådant behov finns, bör handledning
erbjudas. Handledningen kan ge stöd vid hanteringen av svåra
situationer och egna reaktioner som kan uppstå vid genomförandet
av service och omvårdnad.

Genomförandeplan
3 § Den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende ska för varje person
som bor där upprätta en genomförandeplan med utgångspunkt i socialnämndens
beslut om bistånd.
Allmänna råd
Genomförandeplanen bör upprättas så snart som möjligt, dock
senast tre veckor efter inflyttning.
4 § Genomförandeplanen ska, om det är möjligt, upprättas tillsammans med den
som bor i det särskilda boendet.
Allmänna råd
Den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende bör vid
behov ge närstående och eventuell ställföreträdare möjlighet att
delta i arbetet med att upprätta genomförandeplanen, om det inte
finns hinder i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i
bestämmelsen om tystnadsplikt i 15 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453).
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5 § Av genomförandeplanen ska det framgå på vilket sätt servicen och
omvårdnaden ska genomföras praktiskt. Planeringen ska göras med
utgångspunkt i hur och när personen behöver få sina behov tillgodosedda.
Allmänna råd
Av genomförandeplanen bör det även framgå bl.a.
-

-

vilket eller vilka mål som gäller för den service och omvårdnad som
ska utföras i det särskilda boendet,
hur servicen och omvårdnaden ska utföras och utformas för att
fastställda mål ska uppnås,
om den som bor i det särskilda boendet har deltagit i planeringen
och i så fall vilka hänsyn som har tagits till hans eller hennes
synpunkter och önskemål,
om närstående har deltagit i planeringen och på vilket sätt de har
utövat inflytande över den,
vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta
planen,
när planen har fastställts, och
när och hur planen ska följas upp.
Av genomförandeplanen bör det även framgå hur den som bedriver
verksamhet i form av särskilt boende ska samverka med nämnden,
andra utförare eller andra huvudmän, till exempel hälso- och
sjukvården.

6 § Den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende ska regelbundet följa
upp och vid behov revidera den genomförandeplan som har upprättats.
Allmänna råd
Uppföljningen bör göras vid behov, dock minst en gång om året.

God kvalitet i ett särskilt boende enligt 3 kap. 3 § första stycket
socialtjänstlagen
Allmänna råd
Med utgångspunkt i det samlade behovet av service och omvårdnad
i ett särskilt boende bör en analys göras av tillgången till
omsorgspersonal och ställning tas till hur boendet ska bemannas för
att säkerställa att behoven hos varje person som bor där tillgodoses
enligt den genomförandeplan som har upprättats enligt 3 §.
Om det samlade behovet av service och omvårdnad förändras, bör
den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende bedöma hur
bemanningen behöver ändras för att varje person som bor där ska
få sina behov tillgodosedda dygnet runt.
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I analysen och bedömningen bör den som bedriver verksamhet i
form av särskilt boende ta hänsyn till om omsorgspersonalen utför
hälso- och sjukvårdsuppgifter som har delegerats. Övriga
arbetsuppgifter som t.ex. dokumentation, köksarbete, förrådsarbete,
städning av allmänna utrymmen och personalmöten bör även
beaktas.

5 kap. Undantagsbestämmelse
1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa
föreskrifter, om det finns särskilda skäl.
__________
1. Denna författning träder i kraft den 31 mars 2015.
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och
bemanning i särskilda boenden.
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Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter
och allmänna råd om ansvaret för äldre
personer och bemanning i särskilda boenden
Inledning
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om bemanning i
särskilda boenden för äldre syftar till att säkerställa att den enskilde får
det bistånd som han eller hon har rätt till enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, samt att insatserna genomförs med god kvalitet i
den mening som avses i 3 kap. 3 § SoL. Reglernas ändamål är således att
säkerställa att socialnämnden och den som bedriver verksamhet i form av
särskilt boende lever upp till de krav som följer av lag.
Förslaget till föreskrifter och allmänna råd anger inte något specifikt
bemanningstal, utan att bemanningen ska vara sådan att de krav som
anges i SoL uppfylls. I detta avseende innebär inte föreskriften några nya
åligganden för de berörda verksamheterna. Dessa regler innebär därför
inte nödvändigtvis att verksamheternas personalkostnader kommer att
öka. Om kostnader uppkommer beror på hur verksamheterna är
bemannade idag. Författningsförslaget innehåller dock ett krav på att ett
särskilt boende ska vara bemannat dygnet runt, det vill säga att boendet
även ska vara bemannat nattetid. Detta åliggande kan medföra ytterligare
kostnader för de berörda verksamheterna.
De kostnader som redovisas i aktuell konsekvensutredningen är
väsentligt lägre än de kostnader som framgår av den konsekvensutredning
som avser Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i
särskilda boenden. Det beror huvudsakligen på att Socialstyrelsen nu enbart beräknat de kostnadseffekter som uttryckligen följer av kraven i föreskriften, det vill säga krav på att tydliga beslut fattas, att genomförandeplaner upprättas, att beslut och genomförandeplaner följs upp på
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individnivå samt de ytterligare kostnader som kravet på bemanning
dygnet runt kan medföra. I den tidigare konsekvensutredningen
beräknades även de kostnader som uppkommer till följd av gällande lagstiftning på området.
Vidare har Socialstyrelsen modifierat flera av de antaganden som låg till
grund för beräkningarna i den tidigare konsekvensutredningen. De nu
aktuella antagandena grundar sig bl.a. på intervjuer med verksamhetsföreträdare i olika kommuner. Socialstyrelsen bedömer att dessa
antaganden ger en mer rättvisande bild av vilka kostnader som kan vara
förenade med författningsförslaget.
Bedömningen av vilka konsekvenser och kostnader föreskriften medför
försvåras av att det inte med säkerhet går att fastställa vilka faktiska
resurser som behövs för de berörda verksamheterna att genomföra de
olika moment som är reglerade i föreskriften. Socialstyrelsen har därför
analyserat möjliga kostnadseffekter av reglerna utifrån olika räkneexempel där vi antagit vissa förhållanden, till exempel tidsåtgången för de
olika moment som anges i föreskriften. Detta innebär att kostnaderna kan
bli såväl högre som lägre beroende på vilka resurser som verksamheterna
behöver avsätta för att implementera föreskriften.
De sammantagna kostnaderna avseende krav på att tydliga beslut fattas,
att genomförandeplaner upprättas samt att beslut och genomförandeplaner
följs upp individnivå beräknas uppgå till cirka 122 miljoner kronor. Av
dessa kostnader beräknas cirka 70 miljoner kronor vara engångskostnader
och resterande cirka 52 miljoner kronor årskostnader. Kostnaderna för att
säkerställa bemanning dygnet runt, det vill säga att boendet även ska vara
bemannat nattetid, beräknas ligga i ett spann mellan 258 miljoner kronor
och 1,03 miljarder kronor per år.

Bakgrund
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag (S2012/2222/FST och
S2012/3710/FST) att vägleda kommunerna i frågor om organisering av
särskilt boende för äldre personer, t.ex. avseende bemanningen. Socialstyrelsen har bedömt att den vägledningen bör ske genom föreskrifter och
allmänna råd. Skälet till Socialstyrelsens ställningstagande är att myndigheten i tidigare tillsyn och övrig uppföljning samt utvärdering sett brister i
bemanningen. Dessa brister har medfört att verksamheternas kvalitet,
innehåll och säkerhet för den enskilde inte har uppfyllt kraven i SoL.
Socialstyrelsens bedömning är därför att det krävs föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av SoL.

2(23)

SOCIALSTYRELSEN

2014-11-11

Dnr 40184/2014

Beskrivning av problemet
Äldre personer som bor i en särskild boendeform för service och
omvårdnad enligt 5 kap. 5 § andra stycket SoL, särskilt boende, får inte
alltid den service och omvårdnad som de har rätt till och behov av. Det
kan till exempel handla om möjligheter till utevistelse eller nödvändig
tillsyn för att inte utsättas för risker [8, 14].
Socialstyrelsen genomförde i november 2010 tillsyn över särskilda
boendeformer för äldre i 48 kommuner. Sammanlagt besöktes cirka 100
boenden där personer med demenssjukdom bodde. Bland annat
konstaterades att cirka 60 procent av dessa särskilda boenden var låsta
och obemannade under kortare eller längre tid av natten. Socialstyrelsen
bedömde att 58 procent av boendena hade en otillräcklig bemanning för
att tillgodose de äldre personernas behov av trygghet och säkerhet nattetid
[8].
Under 2011 genomförde Socialstyrelsen ytterligare en tillsyn som omfattade 168 särskilda boenden. Resultatet av Socialstyrelsens tillsyn visar
att bemanningen och personalens kompetens inte alltid vilar på ett
planerings- och styrningssystem som regelbundet säkerställer att
personalgruppen har den rätta sammansättningen för att tillgodose de
äldres behov av vård och omsorg. Därutöver framkom att många äldre
måste äta, duscha eller lägga sig efter ett schema som är anpassat efter
den befintliga bemanningen, istället för att bemanningen anpassas till de
äldres behov, dygnsrytm och vanor. Bristen på personal medför att de
äldre inte får möjlighet att vara utomhus i den utsträckning som de önskar
och har behov av. Tillsynen visar också att många äldre inte upplever att
de har en meningsfull tillvaro i det särskilda boendet. Bland annat saknas
möjligheter till individuellt anpassade sysselsättningar som t.ex. ett samtal
eller en promenad. Tillsynen visar även att det inte är ovanligt att larm
från de äldre inte besvaras omedelbart av personalen [14]. Tillsynens
iakttagelser ligger i linje med de erfarenheter som patientorganisationer
och enskilda har förmedlat till Socialstyrelsen.
Under 2014 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en
tillsyn i syfte att granska socialnämndernas arbete med att tillgodose de
äldres behov av stöd och hjälp i särskilt boende med utgångspunkt från
det ansvar som följer av SoL. Tillsynen visar bl. a. att det uppdrag och
den information om den äldres behov av service och omvårdad som
nämnden överlämnar till boendena ofta är otydliga och ofullständiga.
Biståndsbesluten anger inte vilken service och omvårdnad som ska tillgodose den äldres behov. Inte heller i de utredningar som ligger till grund
för besluten beskrivs behoven närmare. Det överlåts ofta till enskild
omsorgspersonal att bestämma vilken service och omvårdnad som ska
tillgodose den äldres behov av stöd och hjälp. Socialnämnderna saknar

3(23)

SOCIALSTYRELSEN

2014-11-11

Dnr 40184/2014

ofta en systematisk kontroll av om den service och omvårdnad som ges
verkligen tillgodoser de äldres behov. Även uppföljningen av den service
och omvårdnad som ges på det särskilda boendet överlåts ofta till enskild
omsorgspersonal. Övrig uppföljning som nämnderna låter genomföra är
ofta övergripande och sker på en allmän nivå utan ett individuellt
perspektiv. Mot bakgrund av de ovanstående bristerna bedömer IVO att
socialnämnderna inte fullt ut säkerställer att de äldres behov av stöd och
hjälp tillgodoses [16].
Utifrån den analys som Socialstyrelsen har gjort har myndigheten kunnat
konstatera att en väsentlig orsak till att personer inte får den service och
omvårdnad som de har behov av är att socialnämndens biståndsbeslut har
en mycket generell utformning. Beslutet tydliggör inte vilka konkreta
behov den enskilde har rätt att få tillgodosedda i boendet t.ex. hjälp med
hygien och mat, utevistelse och social samvaro m.m. Detta leder till att
det inte sällan råder oklarhet om vilken service och omvårdnad som ska
ges i det
särskilda boendet.
Genomförandeplaner med uppföljningsbara mål kan i vissa fall saknas
eller vara bristfälliga och kommunerna genomför i liten utsträckning
uppföljning av besluten på individnivå [14, 7,16]. När kommunen ingår
avtal om innehållet i verksamheten med en privat utförare eller ger
direktiv till den egna verksamheten görs det därför på bristfälligt underlag. Detta betyder att verksamhetens bemanning inte styrs av den
enskildes individuella behov, utan av generella anvisningar. Avtalen och
direktiven har således ofta liten koppling till de verkliga behoven på
individnivå. För att bemanningen ska tillgodose behoven hos personer i
särskilt boende krävs därför att behoven utreds och dokumenteras så att
de sammantaget kan ligga till grund för ställningstaganden om hur mycket
personal som krävs vid olika tider på dygnet.
Att det finns en tillräcklig bemanning kan emellertid inte ensamt säkerställa att personer får sina behov tillgodosedda i särskilda boenden. Det
krävs också att personalen har tillräcklig kompetens och att de anställda
kontinuerligt får möjlighet till handledning i sitt arbete. Det är också nödvändigt att personalen har tillgång till arbetsledning i det löpande arbetet.

Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
Socialstyrelsen har enligt 8 kap. 1 § 2 och 5 § socialtjänstförordningen
(2001:937), SoF, bemyndigande att besluta om föreskrifter och allmänna
råd som rör omsorgen om äldre.
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De föreslagna bestämmelserna i 3 kap. 1, 2, 4, 5 och 6 §§ och 4 kap.
1-6 §§ grundar sig på bemyndigande i 8 kap. 1 § 2 SoF att inom socialtjänsten meddela föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv,
personlig säkerhet och hälsa i verksamhet som rör äldre personer.
Bestämmelsen i 3 kap. 3 § grundar sig på bemyndigande i 8 kap. 5 § SoL
att meddela föreskrifter om verkställighet av 11 kap. 5 § SoL.

Beskrivning av förslaget till föreskrifter och allmänna råd
De föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen föreslår ska
tillämpas vid handläggning och uppföljning av ärenden samt vid genomförande av beslut om bistånd i form av boende i sådan särskild boendeform för service och omvårdnad som avses i 5 kap. 5 § SoL. Kraven och
rekommendationerna ska tydliggöra hur verksamheterna ska bemanna ett
särskilt boende så att personerna som bor i boendet får den service och
omvårdnad som de är i behov av och har beviljats. Bemanningen ska
också vara sådan att servicen och omvårdnaden kan genomföras så att
personens hälsa i större utsträckning kan bevaras i stället för att försämras
i onödan.
För att den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende ska kunna
ta ställning till vilken bemanning som är lämplig, behöver verksamheten
veta vilken service och omvårdnad som den enskilde behöver få i
boendet. Enligt författningsförslaget ska socialnämndens dokumentation
av beslutet därför ange vilken service och omvårdnad som ska ges i
boendet.
Den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende ska enligt
författningsförslaget upprätta en genomförandeplan med utgångspunkt i
socialnämndens beslut. Genomförandeplanen ska utvisa hur och när
servicen och omvårdnaden ska utföras så att den enskilde får en omsorg
som är av god kvalitet, utformad utifrån personens behov och förutsättningar. För att stärka funktioner och skapa förutsättningar för goda
livsvillkor behöver stödet utformas utifrån individuella behov. Det kan
t.ex. handla om att personen får stöd att klara av att duscha själv i stället
för att bli avduschad.
Den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende bör enligt
författningsförslaget, med varje genomförandeplan som underlag,
sammanställa det totala behovet av service och omvårdnad och utifrån
detta analysera behovet av omsorgspersonal. Analysen bör därefter ligga
till grund för ett ställningstagande om hur boendet ska bemannas så att
individernas behov tillgodoses. Den som bedriver verksamhet i form av
särskilt boende behöver även ta hänsyn till vilka andra arbetsuppgifter
som personalen måste utföra i boendet. Exempel på sådana arbets-
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uppgifter kan vara dokumentation, personalmöten, köksarbete, städning
av gemensamma lokaler samt hälso- och sjukvårdsuppgifter som har
delegerats.
Socialnämnden ska enligt författningsförslaget följa upp varje beslut om
bistånd som fattats av nämnden. Uppföljningen syftar till att säkerställa
att varje enskild person får sina behov av service och omvårdnad tillgodosedda. Den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende ska
även regelbundet följa upp genomförandeplanen och vid behov revidera
den.
Enligt författningsförslaget har såväl socialnämnden som den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende ansvar för att ett särskilt
boende är bemannat dygnet runt. Bemanningen ska vara sådan att varje
person utan dröjsmål kan få det stöd och den hjälp som är till skydd för
liv, personlig säkerhet eller hälsa. Vid bedömningen av hur ett särskilt
boende ska vara bemannat bör bl.a. lokalernas utformning och
personalens kompetens beaktas.

Alternativa lösningar
Alternativ till lösningar kan vara olika former av vägledning, till exempel
i form av utbildningsinsatser eller handböcker. Socialstyrelsen bedömer
dock att de brister som framkommit i tillsynen är av sådan karaktär att
föreskrifter och allmänna råd är en mer ändamålsenlig lösning för att
komma till rätta med problemen och därmed uppnå syftet; att förtydliga
de krav som anges i SoL samt att stärka äldre personers rätt till en god
service och omvårdnad på särskilda boenden i Sverige.
Om ingen reglering kommer till stånd finns, enligt Socialstyrelsens
bedömning, en risk för att bristerna som uppmärksammats kommer att
kvarstå.

Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen
En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 kap. 3 §
regeringsformen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som föranlett den. Bestämmelsen ger uttryck för en
proportionalitetsprincip vad gäller inskränkningar i den kommunala självstyrelsen.
Av författningsförslaget framgår att kommuner ska fatta tydliga beslut,
upprätta genomförandeplaner, följa upp beslut och genomförandeplaner
på individnivå och bemanna ett särskilt boende dygnet runt. Författningsförslaget innebär vissa nya åligganden för kommunerna och utgör därmed
en inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
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Äldre personer som bor i särskilda boenden har i regel ett stort behov av
omsorg dygnet runt. Dessa personer riskerar att drabbas av onödiga
komplikationer om de inte får behovsanpassad omsorg av kompetent
personal.
Som tidigare beskrivits är ändamålet med förslaget till föreskrifter och
allmänna råd att tydliggöra vad som gäller för att verksamheterna ska
anses ha tillräcklig bemanning och på så sätt uppfylla kraven i 4 kap. 1 §
och 3 kap. 3 § SoL. Där framgår bl. a. att den enskilde har rätt att få de
insatser som han eller hon har behov av för att tillförsäkras en skälig
levnadsnivå och att insatserna ska genomföras med god kvalitet. God
kvalitet innebär i detta sammanhang bl. a. att varje person som bor i
särskilt boende ska bemötas med respekt, omtanke och kunskap samt ges
ett meningsfullt innehåll i vardagen. För att detta ska kunna uppnås måste
insatserna utformas utifrån personens individuella förutsättningar. En
bemanning som styrs utifrån dessa principer säkerställer även att
personernas hälsa inte försämras i onödan.
Sammantaget bedömer Socialstyrelsen att de föreslagna reglerna leder till
en ökad tydlighet, ökad säkerhet och bättre livskvalitet för äldre personer
som bor i särskilt boende. En bemanning som inte är dimensionerad utifrån de äldre personernas behov av omsorg utgör inte bara en säkerhetsrisk, utan åsidosätter även intentionerna med och bestämmelserna i SoL.
Ett tydliggörande av lagstiftningens krav kan även bidra till att skapa en
mer likvärdig omsorg på särskilda boenden runt om i landet.
Med hänsyn till vad som nu anförts om reglernas bakgrund och syfte
bedömer Socialstyrelsen att den inskränkning i den kommunala självstyrelsen som författningsförslaget innebär, inte går utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

EU-rättslig påverkan
Författningsförslaget bedöms inte ha någon betydelse för de skyldigheter
som följer av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen.

Berörda







Kommunernas socialnämnder
Den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende, d.v.s.
socialnämnden eller företag eller annan juridisk person med sådan
verksamhet
Personer som bor i särskilda boenden för äldre samt deras
anhöriga och närstående
Personer som arbetar i särskilda boenden
Handläggare i socialnämnd
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
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Ikraftträdande och informationsinsatser
Socialstyrelsen föreslår att förslaget till föreskrifter och allmänna råd ska
träda i kraft den 31 mars 2015.
Socialstyrelsen kommer under november-december 2014 genomföra en
konferensserie om bemanning i särskilda boenden.

Metod och bakgrundsberäkningar för konsekvensutredningen
Begrepp

Heltidsekvivalenter

Antal heltider som motsvarar det
totala arbetade timmar som både heltid- och deltidspersonal arbetar

Omsorgspersonal

Vårdbiträden och undersköterskor

Sjukvårdspersonal

Sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal

Informationsinsamling
Denna konsekvensutredning är till viss del baserad på information som
samlades in till en tidigare konsekvensutredning för Socialstyrelsens
förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (Dnr 7993/2011) [1].
Därtill har uppdaterad statistik tillkommit från Äldreguiden samt information från ett antal rapporter publicerade av Socialstyrelsen som har
använts för beräkningarna nedan. Ytterligare intervjuer med sakkunniga
har dessutom genomförts enligt lista nedan:











Sofia Carlström, biståndshandläggare, Trosa kommun
Carina Deall, biståndshandläggare, Bengtsfors kommun
Marita Holm, enhetschef, Svenljunga kommun
Camilla Hållnissa, biståndshandläggare, Mora kommun
Kajsa Nilsson, enhetschef, Ovanåker kommun
Yvonne Persson-Bergkvist, enhetschef, Bräcke kommun
Eva Liljevall, konsult inom vård- och omsorgsplanering
Per Schön, utredare, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Rolf Ström, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
Pia Lindström, Inspektionen för vård och omsorg

Sara Hallberg, analytiker på konsultföretaget Quantify Research, och
Anders Gustavsson, partner i konsultföretaget Quantify Research och
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anknuten till Sektionen för neurogeriatrik vid Karolinska Institutet, har på
Socialstyrelsens uppdrag genomfört konsekvensutredningen, och har särskilt ansvarat för informationsinsamling och beräkningar.
Antal berörda personer
Den 1 oktober 2012 hade enligt Socialstyrelsens rapport 86 800 personer
över 65 år beviljats permanent särskilt boende och 11 100 personer
korttidsboende [2]. Samtliga dessa 97 900 personer berörs av de föreslagna föreskrifterna.
Antalet nyinflyttningar per år
Det finns ingen tillgänglig rikstäckande statistik över hur många nyinflyttningar som sker i särskilt boende. Sveriges kommuner och landsting
(SKL) uppskattar omsättningen i särskilt boende till cirka 30 procent, det
vill säga 30 000 nyinflyttningar per år.
Lönekostnader och bemanning
Vi utgick ifrån Äldrecentrums beräkningar [3] för att uppskatta lönekostnader i olika yrkeskategorier. I deras beräkningar motsvarade
kostnaderna för obekväm arbetstid och semestervikarier 23 procent av
grundlönen. Semesterersättning och särskilda avtalstillägg motsvarade 1,7
respektive 2 procent. När alla dessa kostnader lagts till grundlönen beräknades pensionsförmåner till 43,1 procent av summan. SKL bistod med
statistik över mediangrundlöner per 2012 i varje yrkeskategori. Ingen av
medianlönerna avser speciellt särskilt boende utan är medianlöner i
respektive yrkeskategori i hela äldreomsorgen.
Socialstyrelsen samlade inom ramen för Äldreguiden 2011 in uppgifter
från 2 672 särskilda boenden i Sverige [4]. Bland annat uppgav varje
boendeverksamhet vilken bemanning enheten hade under oktober 2010,
samt hur många personer som bodde i boendet under samma tid. Det
sammanlagda antalet arbetstimmar i kategorin vårdbiträde eller undersköterska för samtliga boenden under oktober summerade till 12,3
miljoner timmar (det vill säga inklusive både månadsanställd och
timanställd personal). Generellt arbetar vårdbiträden och undersköterskor
i genomsnitt 37 timmar per vecka om de är dagpersonal, och 36,33
timmar om de arbetar natt. Detta blir 1 924 timmar per år för en dagpersonal om vi räknar med 52 veckor. Kostnaden för semestervikarier
räknas in i den ordinarie omsorgspersonalens lönekostnad per heltid.
För biståndshandläggare har ingen kostnad för vikariat räknats med i
lönekostnaden. Kostnaden för denna tjänst avser därför heltidstjänster
enligt årsarbetstid efter avdragen semester och helgdagar. Om vi antar att
en heltid omfattar 40 timmar per vecka under 50 veckor i snitt och drar av
6 veckor á 40 timmar per år i semester, blir årsarbetstiden 1 760 timmar
per år för denna yrkesgrupp.
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Tabell 1 Lönekostnader år 2012 enligt statistik från SKL och tillägg enligt Lämplig bemanning (kronor)

Grundlön per månad
(median 2012)

Biståndshandläggare

Vårdbiträde

27 450

21 365

22 500

4 914

5 175

Särskilda lönearter* (23 %)

Undersköterska

Semesterersättning (1,7 %)

467

363

383

Avtalstillägg (2 %)

549

427

450

Bruttolön per månad

28 466

27 069

28 508

Pensionsförmåner (43,1 %)

12 269

11 667

12 287

Kostnad per månad

40 734

38 736

40 794

488 812

464 837

489 531

Kostnad per år

*OB-tillägg och vikariekostnader, ej tillämpligt för biståndshandläggare

Driftsform
Den 1 oktober 2012 bodde enligt Socialstyrelsens rapport cirka 21 procent
av personer som bor permanent i särskilda boendeformer i bostäder som
drevs i enskild regi. Motsvarande siffra för personer i korttidsboende är
12 procent [5].
Om vi antar att det inte finns några systematiska skillnader i behovet av
ytterligare resurser enligt våra räkneexempel nedan, så kan vi alltså anta
att ungefär en femtedel av kostnaderna i dessa räkneexempel skulle belasta privata företag (eller andra enskilda driftsformer).

Kostnadsmässiga och andra effekter av förslagen
Dokumentation av beslut (3 kap)
Enligt författningsförslaget ska det av beslutet om bistånd i form av
boende i särskild boendeform för service och omvårdnad framgå vilken
service och omvårdnad som personen ska få i boendet.
Av Socialstyrelsens rapport framgår att endast 17 procent av de som
permanent bor i särskilt boende får ett biståndsbeslut där det framgår
vilken service och omvårdnad som ska ges i boendet [6]. Många
kommuner fattar alltså enbart beslut om inflyttning i särskilt boende, utan
att ange vilken service och omvårdnad som personen ska få i boendet. I
många av dessa kommuner behövs det därför ytterligare resurser för att
utreda och fatta beslut om den service och omvårdnad som ska ges i det
särskilda boendet, för en person som ansöker om ett sådant boende.
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Därtill behövs i många av dessa kommuner en temporär ökning i resurser
för att kunna utreda och fatta beslut om den service och omvårdnad som
ska ges i det särskilda boendet, för de personer som redan bor i ett sådant
boende, men där servicen och omvårdanden inte har dokumenterats i
biståndsbeslutet. Detta medför ökade kostnader för berörda kommuner.
Det finns ingen tillgänglig statistik över hur lång tid det tar för en
biståndshandläggare att idag utreda och fatta beslut om den service och
omvårdnad som en person ska få i ett särskilt boende. Det går därmed inte
med säkerhet beräkna hur stora kostnadsökningarna kan bli. Istället
beskrivs nedan olika räkneexempel för att belysa möjliga utfall. Intervjuer
med verksamhetsföreträdare i olika kommuner antyder att en arbetsmodell som följer föreskrifterna innebär ytterligare 75 minuter arbetstid
för att utreda och fatta beslut om särskilt boende och om den service och
omvårdnad som personen ska få i boendet, jämfört med en kommun som
inte fattar ett sådant beslut.
I ett räkneexempel undersöker vi vilka ytterligare resurser som kan
behövas för utredning av och beslut om den service och omvårdnad som
personen ska få i boendet. Vi antar att varje utredning tar ytterligare 75
minuter för kommuner där sådana beslut inte fattas idag. Om detta berör
83 procent [6] av totalt 30 000 nyinflyttningar varje år så behövs
ytterligare 31 125 handläggningstimmar i landet. Detta motsvarar 18 heltider om varje handläggare arbetar 1 760 timmar per år (se särskilt metodavsnitt). Detta motsvarar en kostnadsökning om 8,6 miljoner kronor per år
om vi utgår från en årslönekostnad på 488 812 kronor per handläggare (se
särskilt metodavsnitt). Dessa beräkningar är förstås beroende av de
antaganden vi har gjort.
På motsvarande sätt kan vi i ett räkneexempel undersöka vilka resurser
som kan behövas för att kommunerna ska kunna utreda och fatta beslut
om service och omvårdnad för personer som redan bor i ett särskild
boende men som idag saknar ett biståndsbeslut där det framgår vilken
service och omvårdnad som ska ges i boendet. I dessa fall behöver en ny
utredning göras där biståndshandläggaren besöker personen i det särskilda
boendet. Vi antar att varje sådan utredning tar 45 minuter i genomsnitt
och återigen att sådana beslut saknas för 83 procent (dvs. 81 257) av
samtliga personer som bor i särskilt boende. Detta motsvarar 60 943
handläggningstimmar, 35 heltider eller 16,9 miljoner kronor i kostnader
(enligt samma antaganden om arbetstid och lön som ovan). Därtill kan
transportkostnader tillkomma för biståndshandläggarens besök vid
särskilda boenden. Om vi antar att en biståndshandläggare vid varje tillfälle kan utreda fem personers behov av service och om varje månad och
att varje transport till och från varje besök tar 45 minuter innebär detta
16 251 besök och 12 189 arbetstimmar för transport. Kostnaden för detta
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beräknas till 3,4 miljoner kronor. Även dessa beräkningar är beroende av
de antaganden vi har gjort.
Det bör noteras att kostnaden för att fatta nya beslut för personer som
redan bor i särskilt boenden när föreskriften har trätt i kraft uppstår endast
om kommunen bedömer att det finns behov av att fatta nya beslut.
Resurserna som behövs för att tillse att samtliga personer som redan bor i
särskilt boende har ett beslut där även behovet av service och omvårdnad
finns dokumenterat är temporära.
Uppföljning på individnivå (3 kap.)
Enligt författningsförslaget ska socialnämnden regelbundet följa upp
beslutet om bistånd. Av förarbeten till SoL framgår att socialnämnden har
en skyldighet att följa biståndsbeslut på individnivå och säkerställa att
beslutet verkställs (prop. 2005/06:115 s. 118). Författningsförslaget kan
därför inte anses utgöra ett nytt åliggande i detta hänseende.
Enligt en enkät från Socialstyrelsen till alla Sveriges kommuner under
hösten 2011 hade 13 procent av personer i särskilt boende fått sitt
biståndsbeslut uppföljt under det senaste halvåret [7]. Tolv procent av
kommunerna uppgav att de inte regelbundet följer upp biståndsbeslut som
rör särskilt boende. Istället hänvisar man till utförarnas uppföljningar av
genomförandeplanerna och uppger att socialnämnden enbart följer upp
beslut på begäran. I de kommuner där uppföljning inte sker idag kan nya
resurser behövas, vilket medför ökade kostnader.
Det finns ingen tillgänglig statistik över hur lång tid det tar för en
biståndshandläggare att genomföra en uppföljning. Det går därmed inte
med säkerhet beräkna hur stora kostnadsökningarna kan bli. Istället beskrivs nedan olika räkneexempel för att belysa möjliga utfall.
I intervjuer med verksamhetsföreträdare i olika kommuner framkom att
ett uppföljningsbesök i snitt tar 45 minuter att genomföra.
I följande räkneexempel undersöker vi vilka ytterligare resurser som kan
behövas för att klara rekommendationen om att en initial uppföljning bör
göras inom 5-7 veckor efter varje nyinflyttning. Vi antar att ett
uppföljningsbesök tar 45 minuter i genomsnitt för en handläggare. Vid
besöket träffar handläggaren den enskilde med eller utan anhöriga samt
har ett möte med personal vid boendet. Om vi antar att hälften av de
nyinflyttade inte får något uppföljningsbesök 5-7 veckor efter nyinflyttning i dag, behövs resurser för att klara ytterligare 15 000 besök.
Detta motsvarar 11 250 handläggningstimmar, 6 heltider eller 3,1 miljoner kronor per år (enligt samma antaganden om arbetstid och lön som
ovan). Därtill kan transportkostnader tillkomma för biståndshandläggarens besök vid särskilda boenden. Om vi antar att en bistånds-
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handläggare vid varje tillfälle kan följa upp fem biståndsbeslut och att
varje transport till och från varje besök tar 45 minuter innebär detta 3 000
besök och 2 250 arbetstimmar för transport. Kostnaden för detta beräknas
till 0,6 miljoner kronor.
Vidare undersöker vi vilka resurser som kan behövas för att klara
rekommendationen om årlig uppföljning av biståndsbeslut för samtliga
personer i särskilt boende. Om vi antar att sådana uppföljningsbesök idag
genomförs för 13 procent av personerna som bor i särskilt boende, att
uppföljning inte sker alls för 12 procent samt att det sker för hälften av de
resterade personerna behövs ytterligare resurser för att klara 48 461 besök. Detta motsvarar 36 346 handläggningstimmar, 21 heltider eller 10,1
miljoner kronor per år. Därtill kan transportkostnader tillkomma för
biståndshandläggarnas besök vid särskilda boenden. Om vi antar att en
biståndshandläggare vid varje tillfälle kan följa upp fem biståndsbeslut
och att varje transport till och från varje besök tar 45 minuter innebär
detta 9 692 besök och 7 269 arbetstimmar för transport. Kostnaden för
detta beräknas till 2 miljoner kronor.
Kompetens biståndshandläggare (3 kap.)
Kommuner där nödvändig kompetens saknas kan behöva investera i
vidareutbildning av sin personal. Ökad kunskap om demenssjukdom och
dess påverkan på kroppens fysiska, psykiska och sociala funktioner
förväntas emellertid förbättra biståndshandläggarnas möjligheter att
genomföra behovsutredning, fatta beslut och följa upp dessa beslut. I
förlängningen förväntas detta leda till en bättre omvårdnad för varje
enskild i särskilt boende.
Verksamhetens ansvar för bemanning av omsorgspersonal dagtid
(4 kap.)
Det framgår av bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 3 kap. 3 § SoL att den
enskilde har rätt att få de insatser som han eller hon är i behov av för att
tillförsäkras en skälig levnadsnivå samt att insatserna ska genomföras
med god kvalitet. Av detta följer att det i ett särskilt boende behöver
finnas tillräckligt med personal som kan tillgodose varje persons behov
enligt de beslut som socialnämnen har fattat med stöd av 4 kap. 1 § SoL.
Kravet på behovsanpassad bemanning i författningsförslaget innebär
därför enbart ett förtydligande av vad som följer av SoL. Socialstyrelsen
har därför inte beräknat kostnaderna för denna bemanning.
Ansvar för bemanning av omsorgspersonal nattetid (4 kap.)
I författningsförslaget anges att ett särskilt boende ska vara bemannat
dygnet runt. Detta innebär att personal måste finnas i verksamheten även
under natten. Bemanningen måste vidare vara sådan så att personalen
snabbt kan uppmärksamma om en person i boendet behöver stöd och
hjälp och utan dröjsmål ge den enskilde den hjälp och det stöd som
behövs till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.
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Under 2010 genomförde Socialstyrelsen en tillsyn över nattbemanningen i
särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Av tillsynen
framgår att ”bemanningen inte var tillräcklig för att tillgodose de
boendens trygghet och säkerhet nattetid i 58 procent av de inspekterade
boendena.” [8]. Dessa brister innebär att en ökad bemanning behövs
under nattetid i berörda boenden vilket leder till ökade lönekostnader. Det
saknas dock kunskap om hur nattbemanningen ser ut i boenden för
personer utan demenssjukdom. Vi kan inte heller ange vilken bemanning
som behövs i ett särskilt boende så att varje enskild omedelbart ska kunna
få stöd och hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. Vilken
bemanning som ska finnas styrs av flera olika faktorer, såsom den
enskildes behov, personalens kompetens och lokalernas utformning. Det
går därför inte med säkerhet att beräkna exakt hur stor ökning i
bemanningen som behövs. Istället beskrivs nedan olika räkneexempel för
att belysa möjliga utfall.
I följande räkneexempel undersöker vi vilka kostnader som utökningar i
nattbemanning vid särskilda boende skulle kunna innebära. Vi antar att
bristerna i nattbemanning är densamma vid särskilda boenden för
personer utan demenssjukdom som vid de boenden där Socialstyrelsen
gjorde sin tillsyn enligt ovan. Vi antar alltså att 42 procent av samtliga
personer i särskilt boende har tillräcklig bemanning nattetid. Resterande
58 procent (56 782 personer) har viss bemanning men inte tillräcklig. Om
ett särskilt boende där 40 personer bor skulle utöka sin nattbemanning
med ytterligare två timmar per natt innebär detta ytterligare ca 0,01 heltider eller 4 536 kronor per år och boende, om vi antar att varje heltid
kostar 477 184 kronor per år (vilket är genomsnittet av lönekostnaderna
för ett vårdbiträde och en undersköterska, se särskilt metodavsnitt). Om
en motsvarande ökning skulle ske för samtliga särskilda boenden där
bemanningsbrist finns innebär detta 542 heltider och 258 miljoner kronor
per år. Om det istället skulle krävas en ökning som motsvarar ca 0,04
heltider per boende för att varje enskilds behov ska vara tillgodosett blir
kostnaden istället 1,03 miljarder kronor per år. I timmar skulle det innebära att ett särskilt boende där 40 personer bor utökade sin nattbemanning
med 8 timmar per natt. Ytterligare ett exempel som motsvarar en utökad
nattbemanning med 5 timmar för ett särskilt boende med 40 personer (ca
0,02 heltider/boende) ger en ökad kostnad på 644 miljoner kronor per år.
Om vi antar att 20 procent av kostnaderna belastar privata företag så
innebär detta i våra räkneexempel mellan 52 och 206 miljoner kronor per
år i ytterligare kostnader för bemanning av omsorgspersonal för dessa
företag.
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Lämplig utbildning och erfarenhet i boendet (4 kap.)
Ökad kunskap om demenssjukdom, ständig tillgång till kompetent arbetsledning samt tillgång till handledning vid behov är insatser som förväntas
förbättra omsorgspersonalens möjligheter att bedriva en god omvårdnad
om varje person i särskilt boende. Särskilda boenden där nödvändig
kompetens saknas kan behöva investera i vidareutbildning för att följa de
rekommendationer som finns i författningsförslaget. Det kan också
behövas ytterligare investeringar avseende arbetsledning och handledning.
Tillgänglig vidareutbildning för omsorgspersonal finns i olika former med
varierande innehåll och omfattning. Svenskt Demenscentrum erbjuder till
exempel Demens ABC, en nätbaserad grundkurs i demensvård baserat på
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom. Demens ABC är tillgänglig för alla och är avgiftsfri.
Den innehåller 10 kapitel och varje kapitel tar 20-30 minuter att genomföra.
Mer omfattande utbildningar inom demensvård och
geriatrik/gerontologi finns i högskolornas regi. En utbildning som ger 7,5
högskolepoäng motsvarar 5 veckor heltid men kan ges under 10-12
veckor på distans plus en uppstartsträff och ett tentamenstillfälle. En kurs
kan ha cirka 50 deltagare till en kostnad av 5000 kr per person.
Den statistik som finns tillgänglig över i vilken utsträckning personalen i
särskilt boende erbjuds handledning är cirka 10 år gammal [9]. Då
svarade 10 procent av kommunerna att all personal i demensvården
erbjöds kontinuerlig handledning och 28 procent att handledning erbjöds
delar av personalen. Handledning kan organiseras på olika sätt. Intervjuer
med enskilda verksamheter visar exempel på allt mellan handledning i
smågrupper om 8-10 personer varannan vecka under ett år, till
kontinuerliga möten med större delar av personalen där de gemensamt
reflekterar över verksamheten.
Ansvar för att upprätta och följa upp genomförandplan (4 kap.)
I författningsförslaget anges att en genomförandeplan ska upprättas för
varje person som bor i särskilt boende. Därutöver ska genomförandeplanen regelbundet följas upp och vid behov revideras. Upprättande av
genomförandeplaner och uppföljning av densamma förväntas förbättra
omsorgspersonalens möjligheter att bedriva en god omvårdnad om varje
person som bor i ett särskilt boende. Därtill kan den hjälpa personalen till
att mer effektivt genomföra sitt arbete.
Det tar tid att upprätta en tydlig genomförandeplan där det framgår hur
den service och omvårdnad som den enskilde har beviljats skall genomföras samt hur lång tid personalen planerar att avsätta för att genomföra

15(23)

SOCIALSTYRELSEN

2014-11-11

Dnr 40184/2014

servicen och omvårdnaden. De verksamheter där det finns brister i hur
genomförandeplanen upprättas eller följs upp idag behöver avsätta mer
resurser för detta.
Det finns ingen tillgänglig statistik över hur mycket tid personalen vid
särskilda boenden behöver avsätta för upprättande och uppföljning av
genomförandeplaner. Därför har vi i ett räkneexempel valt att illustrera
hur stora kostnaderna skulle bli utifrån olika antaganden.
I ett räkneexempel antar vi att upprättande av genomförandeplan tar
2 timmar i anspråk för en undersköterska i genomsnitt. Undersköterskan
involverar sjuksköterska och rehabiliteringspersonal vid behov, men deras
tid räknas in i de två timmarna i detta räkneexempel. Upprättande av
genomförandeplaner för samtliga nyinflyttningar innebär 60 000
arbetstimmar eller 31 heltider om vi antar en årsarbetstid om 1920 timmar
(liksom tidigare räknar vi in semestervikarier i kostnaden för undersköterskan). Med en lönekostnad för en undersköterska på 489 531 kronor
blir totalkostnaden 15,3 miljoner kronor per år.
Vidare antar vi att genomförandeplanen behöver uppdateras en gång per
år i genomsnitt och att detta tar 30 minuter i anspråk för en undersköterska. Om detta sker för samtliga 97 900 personer i särskilt boende
motsvarar det 48 950 timmar, 25 heltider eller 12,5 miljoner kronor per år
i kostnader.
På motsvarande sätt kan vi i ett räkneexempel undersöka vilka resurser
som kan behövas för att upprätta en genomförandeplan för de personer i
särskilt boende som idag saknar en sådan plan. Om en genomförandeplan
ska upprättas för samtliga 97 900 personer motsvarar det 195 800 timmar
eller 49,9 miljoner kronor i kostnader (enligt samma antaganden om
arbetstid och lön som ovan).
Resurserna som behövs för att tillse att samtliga personer som redan bor i
särskilt boende har en genomförandeplan är temporära.
Noteras bör att 88 procent av de äldre i särskilt boende redan idag har en
genomförandeplan [10]. Därutöver framgår det av Äldreguiden att 69
procent av genomförandeplanerna följs upp [4]. De ovan redovisade
räkneexemplen tar inte hänsyn till detta. Det betyder att de faktiska
kostnaderna för att leva upp till föreskriftens krav om att genomförandeplaner ska upprättas och följas upp kan sannolikt bli lägre.
Om vi antar att 20 procent av kostnaderna belastar privata företag så
innebär detta i våra räkneexempel 5,6 miljoner kronor per år och
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10 miljoner kronor i engångskostnader för upprättande och uppföljning av
genomförandeplaner för dessa företag.

Övriga konsekvenser
Socialnämndens ansvar att utan dröjsmål vidta åtgärder om de får
kännedom om att en person inte får sina behov av service och omvårdnad
tillgodosedda i det särskilda boendet, samt ansvar att säkerställa att
genomförandeplan upprättas, kan i förekommande fall kräva ytterligare
resurser utöver de som behövs för löpande uppföljning. Omfattningen av
detta går inte att beräkna i denna konsekvensutredning.

Generella konsekvenser
Utöver de direkta konsekvenserna för kommuner och boendeverksamheter som diskuterats ovan kan vi förvänta oss mer generella
konsekvenser som alla kan ha effekter också på kostnader för samhället.
Bättre omsorg om de enskilda i särskilt boende förväntas att påverka
deras hälsa vilket i sin tur gör att de i många fall lever längre. Detta innebär att de kan behöva sin plats i det särskilda boendet under längre tid.
Positiva hälsoeffekter kan minska behovet av sjukvårdsinsatser. Utöver de
direkta kostnadseffekter som beräknats i olika exempel ovan kan det
därför finnas långsiktiga effekter som det saknas underlag för att beräkna.
Bättre organisation och uppföljning vid boendeverksamheterna förväntas
leda till en bättre arbetsmiljö. Detta kan leda till lägre personalomsättning
om personalen i större utsträckning är nöjda med sin arbetssituation. En
bättre arbetsmiljö kan också leda till färre sjukskrivningar om personalen
kan undvika arbetsrelaterade skador och stress. Vid särskilda boendeverksamheter som däremot inte lever upp till kraven och t.ex. har för låg
bemanning kan arbetsmiljön bli sämre i fall personalen upplever att kraven har ökat utan att mer resurser har tillkommit.
Ett ökat behov av personal både i kommunen och i särskilda boenden har
effekter på sysselsättningen, liksom regionala effekter i och med att det
skapar arbetstillfällen runt om i landet.

Osäkerhet i uppskattningen
Det finns många osäkra faktorer i uppskattningarna ovan. Vi kommenterar de viktigaste i följande avsnitt.
Bemanningen idag
Äldreguiden samlar in egenrapporterad information från Sveriges
särskilda boenden. Alla svarar inte vilket kan påverka resultaten ifall de
som inte svarar skiljer sig väsentligt från övriga. Vidare finns risk för att
den egenrapporterade informationen skiljer sig från verkligheten i vissa
fall. Detta kan bero på att det kan vara svårt att uppskatta hur många

17(23)

SOCIALSTYRELSEN

2014-11-11

Dnr 40184/2014

timmar som personalen har arbetat på respektive boende. Ibland delar
flera boendeenheter på en och samma personalresurs vilket skapar en risk
för dubbelräkning. En hög andel timanställd personal samt sjukfrånvaro
bidrar också till osäkerhet i uppskattningarna av faktiskt arbetade timmar.
Det kan inte heller uteslutas att boenden överrapporterar antalet arbetade
timmar. Dubbelräkning och överrapportering talar snarare för att Äldreguidens statistik överskattar den faktiska bemanningen i vissa särskilda
boenden. Detta skulle i förekommande fall innebära att kostnaderna i
verkligheten skulle bli högre än de kostnader som framgår av våra räkneexempel.
Lönekostnader
Precis som i Äldrecentrums studie [3] har vi antagit samma kostnad för
dag- som nattpersonal. Timlönen för nattpersonalen är högre eftersom de
har högre OB-tillägg, men detta vägs upp av att de arbetar färre antal
timmar per vecka. Därför bedöms vårt antagande vara rimligt. Vidare har
vi inte tagit hänsyn till att månadsanställda och timanställda kan ha olika
kostnader. Vi vet inte om kostnaden för timavlönad personal är högre
eller lägre än för månadsavlönad personal. Timavlönad personal förväntas
ha lägre lön per timme och vara mer flexibel vilket minskar risken för
tillfällig överkapacitet. Å andra sidan förväntas deltidsanställd personal
att behöva närmare arbetsledning och vara mindre effektiv än månadsanställd personal eftersom de senare förväntas känna de boende bättre.
Enligt Äldreguidens statistik utgjordes 1-6 procent av bemanningen (i tid
räknat) av timavlönad personal, vilket är tillräckligt lite för att eventuella
skillnader i kostnader per timme ändå får begränsad effekt på den totala
personalkostnaden.

Variation mellan olika särskilda boenden
Variation i nuvarande bemanning
Många särskilda boenden har redan idag en god bemanning och i dessa
boenden finns inget behov av ytterligare personal. I andra änden finns
också boenden som har lägre bemanning idag än och dessa boenden kan
behöva tillsätta mer personal än genomsnittet, beroende på de enskildas
behov.
Variation i bemanning på grund av storlek
Våra räkneexempel tar inte hänsyn till att behovet av personal per person i
boendet också kan bero på hur många som bor där. Ibland behöver ett litet
boende mer personal per person än ett stort boende, till exempel om
behovet av personal för en gemensam aktivitet inte beror på hur många
personer som deltar. Det kan också vara tvärtom, till exempel har tidigare
studier visat att aggressivitet och våld är vanligare i större boenden vilket
kräver mer personal för att kunna hanteras [11].
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Variation i bemanning på grund av varierande behov och över tid
Personalbehovet kan också variera mellan boenden med samma storlek.
Bemanningen ska styras av de enskildas behov och därför kommer också
behovet av personal att variera mellan boendeverksamheter. I vissa
boenden behövs lägre bemanning medan det i andra boenden behövs
högre bemanning. Därtill varierar behoven av bemanning över tid eftersom de enskildas hälsotillstånd i hög utsträckning avgör deras behov av
hjälp och hur lång tid denna tar. Detta innebär att boendeverksamheterna
behöver en flexibilitet i bemanningen som klarar av dagar och perioder då
behoven är särskilt höga. På samma sätt kan viss överkapacitet uppstå
under dagar eller perioder då de enskilda har lägre behov än normalt.
Större boendeverksamheter har troligen bättre förutsättningar att klara av
variationer i behovet av bemanning över tid eftersom de har större
möjligheter att fördela personal över flera enheter med varierande behov.
Variation i kostnader
Även om behovet av personal är detsamma kan kostnaderna variera
mellan olika boendeverksamheter, till exempel beroende på tillgång på
personal och deras löneanspråk. Tillgången på kompetent personal
varierar över landet liksom lönekrav och lönenivåer, vilket medför en
geografisk variation i kostnaden för samma bemanning. Vidare kan
boendeverksamhetens storlek och sammansättning av personer som bor
där påverka i vilken utsträckning bemanningsscheman kan läggas
optimalt. Små boendeverksamheter kan till exempel i högre utsträckning
tvingas anställa deltidspersonal vilket kan leda till högre kostnader per
arbetstid.

Framtidsutsikter
Vissa temporära ökningar i bemanning innebär en engångskostnad. Därutöver så kommer motsvarande kostnader för övriga resurser att återkomma varje år. Externa faktorer kommer att påverka utvecklingen av
dessa kostnader över tid. Sådana faktorer sammanfattas nedan.
Demografiska förändringar
Antalet personer i stort behov av vård och omsorg väntas öka dramatiskt
över de närmaste generationerna på grund av en stadigt åldrande
befolkning. Detta innebär att fler platser på särskilt boende kommer att
behövas så länge inte de sjuka bor kvar längre i ordinärt boende än idag.
Detta kommer att leda till ytterligare ökade kostnader för särskilda
boenden. Till exempel finns idag uppskattningsvis drygt 150 000 personer
med demenssjukdom i Sverige. Den siffran väntas öka till ca 170 000 år
2020 och 215 000 år 2030, dvs. det sker en kraftig ökning efter 2020
[12,13].
Folkhälsoeffekter
Inom den gerontologiska forskningen har man länge diskuterat kring tre
trender: kompression, uppskjutande eller förlängd sjuklighet över tid,
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givet samma ålder. Nu används dessa inte enbart kopplade till sjuklighet
utan även till funktionsförmåga, dvs. även om sjukligheten inte minskar
så kan funktionsförmågan förbättras hos den äldre befolkningen över tid
(man lever längre med sjukdom men behandling gör att sjukdomarnas
negativa konsekvenser motverkas). För att analysera detta mer komplexa
mönster behövs befolkningsstudier. Resultat från sådana svenska
befolkningsstudier (t.ex. H70 i Göteborg och Kungsholmsprojektet i
Stockholm) tyder på att funktionsförmågan hos de äldre har förbättrats
under de senaste decennierna. En 75 åring idag har bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan. Huruvida dessa trender kommer att stå sig är
svårbedömt. Å ena sidan har dagens och morgondagens äldre vuxit upp
under förhållanden som är betydligt bättre än sin föräldrageneration
(vilket talar för en fortsatt positiv hälsotrend), men å andra sidan kan t.ex.
en ökad andel personer med övervikt och typ 2 diabetes motverka de
positiva hälsotrenderna. Det vi med större säkerhet vet är att antalet
mycket gamla personer kommer att fortsätta att öka, vilket också medför
att antalet personer med demenssjukdom kommer att öka. Det pågående
longitudinella SNAC projektet (Swedish national study on aging and
care) är i det sammanhanget mycket viktigt för att ge underlag för dessa
diskussioner.
Strukturella förändringar
Under de senaste decennierna har vi sett en minskad inflyttning i särskilda
boenden i och med att fler bor kvar i ordinärt boende med utökade hemtjänstinsatser. Denna trend motverkar den ökning i antalet personer i
särskilt boende som vi förväntar oss på grund av de demografiska förändringarna.
Behandlingsmöjligheter
Mycket forskning bedrivs idag för att hitta effektiv sjukdomsmodifierande
behandling för demenssjukdom. Om och när sådan finns tillgänglig kan
behovet av särskilda boenden för personer med demenssjukdom minska. I
vilken utsträckning beror på hur effektiv behandlingen är.

Konsekvenser för företagen
Antal och storlek på företagen
Den 1 oktober 2012 bodde cirka 97 500 personer i ett särskilt boende. Av
dessa personer bodde cirka 21 procent i permanent särskilt boende som
bedrivs i enskild regi. Motsvarande siffra för personer i kortidsboende är
12 procent [5].
I Sverige fanns 2011 cirka 2 700 särskilda boenden [2]. Om vi antar att
cirka 21 procent av dessa boenden bedrivs i enskild regi uppgår antalet
särskilda boenden i enskild regi till cirka 540 stycken. Bland dessa
särskilda boenden ingår även boenden som bedrivs av stiftelser eller
ideella föreningar.
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Under 2012 bedrevs 86 procent av alla enskilt bedrivna särskilda boenden
av privata företag. Det är huvudsakligen tre stora företag som äger en stor
andel av särskilda boenden i Sverige som bedrivs i privat regi. Gemensamt ägde dessa tre företag 198 särskilda boenden i Sverige. Tillsammans
har dessa tre företag cirka 36 000 anställda [15].
Kostnader för företagen
I aktuell konsekvensutredning har vi antagit att det inte råder några
systematiska skillnader i behovet av ytterligare resurser för privata företag
i förhållande till kommunalt drivna verksamheter, enligt våra redovisade
räkneexempel. Detta har föranlett att kostnaderna för de privata företagen
beräknas utgöra cirka en femtedel av de kostnader som redovisas i våra
räkneexempel.
Kostnaderna för kravet på dygnet runt bemanning, det vill säga att det
särskilda boendet ska vara bemannat nattetid beräknas ligga på ett spann
mellan 52 miljoner och 206 miljoner kronor per år.
Kostnaderna för kraven på att genomförandeplaner ska upprättas och
följas upp beräknas uppgå till 5,6 miljoner kronor per år och 10 miljoner
kronor i engångskostnader.
Övriga krav i föreskriften gäller enbart för socialnämnden och avser
nämndens handläggning och uppföljning av beslut om bistånd. Därför
berörs inte de privata företagen av dessa krav.
Påverkan på konkurrensförhållanden
Författningsförslaget innehåller inte några krav som begränsar företagens
möjligheter att konkurrera på lika villkor. Socialstyrelsen bedömer därför
att författningsförslaget inte kommer att påverka konkurrensförhållandena
för företagen.
Särskilda hänsyn till små företag
De små företagen förväntas ha mindre administrativa resurser än de större
företagen vilket innebär att kravet på dokumentation och uppföljning kan
utgöra en större börda för dem. Socialstyrelsen bedömer emellertid att det
inte finns något utrymme att ta någon särskild hänsyn till små företag, då
reglerna i författningsförslaget syftar till att säkerställa att samtliga
särskilda boenden, oavsett regi och storlek, ska leva upp till de krav som
ställs i SoL.
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Sayran Khayati
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Sändlista – föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för
äldre personer och bemanning i särskilda boenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kammarrätten i Jönköping
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Stockholm
Domstolsverket
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Regelrådet

9. Alsingsås kommun
10. Borlänge kommun
11. Borås kommun
12. Botkyrka kommun
13. Eskilstuna kommun
14. Filipstads kommun
15. Göteborgs kommun
16. Hammarö kommun
17. Helsingborgs kommun
18. Håbo kommun
19. Karlskrona kommun
20. Kiruna kommun
21. Kungsbacka kommun
22. Kävlinge kommun
23. Linköpings kommun
24. Luleå kommun
25. Malmö kommun
26. Mölndals kommun
27. Nacka kommun
28. Norrköpings kommun
29. Orust kommun
30. Oskarshamn kommun
31. Piteå kommun
32. Sollefteå kommun
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33. Stockholms kommun
34. Sundsvalls kommun
35. Svenljunga kommun
36. Umeå kommun
37. Uppsala kommun
38. Västerviks kommun
39. Västerås kommun
40. Växjö kommun
41. Örebro kommun
42. Östersunds kommun
43. Almega
44. Akademikerförbundet, SSR
45. Alzheimerföreningen
46. Anhörigas riksförbund, AHR
47. Dietisternas Riksförbund, DRF
48. Demensförbundet
49. Fysioterapeuterna
50. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA
51. Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS
52. Hela människan
53. Kommunal
54. Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
55. Nationellt Nätverk för Demenssjuksköterskor
56. Pensionärernas Riksförbund (PRO)
57. Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor, MAS
58. Stiftelsen Stockholm Läns Äldrecentrum
59. Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
60. Svenska Logopedförbundet
61. Svenska Tandsköterskeförbundet, STF
62. Svenska vård
63. Svenskt Demenscentrum
64. Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
65. Sveriges kommuner och landsting, SKL
66. Sveriges Pensionärsförbund
67. Sveriges Tandhygienistförening, STHF
68. Vision
69. Aleris
70. Attendo
71. Famna, Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte
72. HSB Omsorg
73. Rosstorps vård- och omsorgsboende AB
74. Tiohundra
75. Vardaga
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Enligt sändlista
Statsrådsberedningen

Rättelseblad till konsekvensutredning avseende förslag till
föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre
personer och bemanning i särskilda boenden
s. 9, avsnitt Lönekostnader och bemanning, andra stycket, fjärde och femte
meningen
Tidigare lydelse:
Generellt arbetar vårdbiträden och undersköterskor i genomsnitt 37 timmar per
vecka om de är dagpersonal, och 36,33 timmar om de arbetar natt. Detta blir
1 924 timmar per år för en dagpersonal om vi räknar med 52 veckor.
Ska vara:
Generellt arbetar vårdbiträden och undersköterskor i genomsnitt 37 timmar per
vecka. Detta blir ungefär 1 920 timmar per år om vi räknar med 52 veckor.
s. 14, avsnitt Ansvar för bemanning av omsorgspersonal nattetid (4 kap.),
andra stycket, femte och sjätte meningen
Tidigare lydelse:
Om ett särskilt boende där 40 personer bor skulle utöka sin nattbemanning med
ytterligare två timmar per natt innebär detta ytterligare ca 0,01 heltider eller
4 536 kronor per år och boende, om vi antar att varje heltid kostar 477 184
kronor per år (vilket är genomsnittet av lönekostnaderna för ett vårdbiträde och
en undersköterska, se särskilt metodavsnitt). Om en motsvarande ökning skulle
ske för samtliga särskilda boenden där bemanningsbrist finns innebär detta 542
heltider och 258 miljoner kronor per år.
Ska vara:
Om ett särskilt boende där 40 personer bor skulle utöka sin nattbemanning med
ytterligare två timmar per natt innebär detta ytterligare ca 0,01 heltider eller
4 539 kronor per år och boende, om vi antar att varje heltid kostar 477 184
kronor per år (vilket är genomsnittet av lönekostnaderna för ett vårdbiträde och
en undersköterska, se särskilt metodavsnitt). Om en motsvarande ökning skulle
ske för samtliga särskilda boenden där bemanningsbrist finns innebär detta 540
heltider och 258 miljoner kronor per år.
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Avdelning för regler och behörighet
Sayran Khayati
sayran.khayati@socialstyrelsen.se

Sändlista – föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för
äldre personer och bemanning i särskilda boenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kammarrätten i Jönköping
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Stockholm
Domstolsverket
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Regelrådet

9. Alingsås kommun
10. Borlänge kommun
11. Borås kommun
12. Botkyrka kommun
13. Eskilstuna kommun
14. Filipstads kommun
15. Göteborgs kommun
16. Hammarö kommun
17. Helsingborgs kommun
18. Håbo kommun
19. Karlskrona kommun
20. Kiruna kommun
21. Kungsbacka kommun
22. Kävlinge kommun
23. Linköpings kommun
24. Luleå kommun
25. Malmö kommun
26. Mölndals kommun
27. Nacka kommun
28. Norrköpings kommun
29. Orust kommun
30. Oskarshamn kommun
31. Piteå kommun
32. Sollefteå kommun
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33. Stockholms kommun
34. Sundsvalls kommun
35. Svenljunga kommun
36. Umeå kommun
37. Uppsala kommun
38. Västerviks kommun
39. Västerås kommun
40. Växjö kommun
41. Örebro kommun
42. Östersunds kommun
43. Almega
44. Akademikerförbundet, SSR
45. Alzheimerföreningen
46. Anhörigas riksförbund, AHR
47. Dietisternas Riksförbund, DRF
48. Demensförbundet
49. Fysioterapeuterna
50. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA
51. Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS
52. Hela människan
53. Kommunal
54. Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
55. Nationellt Nätverk för Demenssjuksköterskor
56. Pensionärernas Riksförbund (PRO)
57. Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor, MAS
58. Stiftelsen Stockholm Läns Äldrecentrum
59. Svenska Logopedförbundet
60. Svenska Sjuksköterskeförbundet
61. Svenska Tandsköterskeförbundet, STF
62. Svenska vård
63. Svenskt Demenscentrum
64. Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
65. Sveriges kommuner och landsting, SKL
66. Sveriges Pensionärsförbund
67. Sveriges Tandhygienistförening, STHF
68. Vision
69. Aleris
70. Attendo
71. Famna, Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte
72. HSB Omsorg
73. Rosstorps vård- och omsorgsboende AB
74. Tiohundra
75. Vardaga
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