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Budgetuppföljning per maj 2018 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna budgetuppföljningen per maj 2018 för Grundskolenämnden.  

Ärendet i sin helhet 

Inga väsentliga förändringar sedan tertialrapporten avseende ekonomiskt utfall, 

dess orsaker eller prognos. 

Utfallet efter maj är ett överskott om 5,1 mkr mot budget utan någon 

disponering av överskott från 2017.  

Helårsprognosen är enligt budget med utgångspunkten att nämnden kommer 

disponera återstående buffert.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning per maj 2018. 

                                

Samverkan 

Information i FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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1 Uppföljning av nämndens uppdrag 
- slutsatser och särskilt viktiga punkter 

Grundskolenämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari-maj med 5,1 mkr före 
disponering av ackumulerat resultat från 2017. Ev disposition av ackumulerat resultat från 2017 har 
lagts utanför budget även om nämnden har KF beslut om att få disponera dessa medel under året. 

Prognosen för helåret är ett utfall enligt budget. Nämndens buffert förväntas att disponeras under 
2018. Hittills har 4,6 mkr disponerats. 

Redovisningen av vakanser främst inom elevhälsan som beskrevs i tertialrapporten efter april är 
fortfarande den största orsaken till redovisade budgetavvikelser. 

Ett visst underskott har uppkommit inom skolskjuts men Tekniska förvaltningen arbetar med dessa 
kostnader och prioriterar nu taxikostnader. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Resultatöversikt 

Belopp i tkr 
Utfall 

perioden 

Aktuell 
budget 

perioden 

Avvikelse 
utfall-budget 

Utfall 
perioden fg 

år 

Prognos 
helår 

Aktuell 
budget helår 

Bokslut 
föregående 

år 

Nettokostnad -559 031 -564 150 5 119 -531 636 -1 407 800 -1 407 800 -1 316 359 

Kommunbidrag 564 150 564 150 0 532 732 1 407 800 1 407 800 1 321 376 

Resultat 5 119 0 5 119 1 096 0 0 5 017 

Ianspråktagande 
av ack resultat 

0 0 0 0 0 0 0 

Ack resultat 6 386 0 6 386 0 6 386 0 5 000 

Lönekostnad -449 645 -454 676 5 031 -424 019 -1 155 775 -1 153 500 -1 046 365 

Ack resultat fastställdes av KF i År 2017 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos 

Intäkter     

Statsbidrag 49 469 52 614 126 895 126 895 

Ersättning 
Migrationsverket 

7 401 4 968 10 124 12 124 

Externt sålda platser 3 153 2 998 7 196 7 196 

Avgifter o övr int 59 237 59 344 141 853 141 853 

Summa intäkter 119 260 119 924 286 068 288 068 

Kostnader     

Personal -453 859 -460 838 -1 159 675 -1 157 400 

Lokaler -59 383 -59 875 -143 701 -144 701 

Material -29 727 -29 747 -73 539 -73 539 

Köpta platser -69 204 -69 585 -169 504 -169 504 

Övr tjänster -65 755 -63 398 -145 934 -149 809 

Kapitalkostnader -363 -631 -1 515 -915 

Summa kostnader -678 291 -684 074 -1 693 868 -1 695 868 

Nettokostnad -559 031 -564 150 -1 407 800 -1 407 800 

Kommunbidrag 564 150 564 150 1 407 800 1 407 800 

Resultat efter 
kommunbidrag 

5 119 0 0 0 

Ianspråktagande ack 
resultat 

0 0 0 0 

Resultat efter disp av 
ack resultat 

5 119 0 1 407 800 1 407 800 
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2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Budgetavvikelsen för perioden jan-maj är ett överskott om 5,1 mkr. Här ingår ej ev disponering av 
ackumulerat överskott från 2017 som KF gett nämndens tillåtelse att disponera under 2018. 

I resultatet har budgeterad löneökning för perioden belastat resultatet i avvaktan på att avtalet för 
lärarlönerna tecknas. 

Avvikelserna är desamma som redovisades i tertialrapport 1/2018 efter april. Dvs vakanser beroende på 
rekryteringssvårigheter inom främst elevhälsan. Detta påverkar även köpta tjänster. 

Övriga avvikelser är små. 

2.1.1.2 Prognos 

Helårsprognosen är enligt budget. 

Det finns ännu viss osäkerhet i viten som Skolinspektionen kan komma att döma ut efter sina 
granskningar. Inga ytterligare än senast beslut om utdömt vite är reserverat i prognosen. 

Utgångspunkten är att rekryteringsläget inom förvaltningen successivt förbättras bl. a efter 
organisationsöversynen av elevhälsan. 

Arbetet med budgetföljsamheten fortsätter och lyfts i den månatliga interna uppföljningsprocessen. 

Nämndens budget förväntas disponeras under året, hittills har 4,6 mkr disponerats. 

   

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 407 800 

TOTALT 1 407 800 
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Resultat per verksamhet 

2.1.3 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Bufferten var ursprungligen 14 mkr motsvarande 1 % av årets kommunbidrag. 

Vid nämndens möte i april omfördelades 4 mkr för att upprätthålla nivån på fritidsledare och 
skolbibliotek motsvarande nivån 2017. 

Vid behandling av tertialrapport 1/2018 omfördelades 0,6 mkr för volymökning utöver budget inom 
särskolan. 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Volymosäkerhet 14 078 4 000 
Fritidsledare och skolbibliotek 

10 078 

  600 
Volymökning särskola 

9 478 

Summa 14 078 4 600 9478 
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3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 Utfall 2017 Budget 2018 Prognos helår 

Antal elever från kommunen 
i grundskola 

 11 583 11 537 11 518 11 838  

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

 1 531 1 530 1 522 1 551  

Summa köpta platser  1 588 1 530 1 586   

MV elever, ej PUT (Asyl- 
och/eller tillståndssökande) 

 123 120 153   

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

 10 204 10 214 10 169   

Sålda platser  56 57 41   

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 Utfall 2017 Budget 2018 Prognos helår 

Antal elever från kommunen 
i förskoleklass 

 1 349 1 349 1 345 1 402  

varav elever i förskoleklass i 
fristående skola 

 70 70 67 75  

Summa köpta platser  74 70 71   

MV elever, ej PUT (Asyl- 
och/eller tillståndssökande) 

 11 11 11   

Antal elever i förskoleklass 
i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 1 298 1 301 1 297   

Sålda platser  12 14 3   

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 Utfall 2017 Budget 2018 Prognos helår 

Antal elever från kommunen 
i särskola 

 105 106 103 105  

varav köpta platser  1 1 1   

Antal elever i kommunens 
särskolor 

 108 109 106   
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3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 Utfall 2017 Budget 2018 Prognos helår 

Antal elever från kommunen 
i fritidshem 

 4 724 4 687 4 935 5 067  

varav barn i fristående 
verksamhet 

 294 294 321 319  

Summa köpta platser  375 372 334   

Antal elever i fritidshem i 
Borås skolor 

 4 724 4 687 4 654   

Sålda platser  32 32 11   

Inkl fritidshem i särskola och KTS 
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Lokalplan 2018 för Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att ha Lokalplan 2018 som ett planeringsunderlag 

gällande grundskolans lokaler vid expansion av elever enligt demografin i Borås 

Stad. Lokalplanen 2018 översänds till Lokalförsörjningsnämnden.  Ärendet i 

sin helhet 

Grundskolenämnden beslutar att ha Lokalplan 2018 som ett planeringsunderlag 

gällande grundskolans lokaler vid expansion av elever enligt demografin i Borås 

Stad. Lokalplanen 2018 översänds till Lokalförsörjningsnämnden.  

Grundskolenämnden uppdrar till Grundskoleförvaltningen att:  

 i nästa års Lokalplan även beakta utemiljön samt även kommande 

lokalplanering.    

 verka för ett hållbarhetsperspektiv inför kommande projekt. 

 skapa ett Lokal- och funktionsprogram under hösten 2018. 

            

Beslutsunderlag 

1. Lokalplan 2018 för Grundskolenämnden. 

                                

Samverkan 

Ärendet har ej samverkats. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 
 

1 
 

 

 

 

LOKALPLAN 
2018 Grundskolenämnden  

(2019-2021) 

 

Antagen av GRN 2018-06-19 

Uppdateras dec 2018 
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Innehåll Lokalplan  

Grundskolenämnden 2018 (2019-2020-2021) 

 

1. Nulägesanalys 

 

2. Demografi 

 

3. Riktlinjer 

 

4. Aktuella beslut 

  

5. Lokalbehov – ny- och ombyggnationer, större och mindre anpassningar 

 

6. Framtagande av Lokal- och funktionsprogram till Borås Stads grundskolor 

 

7. Bilaga - hyror 2018 
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LOKALPLAN 2018 (2019-2020-2021) GRF 

1. Nulägesanalys:  

 

Elevflödena till Borås Stads grundskolor ökar. Många skolor är fulla i den mån att det inte finns plats 

för att skapa fler klasser. Däremot kan vissa befintliga klasser fyllas på med elever i vissa årskullar på 

en del skolor. På många skolor blir kommande elevflöden så stora att kapaciteten på skolorna inte 

räcker till.                                                                                                                               

Områdena Göta, Centrum, Norrby och Brämhult växer mest enligt elevprognoser på redan födda 

barn men även stadens befolkningsprognos vittnar om ökning i dessa områden främst på grund av 

inflyttning och nybyggnation.           

                                                                                                                            

Några av grundskolorna är i dåligt skick både fastighetstekniskt och ändamålsmässigt för att passa till 

grundskolans styrdokument. Skolor som har lågt lokalutnyttjande behöver ses över och anpassas 

genom att byggas om och i många fall även byggas ut för att få ett invändigt utformande av 

skollokalerna som gynnar verksamheten att använda lokalerna mer effektivt.                                                               

Omorganisation och förändring av skolstruktur kan innebära att det blir mer kapacitet på en skola, på 

t.ex. en F-9 skola så behöver de yngre barnen ha plats för fritidsverksamheten. Det kan vid 

omorganisation till renodlad 7-9 skola innebära att man kan ta emot betydligt fler elever i årkurserna 

7-9 på skolan än vad kapaciteten klarade vid F-9 organisationen.  

Skol- och fritidshemsverksamhet för yngre elever kräver mer utrymme både inne och ute.                                                                                           

I Lokalplanen finns beskrivning på skolor som bör byggas om- och/eller till i Borås Stad. Grundskolans 

planering och prioritering av att få plats med eleverna bygger på att vissa skolenheter skapas och att 

skolor byggs ut i rätt takt för att Borås Stad ska kunna ta emot och ge alla grundskolelever en 

skolplats.  
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2. Demografi:  

Befolkningsprognos 2018 -2022 

 

Prognos för grundskoleförvaltningen baserad på Borås stads prognos upprättad 2018-04-02.  

 

 

 

 

 

Borås hade 2017-12-31 totalt 111 026 invånare. Den totala befolkningsökningen är i genomsnitt 

1 340 personer per år under prognosperioden. Gruppen barn i åldersintervallet 6 – 15 år, som 

motsvarar skolans F – år 9, förväntas öka med totalt 1 720 barn under prognosperiodens fem år, från 

31 dec 2017 till 31 dec 20122. 

Stadsledningskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för 

staden som helhet och områden enligt före detta kommundelsindelningen. Prognosen avser 2018-

2022. En lägre framskrivning som drar ut trenden till 2030 anger en fortsatt expansion av åldrar 

aktuella inom skolans område. Denna skulle utgöra grunden för kommande lokalplanering. 
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Från markförvärv till att en skola kan tas i bruk är ofta 5-7 år delvis beroende på hur ett eventuellt 

detaljplanearbete kan genomföras. Det gör att 5-årsplanen snarare blir en rullande uppdatering som 

måste ha sin grund i ett längre tidsperspektiv för beslut om kapacitetsinvesteringar. 

Den kommuncentrala befolkningsprognosen är en förutsättning som Grundskolenämnden i sin 

verksamhets- och lokalplanering och därpå följande budget skall utgå ifrån och definieras därför just 

som förutsättning. 

För skolan är det åldersgruppen 6-15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande fem åren 

framgår av nedanstående tabell. Trenden redovisas fram till 2025 och 2030. 
 

  Befolkningsprognos 2018     Trendutveckling 

 
                  

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

                    

F 6 1 366 1 428 1 439 1 441 1 428 1 470 1 491 1 506 

 1-3 7-9 4 062 4 143 4 292 4 357 4 432 4 432 4 460 4 667 

 4-6 10-12 3 895 4 060 4 150 4 276 4 357 4 506 4 649 4 821 

 7-9 13-15 3 727 3 821 3 942 4 107 4 272 4 362 4 721 4 858 

            

F - 9 6 - 15 13 050 13 452 13 823 14 181 14 489 14 770 15 321 15 852 

 1 - 9  7 - 15 11 684 12 024 12 384 12 740 13 061 13 300 13 830 14 346 

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år. 
     

 

Stadsledningskontoret befolkningsprognoser avser Boråsbarn d.v.s. de som är folkbokförda vilket 

exkluderar asyl- och tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de 

folkbokförda som utgör grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till Grundskolenämnden. 

Asyl- och tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade 

statsbidrag. 

Stadsledningskontoret arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2018 och 31 dec 2019 

som grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2019. 

Elevprognosen är en stadig och tydlig trend, drygt 300 fler barn/elever varje år. Under 

prognosperiodens fem år från dec 2017 till dec 2022 är ökningen för elever i F-9: 1 720 barn/elever. 

Jämfört med förra årets prognos är denna marginellt högre under prognosperiodens fem år.   

Nedan redovisas den årliga förväntade förändringen och den ackumulerade båda ställt mot senast 

kända utfall 31 december 2017. En trendframskrivning redovisas fram till 2025 och 2030. 
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Årlig ökning - förändring mot året innan i prognosen 
 

        

Klass Ålder   2018 2019 2020 2021 2022 

                

F 6   62 11 2 -13 42 

 1-3 7-9   81 149 65 75 0 

 4-6 10-12   165 90 126 81 149 

 7-9 13-15   94 121 165 165 90 

           

F - 9 6 - 15   402 371 358 308 281 

 1 - 9  7 - 15   340 360 356 321 239 

Antal 31 dec varje år 

  
Ackumulerad ökning - förändring årliga prognosen mot 2017 Trendframskrivning 

          

Klass Ålder   2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

                    

F 6   62 73 75 62 104 125 140  

 1-3 7-9   81 230 295 370 370 398 605 

 4-6 10-12   165 255 381 462 611 754 926 

 7-9 13-15   94 215 380 545 635 994 1 131 

             

F - 9 6 - 15   402 773 1 131 1 439 1 720 2 271 2 802 

 1 - 9  7 - 15   340 700 1 056 1 377 1 616 2 146 2 662 

Antal 31 dec varje år 

Utvecklingen för de olika åldersgrupperna 2016 – 2021 och trend till 2025 - 2030 
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Elevutvecklingen är inte jämnt fördelad över staden. Den förväntade och planerade 

bostadsbyggnationen förväntas få störst effekt i Centrum, Göta och Norrby är en stark bidragande 

faktor till elevutvecklingen. Nedan redovisas befolkningsprognosen för de olika före detta 

kommundelarna.   

 

Brämhult 

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

F 6 133 141 146 149 151 133 

 1 - 3  7 - 9 350 376 414 438 452 458 

 4 - 6   10 - 12 349 374 364 383 408 446 

 7 - 9  13 - 15 359 354 385 391 416 402 

F - 9  6 - 15 1 191 1 245 1 309 1 361 1 427 1 439 

 1 - 9  7 - 15 1 058 1 104 1 163 1 212 1 276 1 306 

 

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år 

Centrum 

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

F 6 121 121 134 135 149 155 

 1 - 3  7 - 9 352 361 390 399 419 452 

 4 - 6   10 - 12 325 348 369 397 416 447 

 7 - 9  13 - 15 365 367 386 384 420 443 

F - 9  6 - 15 1 163 1 197 1 279 1 315 1 404 1 497 

 1 - 9  7 - 15 1 042 1 076 1 145 1 180 1 255 1 342 

0
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5 000
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Elevutveckling 2017 - 20122
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Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år 

Göta 

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

F 6 133 141 146 149 151 133 

 1 - 3  7 - 9 350 376 414 438 452 458 

 4 - 6   10 - 12 349 374 364 383 408 446 

 7 - 9  13 - 15 359 354 385 391 416 402 

F - 9  6 - 15 1 191 1 245 1 309 1 361 1 427 1 439 

 1 - 9  7 - 15 1 058 1 104 1 163 1 212 1 276 1 306 

 

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år 

Norrby 

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

F 6 185 165 180 169 193 223 

 1 - 3  7 - 9 517 549 530 536 554 594 

 4 - 6   10 - 12 505 522 532 542 595 593 

 7 - 9  13 - 15 438 481 525 546 577 601 

F - 9  6 - 15 1 645 1 717 1 767 1 793 1 919 2 011 

 1 - 9  7 - 15 1 460 1 552 1 587 1 624 1 726 1 788 

 

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år 

Sjöbo 

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

F 6 64 81 78 78 81 84 

 1 - 3  7 - 9 242 216 223 235 245 253 

 4 - 6   10 - 12 223 250 262 266 238 251 

 7 - 9  13 - 15 207 222 228 253 279 301 

F - 9  6 - 15 736 769 791 832 843 889 

 1 - 9  7 - 15 672 688 713 754 762 805 
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Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år 

Trandared 

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

F 6 129 121 144 149 133 150 

 1 - 3  7 - 9 361 370 400 411 432 438 

 4 - 6   10 - 12 338 354 361 392 405 431 

 7 - 9  13 - 15 346 345 354 372 396 398 

F - 9  6 - 15 1 174 1 190 1 259 1 324 1 366 1 417 

 1 - 9  7 - 15 1 045 1 069 1 115 1 175 1 233 1 267 

 

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år 

Dalsjöfors 

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

F 6 166 166 153 170 156 150 

 1 - 3  7 - 9 448 473 493 503 497 481 

 4 - 6   10 - 12 460 455 460 465 485 497 

 7 - 9  13 - 15 420 435 454 460 450 449 

F - 9  6 - 15 1 494 1 529 1 560 1 598 1 588 1 577 

 1 - 9  7 - 15 1 328 1 363 1 407 1 428 1 432 1 427 

 

 

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år 

Fristad 

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

F 6 143 153 149 155 140 140 

 1 - 3  7 - 9 463 452 464 463 463 445 

 4 - 6   10 - 12 416 457 470 480 462 464 

 7 - 9  13 - 15 377 372 390 420 452 457 

F - 9  6 - 15 1 399 1 434 1 473 1 518 1 517 1 506 

 1 - 9  7 - 15 1 256 1 281 1 324 1 363 1 377 1 366 
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Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år 

Sandhult 

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

F 6 139 137 149 153 139 142 

 1 - 3  7 - 9 460 458 443 438 442 440 

 4 - 6   10 - 12 446 452 455 470 460 441 

 7 - 9  13 - 15 427 439 427 444 441 442 

F - 9  6 - 15 1 472 1 486 1 474 1 505 1 482 1 465 

 1 - 9  7 - 15 1 333 1 349 1 325 1 352 1 343 1 323 

 

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år 

Viskafors 

Klass Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

F 6 80 102 79 77 93 83 

 1 - 3  7 - 9 264 273 276 266 260 250 

 4 - 6   10 - 12 301 281 287 269 275 276 

 7 - 9  13 - 15 259 269 263 297 273 278 

F - 9  6 - 15 904 925 905 909 901 887 

 1 - 9  7 - 15 824 823 826 832 808 804 

 

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år 
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3. Riktlinjer för lokalbehov 

De ekonomiska förutsättningarna vid om-, till och nybyggnation är styrande för hur lokalplanen ser 

ut. Ekonomiskt styrs GRN efter en internhyra med i två hyresnivåer, i dag 674 kr/kvm respektive 1108 

kr/kvm vilka förväntas öka med 1,7 % till 2019. Inhyrning av moduler betalas efter verklig kostnad. 

Utökat kommunbidrag erhålls för 75 % av prognostiserad demografisk utveckling. Detta gör att fokus 

sätts på att bygga ut kapacitet för att kunna möta ökade elevströmmar.  

Att förbättra befintliga lokaler kräver omprioritering från andra resurser, främst personal, till hyra 

begränsar möjligheten till att det nästan blir omöjligt. Att bygga om befintliga skolor utan att de 

skapar en lokaleffektivitet motsvarande en ny skola är ur ekonomisk synpunkt omöjligt. Nya skolor 

med den högre hyresnivån och 75 % resurstillskott måste planeras med mycket god lokaleffektivitet 

över tid och olika betalande verksamhetsdelar. Från ht 18 till ht 22 förväntas cirka 1 300 nya elever 

behöva ges plats i ny kapacitet där den högre hyran och 75 % kommunbidragstillskot förväntas.   

Borås Stads grundskolors teoretiska, fysiska maxkapacitet är ännu inte helt utnyttjad. Den tidigare 

beräknade maxkapacitet på skolorna från Skolstrukturutredningen baserades enbart på antal elever 

som fysiskt får plats på en skola. Grundskolenämndens planering av skolkapacitet ska baseras på 

antal klasser, detta är ett mer relevant sätt att beräkna enheternas kapacitet. Antalet elever i 

respektive årskurs samt antal klassrum per skola och klassrumsstorlek blir avgörande för hur många 

elever en enskild skola kan ta emot. 

Även flödena mellan skolor måste tas med i planeringen då man beräknar maxkapacitet. En F-3 skola 

ska lämna ifrån sig ett visst antal klasser då eleverna ska börja åk 4, då måste mottagande skola ha 

kapacitet till det. Likväl är det på högstadieskolor som tar emot elever från F-6 skolor.  

Strukturen på skolan och i området spelar roll för hur planering av maxkapaciteten ser ut på olika 

geografiska områden. Kapaciteten på en skola är också beroende av klassrummens storlek och 

lokalernas utformning, elevernas ålder, olika elevers behov, storlek på matsal, skolgårdens yta och 

utformning av den, förekommande uppehållsrum och caféteria, storlek på kapprum (plats för 

ytterkläder och skåp) och korridorsutrymmen.  

Även schematekniska och organisatoriska parametrar spelar in på maxkapaciteten samt hur 

fastigheten är utformad. Ofta har äldre skolfastigheter inte möjlighet till samma kapacitet som nyare 

för att verksamheten ska kunna arbeta mot skolans styrdokument och vara lokaleffektiva. F-3 och F-6 

skolor har fritidshemsverksamhet på morgon och eftermiddag som kräver lokaler och utrymme för 

lärande och lek. 7-9 skolor behöver uppehållsrum där eleverna kan vara under rast och håltimmar. 

Alla 7-9 skolor är utrustade med specialsalar, antalet är olika på skolorna runt om i Borås Stad. 

Många specialsalar rymmer oftast inte en hel klass. Salarna har olika typer av utrustning beroende på 

ämnets karaktär.   

Klassrummens storlek är varierande över Borås Stads grundskolor. Många skolor är byggda att ta 

emot varierande storlek på grupper i klassrummen. Detta är en avgörande roll på planering av 

elevantal och kapacitet på skolorna, då alla klasser inte alltid kan vara lika stora.   

Undervisning av förskoleklass sker på vissa skolor i rum som inte går att definiera som klassrum utan 

är utformade att passa till lek och lärande med annan struktur än traditionella klassrum. Även 

kapprummens/skåpsplatsers roll är avgörande för maxkapaciteten. Eleverna måste kunna ha 

möjlighet att hänga av sig ytterkläder och skor. Yngre barn har oftast extra kläder på skolan för att 

kunna delta på undervisning, raster och fritidsverksamhet utomhus.  
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Skolans kökskapacitet och matsal storlek spelar stor roll. Antalet elever/klasser som får plats i 

matsalen är en parameter som spelar stor roll vad gäller skolans kapacitet att ta emot elever. Enligt 

Livsmedelsverkets råd så ska skollunch serveras mellan kl. 11.00-13.00 samt att eleverna ska ha 

möjlighet att äta i lugn och ro, minst 20 minuter. Detta kräver god schematisk planering på skolorna.  

Även ventilationen begränsar kapaciteten. I de flesta klassrum/undervisningssalar finns skyltar med 

anvisning av antalet personer som får vistas där enligt OVK-protokoll av mätning. På flera skolor är 

ventilationens kapacitet lägre än antalet personer som fysiskt får plats, detta blir begränsande.   

Storleken på skolgården är ytterligare en faktor som begränsar antalet elever på skolan. Borås Stad 

har ingen norm för hur stor en skolgård ska vara, hur många kvadratmeter per elev som behövs för 

att skapa en tillfredställande utemiljö. Vid ny-, till- och ombyggnation av skolor i Borås Stad vill GRN 

utreda och erhålla ett nyckeltal kring storlek på skolgårdarnas yta för att få tillfredställande miljö för 

skolans elever. Komplettering av park, skog och andra grönområden bör tas i beaktning. 

Elevökningen inom staden beror till stor del på att antalet elever i de yngre/äldre åren ökar men även 

mottagandet av nyanlända elever har påverkat elevökningen, framför allt i de senare årskurserna. 

Elevökningen på sikt beror även på att det just nu är nya planerade bostadsområden på många delar 

av staden. Just volymutvecklingen är den mest utmanande faktorn gör Grundskolenämnden just nu. 
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4. Aktuella beslut 

Investeringsplan 2018, 2019, 2020 Borås Stad 

Av KF fastställd budget 2018 

       

 

 

Utredning- och förstudieprojekt 2018, 2019, 2020

 

 

Genomförandeläget av objekt för Grundskolenämnden våren 2018 

 

 

Objekt klara Projektering igång Förstudier klara Förstudier igång Förstudier ska starta 2018 Startar? Utökning- ny enhet 

Fristadskolan Sjömarken Engelbrekt Byttorp Ny skola 1 Sandgärd/Sandared Björkäng - klar, behov av anpassningar 

Daltorp (ga gymn.hall) Norrby Särla Erikslund Tummarp Ny skola 2

Gånghester (bygget klart dec-18) Myrås



 
 

14 
 

5. Lokalbehov  

 
Behov från Grundskolenämnden för att lösa kapacitetsfrågan enligt växande 

befolkningsprognos (drygt 300 elever per år i tillväxt)  

 

 

Ny- och utbyggnationer  

 

 

Bilden ovan visar en enkel presentation hur kapacitetsbehovet per år kan täckas. Fler anpassningar 

och mindre ombyggnationer samt samverkansobjekt behövs för att täcka kapacitetsbehovet i staden. 

I följande text finns alla behov beskrivna;                                                                                                          

 

Nybyggnation                                                  

 NY SKOLA 1 Götaområdet Daltorpskolan F-6 (GRN väntar på förstudie enligt 

investeringsbudget)  

Daltorpskolan – evakuering av Daltorpskolan F-6 till moduler i avvaktan på NY SKOLA 1 i 

Götaområdet är klar. Modulerna bör ställas i Götaområdet där man också beaktar behovet 

av en idrottshall. Detta krävs för att få tillräckligt med lokaler för eleverna i Götaområdet och 

att alla har en skolplats. Skolinspektionen bedömde 2017 att Daltorpskolan skulle flytta 100 

elever pga. för trånga lokaler och för många elever i befintlig F-9 skola. Den lokal sägs 

därmed upp och skolans F-6 del flyttar ut. Götaområdets elevökning kräver fler lokaler till 

skolstart ht2019. Daltorpskolan 7-9 kan då utöka och expandera med fler elever, 

Daltorpskolan F-6 väntar på att flytta in i nybyggd skola i området så snart den är klar. Std 

Väster gick 2015 fram med behovet av ny skola i Göta-området.  

Inflyttning modul: HT2019 

Inflyttning NY SKOLA 1: 2022 alt 2023   

                       

 NY SKOLA 2 Trandared/Hässleholmen/Centrum (utredning av skolorganisation bör ske efter 

hur Grundskolenämndens lokalbehov blivit tillfredsställt tidigare år enligt behovsplanering) 

Inflyttning: 2024 alt 2025 

 

ÅR SKOLA Brutto Netto Antal klasser - lokaler

VT 2019 Gånghester 380 180 14 + spec.salar

HT2019 Björkhöjdskolan utreds utreds utreds - utökning samt evakuering

HT 2019 Daltorpskolan F-6 Moduler 350 150 (+ca 100 7-9) 14 + spec.salar 

HT 2020 Norrby 360 160 F-6 2 par 14 klasser

VT 2020 Sjömarken 630 230 21 + spec.salar

2021 Myrås 750 250 28 + spec.salar

2021 Särlaskolan 460 160 7-9 6 par 18 klasser

2022 Byttorp ca 600 300 21 + spec.salar
2022 Sandgärd/Sandared utredning ej klar utredning ej klar Matsal-spec.sal-fritids ombygg. -renovering ventilation

 2022 (2023) NY SKOLA 1 Götaområdet 600-700 250-350 3 eller 4 par (Daltorp F-6 blir ny skola 1, flyttar från modulerna)
2023 Engelbrekt ca 1000 200 förstudie F-9

2023 Erikslund  ca780-850 440 Särskola åk 1-9=80, F-6 2 par 14*27=380, 7-9 5 par 15*27=405

2023(2024) Tummarp ev 600 400 utreds - F-6 Dalsjö 7-9 (skapas fler platser på 7-9)

2024(2025) Ny SKOLA 2 Trandared/Hässle/Centrum 600 600
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Ut- och ombyggnation 

 Sjömarkenskolan (Pågående projektering och planerad byggstart juni 2018) – om- och 

utbyggnation till 3 paralleller, 630 elever. Ny idrottshall. Skolgård. 

Inflyttning: vt2020 

 

 Norrbyskolan (projektering igång, förändrat behov, expansion krävs) – om- och utbyggnation 

till F-6, två paralleller samt fritidshem. Ny idrottshall. Skolgård.  

Inflyttning: 2020 

 

 Myråsskolan (förstudie klar) - om- och tillbyggnation till F-6 skola med 4 paralleller samt 

fritidshem. Ny större idrottshall. Skolgård. 

Inflyttning: 2021 

 

 Särlaskolan (förstudie klar) – om- och utbyggnation till 7-9 skola, 6 paralleller, 470 elever. 

Flytta eleverna i åk F-6 till Norrbyskolan och/eller Byttorpskolan.      

Inflyttning: 2021                                                                                        

 

 Byttorpskolan (påbörjad förstudie) - om- och tillbyggnation till F-6 skolan med 3 paralleller 

samt fritidshem. Ny idrottshall. Skolgård.  

Inflyttning: 2022                                                                                        

 

 Sandgärdskolan och Sandaredskolan (GRN väntar på förstudie enligt investeringsbudget) - 

om- och tillbyggnation av 7-9 skola samt F-6 skola. Sandgärdskolans ventilationssystem ska 

bytas. Utformningen av Sandgärsskolans lokaler behöver anpassas för att vara 

ändamålsenliga enligt skolans styrdokument och organisation. I samband med ombyggnation 

av Sandgärdskolan anpassa Sandaredskolan med en större matsal samt fler klassrum och ny 

utformning av fritids-/F-klasslokaler. Flytta hemkunskapssal till Sandgärdskolan från 

Sandaredskolan. I dagsläget har Sandaredskolan sina åk 6 (två klasser) på Sandgärdskolan. 

VT2020 tar Sandaredskolan över Sjömarkenskolans evakuerings moduler som F-klass och 

fritids varit i. Genom denna tillfälliga lösning skapas fler platser på Sandgärskolan samt på 

Sandaredskolan.   

 Inflyttning: 2022                                                                                     

                                         

 Engelbrektskolan (förstudie klar) – om- och utbyggnation för att få bättre lokalutnyttjande. 

Utformningen av Engelbrektskolans lokaler behöver anpassas för att vara ändamålsenliga 

enligt skolans styrdokument och organisation F-9. Flera trånga sektorer på skolan bl.a. kök, 

matsal, fritidshem, kapprum, grupprum. Två klassrum är i moduler på skolan.  

Inflyttning: 2023 

 

 Erikslundskolan (påbörjad förstudie) – om- och tillbyggnation till F-9 skola samt särskola med 

fritidshem för åk F-6. Idrottshall. Skolgård. Skolan har ventilationssystem behöver bytas ut 

och Utformningen av Engelbrektskolans lokaler behöver anpassas för att vara 

ändamålsenliga enligt skolans styrdokument och organisation. Alla lokaler behöver vara 

tillgänglighetsanpassade.   

Inflyttning: 2023 
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 Tummarpskolan (GRN väntar på förstudie enligt investeringsbudget) – om- och tillbyggnation 

till en F-6 skola. Ny idrottshall. Skolgård. Ändrad skolstruktur i Dalsjöforsområdet. 

Dalsjöskolan 7-9, Tummarpskolan F-6. Utformningen på lokalerna är inte ändamålsenliga 

enligt skolans styrdokument. Skolan behöver tillgänglighetsanpassas. Området kräver 

expansion i lokalkapacitet för att möta elevströmmar.   

Inflyttning: 2023 alt 2024   

 

 Asklandaskolan – (nytt behov) bygga ut till 3 paralleller. Behov av 7 stycken klassrum samt 

hemvister till fritidshem samt personalutrymmen (behov till nästa års lokalplan). 

 

Samverkansobjekt med andra nämnder för att täcka kapacitetsbehov    

 Bodaskolan – behov av två klassrum samt fritidshem vid byggnation av Aktivitetshus på 

Bodavallen.  F-6 skolan får då 14 klassrum och enheten kan ta emot 2 paralleller. 

Idrottshallen behöver expandera och byggas om för skolans växande elev/klassantal samt att 

den är i dåligt skick. Under tiden behöver Bodaskolan utökade lokaler i närheten av skolan. 

Inflyttning: då aktivitetshuset är klart ?, HT2018 behövs dock lokaler i väntan på inflyttning 

i aktivitetshuset 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Trandaredskolan – om- och tillbyggnation till F-6 skola. Idag finns 4 stycken klassrum i 

klassrumsmoduler, den kapaciteten behöver byggas in i skolan, förslag att utreda att flytta på 

folkbiblioteket samt utöka lokalerna för expansion.  

Inflyttning: 2022 

  

 Fristadskolan och Gula Skolan NY IDROTTSHALL SAMT MUSIKSAL – Fritid- och 

Folkhälsonämnden har presenterat ett behov av ny idrottshall i Fristad, behov av musiksal 

bör utredas om Fristadskolan kan ha i samma byggnad. Gula Skolans idrottssal ska byggas om 

till fritidshemslokaler och klassrum kan frigöras på skolan. Skolan kan nyttja den nya hallen i 

idrottsundervisningen.  

Inflyttning: När hallen är klar, ombyggnation Gula skolan klar skolstart 2019 

                                                                                                         

 Björkhöjdskolan (Samariten) – utökning av skolenhet, anpassning av gymnasiets före detta 

lokaler till F-9 verksamhet. Utredning av användande av evakueringslokal till Grundskola bör 

starta i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden för att kunna genomföra andra 

ombyggnadsprojekt. Utökning och utredning av skolgård, nya väg- och trafikförhållande. 

Parkeringsplatser. Kök. Specialsalar. Skogsängensförskola med 7 avdelningar ligger i samma 

fastighet.    

Inflyttning: 2019                                                                                                                                                                       
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Mindre ombyggnationer – anpassningar för att täcka kapacitetbehov 

 Dalsjöskolan - 1) kökskapaciteten behöver utökas då köket från HT2018 även ska laga mat 

till Kerstinsgårdsskolan. 2) anpassning av teknikens verkstadsrum till lokal för annan 

undervisning (teoretisk). Verkstadens teknikutrustning flyttas till en carport som på sikt 

behöver byggas om till undervisningssal. 

Inflyttning: HT2018  

 

 Gula Skolan – 1) fler klassrum krävs till 2019 och samt större lokaler för fritidshemmet. 

Behov att bygga om den lilla idrottssalen till fritidshemsavdelning. Då frigörs 2 klassrum som 

idag verkar som fritidshem. 2) Anpassning och ombyggnation krävs för elevhälsans lokaler  

Inflyttning: HT2019 

                                                                                                                        

 Trandaredskolan - köket och matsalen är i behov av en utökning. Kökskapaciteten är för låg 

och matsalen trång. Kök och matsal måste anpassas till elevantalet på skolan.  

Inflyttning: 2019 

 

 Fjärdingskolan - Behov att utöka matsalen. Matsalen är trång och flera klasser äter i 

klassrummen.  

Klart: 2020 

 

 Slättängsskolan - köket har behov av en kapacitetsökning. 

Klart: 2020 

 

Anpassningar och förändring/förbättringar 

 Fristadskolan – Skolgård, upprustning av skolgård efter ombyggnation, lokalerna inne är 

klara (förstudie startad).  

Klart: HT2018 

 

 Svaneholm – skolan är i behov av de lokaler som förskolan lånat. Utflytt av förskolan som 

lånar ett klassrum av skolan.  

Inflyttning: Skolstart HT2019 

 

 Kerstinsgårdsskolan – belysning på befintlig parkeringsplats saknas. Bedöms otryggt och 

osäker för barn/elever och vårdnadshavare vid morgon och eftermiddag samt under 

vinterhalvåret. Utemiljön behöver anpassas att passa till grundskoleverksamhet samt 

förskoleverksamhet då gården samnyttjas, en expansion av yta hade varit gynnsamt. 

Klart: Bör utredas med förskolan. 

 

 Äsperedskolan - parkering och angöring vid hämtning/lämning är otrygg, förskolan och 

skolan delar parkering, båda enheter har växt vilket gör att fler bilar/leveranser/skolbussar 

rör sig runt skolan och förskolan som delar lokaler.     

Klart: Bör utredas med förskolan. 

 



 
 

18 
 

 Sandhultskolan - skolan är i behov av de lokaler som förskolan lånat. Utflytt av förskolan som 

lånar ett klassrum av skolan. Behov efter 2021.    

Klart: Bör utredas med förskolan. 

                                                                                                                                                                                                                  

Uppsägning av lokaler                                                                                                              

 Asklandaskolan – Grundskolenämnden har beslutat 2018-01-30 att säga upp delar av 

källarplanet som idag används till magasineringslokaler för andra förvaltningar och 

verksamheter. Grundskolenämnden väntar på svar från LFN med bekräftelse.     
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Moduler på Grundskolor i Borås Stad HT2018                                                                                                                   

Kerstinsgårdsskolan    

Fjärdingskolan     

Myråsskolan   

Trandaredskolan     

Engelbrektskolan   

Sjömarkenskolan     

Gånghesterskolan   

Bergdalskolan     

Sandaredskolan   

Fristadskolan     
 Äsperedskolan 
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6. Skapande av Lokal- och funktionsprogram 

 

I augusti 2018 startar Grundskoleförvaltningen en projektgrupp för att arbeta fram ett Lokal- och 
funktionsprogram efter uppdrag från Grundskolenämnden. Projektgruppen leds av Lokalsamordnare, 
gruppen består av tillförordad chef för kvalité och utveckling, verksamhetschef, 
verksamhetsutvecklare samt projektingenjör från Lokalförsörjningsförvaltningen. Projektgruppen 
kommer ta del av olika referensgruppers expertis, som innehåller representanter från 
skolverksamheten. 
 
Borås Stads Grundskolenämnd har behov av att ta fram ett lokalprogram som i större grad fastställer 
vilka utrymmen som ska finnas med i en grundskola samt hur de ska utformas och utrustas. Borås 
Stad står inför många investeringar under kommande år, där nya skolor planeras samt om- och 
tillbyggnad av flertalet befintliga skolor. Ett bra och innehållsrikt lokalprogram blir en nyckel för 
effektiv projektering och byggnation både pedagogiskt och organisatoriskt men även 
kostnadsmässigt. I processen att ta fram programmet uppstod behovet att förtydliga namnet på 
uppdraget, föreslås namnet Lokal- och funktionsprogram i Borås stad för grundskolor, förskoleklass 
och fritidshem.  
 

Motiven för att fastställa ett Lokal- och funktionsprogram är två.  

 Lokal- och funktionsprogrammet för grundskolor, förskoleklass och fritidshem skall ge en 

tydlig förutsättning för planering, projektering och byggnation av kommande etablering av 

skolor. Lokal- och funktionsprogram där det framgår vilka utrymmen som ska finnas samt 

dess storlek och hur de ska utformas, blir ett underlag för arkitekter och projektörer, vilket 

gör processen effektivare både vad gäller tid och kostnad.  

 

 Det syftar också till att alla nya skolor får en enhetlig utformning, vilket innebär att det blir 

samma goda förutsättningar att bedriva verksamheten oavsett vilka som varit delaktiga i 

förstudie och projektering. Det innebär dock inte att alla nya enheter kommer vara identiska, 

utan enbart likvärdiga med samma funktioner och utformning. Enheterna ska planeras så att 

lokalutnyttjandet blir mer effektivt, att lokalerna används mer effektivt under hela dagen. 

 

Det är av stor vikt att Lokal- och funktionsprogrammet tas fram i år, då flertalet skolor planeras och 

projekteras inom snar framtid. Processen får inte innebära att programmet skyndas fram utan fokus 

ska vara på kvalitet såsom förankring och dess innehåll. 

Det finns flera kommuner runt om i landet som har motsvarande program, ur vilka man kan hämta 

inspiration och erfarenheter. Ett lokal- och funktionsprogram måste ta stöd av nutida forskning inom 

pedagogik och lärande, men också ge möjlighet till anpassning för förändrade pedagogiska 

inriktningar och ny teknologi m.m. Det är också viktigt att Lokal- och funktionsprogrammet tar 

hänsyn till kostnadseffektivt byggnation och fastighetsförvaltning.  

Ett Lokal- och funktionsprogram speglar den verksamhet och en aktuell omvärld. Det första Lokal- 

och funktionsprogrammet är att ses som en startpunkt för en process med kontinuerlig utveckling av 

programmet. Flera faktorer kan påverka kompletteringar och justeringar i dokumentet såsom 

exempelvis ändrad lagstiftning och erfarenheter från de projekt staden genomför. 
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 Avgränsningar i Lokal- och funktionsprogrammet handlar enbart om de delar av skolorna vilka 

nyttjas av verksamheterna, såsom exempelvis hemvister, klassrum, grupprum, kapprum, specialsalar, 

utemiljö samt mathantering. Utrymmen som nyttjas för byggnadens teknik samt tekniska lösningar 

för bland annat värme och ventilation ska inte framgå i programmet. I Lokal- och 

funktionsprogrammet ska framgå hur lokalerna ska utformas för grundskola, förskoleklass samt 

fritidshemsverksamhet. 

Vid nybyggnation av skola och förskola är det önskvärt att pröva förutsättningarna för att bygga 

verksamheternas lokaler nära varandra. Så pass nära att verksamheterna kan dela på tillagningskök 

ger en väsentlig effektivitetsmöjlighet. Detta gynnar verksamheterna när man behöver anpassa sig 

till förändringar i barn och elevsammansättningar. Då kan lokalerna vara flexibla och elastiska för 

båda verksamheternas behov.  

 

Med flexibla och elastiska lokaler avses utformning av lokaler som är mångfaldigt användbara men 

kräver vissa anpassningar vid verksamhetsförändringar och omflyttningar. Vid nybyggnation är det 

väsentligt att utforma lokalerna till en modern pedagogik som är anpassad till skolans styrdokument.  

 

Fritidsverksamhetens lokaler ska vara anpassade för dess verksamhet. Skolan ska ha en tydlig entré 

och vara tillgänglighetsanpassad.  

Skolgården bör utformas så att eleverna får möjlighet till rörelse, rekreation samt bjuda in och locka 

till fysisk aktivitet.  

Köket och matsalen/restaurangen bör anpassas så att eleverna på skolan får möjlighet att ha en god 

miljö under frukost, lunch och mellanmål.  

Idrottshallen ska vara utformad så att den uppfyller läroplanens mål och skolans timplan för alla 

elever och klasser på skolan.  

Ändamålsenliga lokaler för skolbibliotek, elevhälsans personal, administrativ personal, konferenser, 

samtal samt lärararbetsplatser ska finnas på skolan för att tillgodose skolans styrdokument. Kost- och 

lokalvårds-verksamheten behöver ändamålsenliga lokaler som matchar deras behov. Köket ska 

anpassas till antalet portioner som ska tillagas. Planering av skolans verksamhetslokaler bör även 

beakta lokalvårdens möjlighet att utföra sin verksamhet på ett funktionellt sätt.    

Skolans lokaler ska planeras så att de kan ha en hög nyttjandegrad. Att ge möjlighet att 

schemaläggning kan göras så att skolans lokaler används på effektivt sätt. 

Trafiksituation kring skolorna bör planeras säkerhetsmässigt för elever. Det behöver finnas en säker 

på- och avstigning för elever som åker buss/taxi. Grundskolenämnden vill arbeta för att eleverna har 

en säker och hållbar trafikmiljö runt skolan. Allt fler elever blir skjutsade till skolan vilket gör att det 

är mycket trafik i rörelse runt skolan, särskilt under morgon och eftermiddag.  

Ett perspektiv som blir allt mer i fokus är att arbeta ur ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär att bl a 

frågor om elevernas rörelse kopplad till hälsa och att aktivt verka för att minska bilkörning, inte minst 

kring stadens skolor. Detta behöver ställas mot mönstret att allt fler barn blir skjutsade till skolan och 

den negativa påverkan det blir kring hållbarheten i samhället gällande minskad rörelse för barnen, 

trafiksäkerhet, miljöpåverkan mm.  
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Uppdrag: Utreda organisation för elevhälsan i 

grundskoleförvaltningen 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna förslag för organisation av elevhälsan samt genomföra 

organisationsförändringen enligt upprättat förslag.  

Sammanfattning 

Uppdrag till Chef för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen  

”Elevhälsans placering inom grundskoleförvaltningen och organisatoriska 

uppbyggnad ska utredas i avsikt att ge alla elever adekvat stöd av elevhälsan” 

I arbetsgruppen för uppdraget att utreda hur organisationen för elevhälsan ska 

se ut från läsåret 2018/2019 har representanter för verksamhetschefer, rektorer, 

enhetschef, verksamhetsutvecklare och fackliga företrädare ingått.  

Förslaget beskriver de yttre ramarna för elevhälsan. 

Förslaget för organisation av elevhälsan innebär att det ska finnas en central 

elevhälsa och en lokal elevhälsa med personal som är placerade i 

verksamheterna.  

I den centrala elevhälsan ingår  

- Chef för elevhälsan,  

- Tre enhetschefer med ansvar för olika professioner. En chef för 

specialpedagoger, en chef för skolsköterskor och en chef för 

skolkuratorer/skolpsykologer. 

- Systemansvar ProReNata, delas med gymnasiet 

- MLA -medicinskt ledningsansvar- för EMI- elevhälsans 

medicinska insats 

- 2 verksamhetsutvecklare  

 

Nämnden har tidigare fattat beslut om en tidplan för fortsatt utredning av 

elevhälsans organisation på verksamhetsnivå. (lokala elevhälsan) Under hösten 

2018 ska följande tas fram 

- kommunikationsplan för att säkerställa forum för möten och kommunikation 
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- bemanningsplan, hur elevhälsan ska fördelas mellan verksamheterna och 

inrätta specialisttjänster. 

- kvalitet- och ledningssystem- ett styrdokument för elevhälsans arbete 

-med elevhälsans organisation. som innebär att under hösten 2018 fortsätter 

arbetet ska den inre organisationen av elevhälsan.  

               

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

2017 gjordes en omorganisation av grundskolan och Grundskolenämnd och 

Grundskoleförvaltning bildades. Bemanning och budgetramar för elevhälsan 

fördes över från stadsdelarna till den nya organisationen. Någon närmare analys 

gjordes inte vid övergången men inför budget 2018 tydliggjordes att budgetram 

och bemanningslistor inte stämde överens.  

Förutom att bemanna tjänsterna i elevhälsan med behörig personal har centrala 

elevhälsan i grundskoleförvaltningen fått uppdrag och utredningsuppdrag från 

KF, grundskolenämnd och förvaltningschef. Elevhälsan har också uppdrag att 

samverka med andra aktörer.  

Elevhälsan har under flera år haft svårighet att bemanna befintliga tjänster i 

elevhälsan. 

Stadsrevisionen rapport: Granskning av Borås stads elevhälsaoverksamhet 

2015. Rapportens slutsatser/sammanfattande bedömning: Otydlig organisation 

och ledning av elevhälsan i Borås Stad 

Skolinspektionen startade 2016 en granskning av Borås Stads grundskolor. 

Flera av områdena som Borås Stad får kritik för berör elevhälsoarbetet. Borås 

Stad fick också kritik för brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM ser stora brister och stort behov av 

specialpedagogiskt stöd och annan elevhälsokompetens i de uppdrag som 

genomfördes under 2017/2018.  

Nulägeskartläggning visade att: 

- Gemensamma rutiner i Borås stad är ett viktigt område som båda grupperna 

vill satsa på. Det är viktig och mycket viktig att ha gemensamma rutiner för 

elevhälsoarbetet i Borås Stad för 94% av rektorerna och 98% av medarbetarna. 

- Både rektorer (92%), medarbetarna (90%) och ledningen tycker att gemensam 

kompetensutveckling är viktig och mycket viktig.  Gemensamma 

kompetensutvecklingar ger styrka och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Alla 

grupper tänker lika här. 

- För 92% av medarbetarna är det betydelsefullt och mycket betydelsefullt att 

deras chef inte är samma person som rektor.  



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

- För 52 % av rektorerna är det betydelsefullt och mycket betydelsefullt att bli 

avlastad i personalansvar för elevhälsopersonalen. 

Organisationsöversynen har lett fram till fem organisationsförslag. Dessa 

förslag har varit på remiss hos rektorer, verksamhetschefer och 

elevhälsopersonal. 

Arbetsgruppen har i dialog kommit fram till att rådande förslag är det förslag 

som i nuläget ger bäst förutsättningar att ge alla elever adekvat stöd av 

elevhälsan. 

När organisation är fastslagen av Grundskolenämnden kan planer för 

rekrytering, tjänstefördelning och kommunikation tas fram. Arbetet med 

Kvalitets- och ledningssystem för elevhälsan intensifieras. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport med förslag Organisation för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen. 

                                

Samverkan 

Samverkan i LSG och information i FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Uppdragsanvisning   

 

Uppdragsbeskrivning: 

Uppdrag från förvaltningschef att anpassa verksamheten efter given budgetram 2018 och 

säkerställa tillgång av elevhälsa. 

Uppdrag från grundskolenämnden (Initiativärende från allianspartierna): Förvaltningen får i 

uppdrag att en plan för rekrytering av personal tas fram och återrapporteras till nämnden 

senast i maj med utgångspunkt från en grundlig behovsanalys. Elevhälsans placering inom 

grundskoleförvaltningen och organisatoriska uppbyggnad ska utredas i avsikt att ge alla elever 

adekvat stöd av elevhälsan 

 

Ansvarig utredare:  

Chef för elevhälsan Lena Johansson 

 

Deltagare i utredningen:  

Centrala elevhälsan planerar genomförandet och tar fram underlag till förslag. Psykolog 

assistent är sekreterare för utredningen. Arbetsgrupp med fackliga företrädare (LSG 

Elevhälsa), verksamhetschefer, enhetschef och rektor tar del av underlag, diskuterar förslagen 

på organisation av elevhälsan. Förvaltningschef fattar beslut på vilket förslag som ska läggas 

fram till grundskolenämnden.  

 

Förutsättningar:   

 Rapporten avgränsas till organisation för elevhälsan. Därefter kan plan för rekrytering av 

personal tas fram. 

 Rapporten ska vara klar och återrapporteras för grundskolenämnden i maj månad  

 Uppdraget ska genomföras inom given budgetram för 2018 

 I utredningen ska specifika uppdrag till elevhälsan omnämnas  

 Utredningen ska bygga på givna kvaliteter för elevhälsan 

 

  



   

4 

 

I Borås grundskoleförvaltning ska följande kvaliteter gälla för elevhälsan: 

 vara en hälsofrämjande organisation 

 arbeta hälsofrämjande och förebyggande  

 vara en resilient organisation på lång och kort sikt 

 vara en stödfunktion för en likvärdig utbildning 

 arbeta för att kvalitetssäkra elevhälsoprocesser 

 samverka med externa aktörer 

 ha tydliga riktlinjer för elevhälsans insatser 

 ha tydliga roller för elevhälsopersonal. 

Tidsplan 

Tidplan för planering och införande av ny organisation för elevhälsan i GRF  

 

Fler möten kan planeras in för hösten 2018 när beslut om organisation är fastslagen. 

Datum Aktivitet Forum   

Februari Centrala elevhälsan påbörjar arbetet med 

anpassningar utifrån Budget 18 

APT  

Onsdag 21/2  Enkät till rektorer VL  

Måndag 26/2 Dialogmöte  LSG elevhälsa  

Måndag 5/3 Enkät till EH-personal  EH 

verksamhetsmöte 

 

 Återkoppling enkät rektorer   

 Återkoppling enkät EH-personal   

 Dialog på Info FSG om enkätsvar Info FSG  

Tisdag 6/3 Dialog med SPSM Centrala 

elevhälsan 

 

Tisdag 13/3  Dialogmöte LSG gruppen   

Måndag 19/3  Info YN  

27/3 Remiss med organisationsförslag till 

rektorer  
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Datum Aktivitet Forum   

Måndag 16/4  Dialogmöte med EH-personal om 

organisationsförslag medfackliga 

representanter 

Verksamhetsmöte  

Tisdag 17/4  Remiss men organisationsförslag till 

elevhälsopersonal  

  

Måndag 23/4 Dialogmöte organisationsöversyn LSG  

Fredag 27/4  Ta fram organisationsförslag efter 

sammanställning av remiss och 

dialogmöte 

Arbetsgrupp VC, 

VU, EC 

 

Måndag 4/5  Presentera resultat från arbetsgruppen  FC och Chef 

elevhälsa 

 

Onsdag 9/5  Risk- och konsekvensanalys   

 Rapportskrivning   

Tisdag 15/5 Info FSG Info FSG  

Tisdag 22/5 Organisationsförslag elevhälsa GRF FSG  

Måndag 28/5 Dialogmöte LSG LSG  

Tisdag 29/5  Presentation/Beslut organisationsförslag Grundskolenämnd   

30/5 Möte med förhandlingschef och HR-

chef grundskoleförvaltning 

  

Juni Arbetsmöte  Arbetsgrupp VC, 

VU, EC 

 

Juni Dialog rekryteringsplan  FSG  

Tisdag 19/6  Presentation/Beslut rekryteringsplan Grundskolenämnd   

Oktober Kommunikationsplan FSG  

November Bemanningsplan FSG  

December Kvalitets och ledningssystem elevhälsan  FSG  

 

Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under hösten med framtagande av planer. Samverkan sker 

med LSG och FSG. 
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Bakgrund 

Elevhälsans uppdrag 

 

I ”Vägledning för elevhälsan” läser man att ”Elevhälsan är en resurs i arbetet för en 

hälsofrämjande skolutveckling. Begreppet hälsofrämjande skolutveckling används av 

Skolverket för att beteckna att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig 

skolutvecklingsprocess.   

 

Sammanfattning av elevhälsans uppdrag  

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att  

 främja elevers lärande, utveckling och hälsa  

 förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter  

 bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. 

 

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att  

 bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 

 undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa 

 uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem 

 uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa 

 bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd. ”1 

 

Elevhälsans framväxt 

2011 gjordes en omorganisation i Borås Stad - 10 kommundelar blev 3 stadsdelar. I samband 

med detta tillsattas också enhetschefer för elevhälsan. 2011 kom också ny skollag som ställde 

krav på en samlad elevhälsa.  

2017 gjordes ytterligare en omorganisation och Grundskolenämnd och Grundskoleförvaltning 

bildades. Bemanning och budgetramar för elevhälsan fördes över från stadsdelarna till den 

nya organisationen. Någon närmare analys gjordes inte vid övergången men inför budget 

2018 tydliggjordes att budgetram och bemanningslistor inte stämde överens.   

                                                 
1 Vägledning för elevhälsan. Tredje upplagan, www.socialstyrelsen.se, november 2016. 



   

7 

 

I Borås Stads grundskoleförvaltning är elevhälsan organiserad i ett eget verksamhetsområde. 

Fyra enhetschefer har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för elevhälsopersonalen. 

Rektor leder och fördelar elevhälsoarbetet på skolan. Enhetscheferna ingår i 

verksamhetsområdenas ledningsgrupper. 

Under 2017 togs en modell fram för en likvärdig tjänstefördelning av elevhälsans personal på 

Borås Stads samtliga grundskolor.  

De senaste åren har det varit problematiskt att rekrytera behörig personal till elevhälsan, vilket 

är ett dilemma i hela Sverige. Det gäller alla fyra professionerna men störst svårigheter har det 

varit med rekrytering av specialpedagoger. Trots att elevhälsan erbjuder utbildningstjänster 

sedan något år kvarstår problemet. 

 

Stadsrevisionen rapport ”Granskning av Borås stads elevhälsaoverksamhet 2015”.  

Rapportens slutsatser/sammanfattande bedömning: Otydlig organisation och ledning av 

elevhälsan i Borås Stad 

 Det är Stadsdelsnämnderna som har ansvaret för att elevhälsan fungerar på ett för eleverna 

likvärdigt sätt och att elevhälsan uppfyller de krav som ställs i centrala lagar, föreskrifter, 

riktlinjer och vägledning. Stadsdelsnämnderna är också ansvariga för att följa de beslut 

kring elevhälsan som Kommunfullmäktige tagit. 

 Granskningen visar att det finns ett behov av tydlig ledning och struktur inom elevhälsan. 

Elevhälsans nuvarande organisation försvårar ansvarstagande på olika nivåer. Elevhälsans 

uppdrag uppfattas olika. Det är inte tillfredsställande när de intervjuade i stort sett 

samstämmigt vittnar om att ”det ser olika ut på skolorna”, att det beror på hur rektorerna 

arbetar.  

 Eftersom Borås saknar ledningssystem och brister i uppföljning inom området vet ingen 

säkert hur elevhälsan fungerar. 

 En samlad elevhälsa förutsätter samsyn på uppdraget och en fungerande dokumentation. 

Det är viktigt att på allvar arbeta vidare med hur elevhälsan i Borås stad förväntas arbeta.  

 Det mest akuta problemet tycks ända vara rekryteringsproblemen inom elevhälsans 

professioner. Om inget görs kan rekryteringssvårigheterna äventyra en god elevhälsa 

oavsett elev-hälsans ledningsstruktur, styrning/styrdokument, organisation och 

ekonomiska resurser. 
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Skolinspektionen påbörjade en granskning av grundskolan i Borås Stad 2016 

De flesta av de granskade skolorna i Borås fick i olika grad kritik utifrån kritikområdena 

Styrning och utveckling av verksamheten; Förutsättningar för lärande och trygghet; Trygghet 

och studiero och åtgärder mot kränkande behandling; Undervisning och lärande; Bedömning 

och betygsättning; Extra anpassningar och särskilt stöd. Flera av områdena berör 

elevhälsoarbetet. Borås Stad fick också kritik för brister i det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. 

Utgångspunkt för Skolinspektionens granskning är bl.a. att elevhälsan ska arbeta enligt 

uppdraget i skollagen.  

Rektor ska använda elevhälsan i verksamheten på det sätt som framgår av lagen. Detta 

innebär att:   

 Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. 

 Elevhälsan används på skolan för att stödja elevernas utveckling mot  

utbildningens mål. I detta ligger ett individuellt inriktat arbete för varje  

enskild elevs lärande och utveckling. 

 Elevhälsan har ett kontinuerligt och strukturerat samarbete med pedagogisk och annan 

personal på skolan.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

SPSM ser stora brister och stort behov av specialpedagogiskt stöd och annan 

elevhälsokompetens i de uppdrag som genomfördes under 2017/2018. 

Oberoende av vem som är chef för den lokala elevhälsan så är SPSM`s upplevelse som extern 

aktör att det i en kommun i Borås storlek finns ett behov av kompletterande kompetenser, 

centralt placerade, som också kan fungera som stöd till verksamheterna i Borås Stad och 

också som mottagare och stöd i de uppdrag som externa aktörer ex SPSM genomför för att 

stödet ska bli effektfullt och hållbart på sikt. Dessa kompetenser/professioner utan 

chefsansvar skulle kunna bistå verksamheterna vid rekrytering, med yrkesnätverk, ta fram 

gemensamma dokument/rutiner/mallar mm. SPSM ser dessa professioner främst som 

specialpedagoger med fördjupad kompetens inom vissa områden. 
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Nationella utredningar 

Elevernas psykiska hälsa 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och det är viktigt med ökad kunskap. 

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år enligt 

socialstyrelsen. Det finns inga säkra svar på varför den psykiska ohälsan ökar. Det kan delvis 

ha att göra med en ökad medvetenhet och att fler vågar berätta. Men eftersom hela 

ungdomsgruppen har drabbats av ökad psykisk ohälsa tror Peter Salmi, utredare, att ökningen 

kan ha att göra med ungas livsvillkor. 

Socialstyrelsens statistik visar att 8% av unga har sådana symtom av psykisk ohälsa att de 

behöver  uppsöka sjukvården. Borås Grundskoleförvaltning bedömer att drygt hälften av 

elever framförallt 7-9 men även yngre behöver stöd i form av tidiga insatser för att bemöta 

psykisk ohälsa. Detta ställer högre krav på personalens kompetens i allmänhet och elevhälsans 

i synnerhet. 

 

 

Ungas beställning till samhället 2018 

Nationella samordnaren inom psykisk ohälsa, Sveriges Psykologförbund, Föreningen Tilia, 

Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn har samlat unga för att skapa deras egen önskelista för 

samordnat stöd. Utredningen Ungas beställning till samhället 2018, har lämnades över till 

socialminister Annika Strandhäll. Utredningen ger bl.a. förslag på uppdrag till elevhälsan: 

1. Kunskap om psykisk och psykosocial hälsa ska vara en del av läroplanen 

2. Kontinuerliga och obligatoriska samtal med elevhälsan 

3. Närvarande vuxna i samhället 

4. Hjälp och stöd ska vara individanpassat och utgå från ungas behov 

5. Fler unga företrädare i samhällets beslutsprocesser 

 

Utredning för stärkt elevhälsa 

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att bland annat kartlägga och analysera 

skolornas arbete med stöd och elevhälsa. Utredaren ska lämna förslag i syfte att skapa bättre 

förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås. Utredningen ska redovisas januari 2019. 

Skolans arbete genom en stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö och ett medvetet pedagogiskt 

arbete kan vara avgörande för eleverna som lever bakom statistiken om den växande ohälsan. 
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Med det prognostiserade ökade elevantalet och ett ökande antal skolenheter finns ett behov av 

att ta fram en modell för beräkning av elevhälsa  
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Uppdrag till centrala elevhälsan 

Förutom att bemanna tjänsterna i elevhälsan med behörig personal har elevhälsan i 

grundskoleförvaltningen fått uppdrag och utredningsuppdrag från KF, grundskolenämnd och 

förvaltningschef. Elevhälsan har också uppdrag att samverka med andra aktörer.  

I central elevhälsan ingår nedanstående funktioner och uppdrag: 

 Verksamhetschef för medicinska, psykologiska och logopediska insatser 

 MLA EMI  medicinska insatser  

 MLA PSI psykologiska insatser  

 Systemansvarig ProReNata 

 Mottagande grundsärskolan och gymnasiesärskolan  

 Antagningsgrupp för SU-grupper  

 Elevhälsouppdrag och utredningar från KF, nämnd, FC 

 Verksamhetsutveckling inkluderande YN för elevhälsopersonal 

 AST-uppdrag – Röda tråden 

 Plan för övergångar 

 Tilläggsbelopp friskolor, GRF- skolor, SU-grupper, köpta platser 

 Samverkan med andra aktörer  

Styrdokument 

Elevhälsans uppdragsbeskrivning utgår från skollagen och dess förarbeten (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2014) 

Elevhälsans omfattning 

2kap 25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan 

ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 
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Lika tillgång till utbildning 

1 kap 8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser i denna lag. 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag 

(2014:960). 

Likvärdig utbildning 

1 kap 9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 

Metod/kartläggning 

 

1. Nuläge/kartläggning 
 

Under mars månad fick rektorer samt Elevhälsans personal i Borås Stad svara på 2 olika 

enkäter med en del liknande frågor. Parallellt gjordes en kartläggning av elevhälsans ledning.  

Enkätanalysen grundas på 36 svar från rektorer och 68 svar från elevhälsans personal.  

Kartläggningen baseras på 90% svarsfrekvens bland rektorer och 91% svarsfrekvens bland 

medarbetarna i elevhälsan. 

Bland de 68 svaren från medarbetarnas enkät var det 24 skolsköterskor, 22 specialpedagoger, 

17 skolkuratorer och 5 skolpsykologer svarade.  

Enkäternas svar visar att nöjd och mycket nöjd med nuvarande organisation är 56% av 

rektorer och 68% av medarbetarna. 
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Rektorer 1 

 

Medarbetarna 1 

En del av medarbetare skriver att nuvarande organisation är rörigt, det finns för många 

förändringar och kortsiktiga lösningar. Där påpekas stor omsättning av personal, både i 

elevhälsoteamet och bland chefer. Samtidigt är gruppen positiv till den centralorganiserade 

elevhälsan. 

Rektorernas fokus ligger ofta på bemanningen. Visa skolor saknar fortfarande en del av 

professioner inom elevhälsoteamet.  

Ledningens kartläggning visar att: 

 Det finns ett behov av en övergripande organisation för arbete med samverkan, uppdrag, 

utredningar och andra processer. 

 Det finns ett behov av att tydliggöra och effektivisera nuvarande organisation. 

Rekrytering och bemanning 

87% av rektorer uppger att det är viktig och mycket viktig att få hjälp med rekrytering. 
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Rektorer 2 

Utifrån kartläggningen som gjordes av elevhälsans ledning kom det fram att det finns 

svårigheter med att matcha och ta tillvara elevhälsopersonalen. Samtidigt upplever gruppen 

att det finns brister i introduktionen av medarbetarna. 

Ledningen pekar också på att kriterier för tjänstefördelnings modellen inte upplevs motsvara 

skolornas behov. 

Gemensam kompetensutveckling 

Både rektorer (92%), medarbetarna (90%) och ledningen tycker att gemensam 

kompetensutveckling är viktig och mycket viktig. Gemensamma kompetensutvecklingar ger 

styrka och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Alla grupper tänker lika här.  

 

Rektorer 3 
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Medarbetarna 2 

Den centrala kompetensutvecklingen är viktigt för att säkerställa likvärdighet på skolorna.  

Några viktiga tankar runt kompetensutvecklingsinsatser som kommit fram i kartläggningen: 

 Det är viktigt med yrkesspecifik kompetensutveckling 

 Det är viktigt med professions utbytes träffar 

 Det borde också finnas utrymme för individuella kompetensutvecklingar  

 Utbildningar borde vara skräddarsydda för individens behov  

 

Gemensamma rutiner i Borås Stad 

Ledningen upplever att det saknas kvalitets- och ledningssystemet och vill högprioritera detta 

område.  

Gemensamma rutiner i Borås stad är ett viktigt område som alla grupper vill satsa på. 

Det är viktig och mycket viktig att ha gemensamma rutiner för elevhälsoarbetet i Borås Stad 

för 94% av rektorerna och 98% av medarbetarna. 

 

Rektorer 4 
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Medarbetarna 3 

Vikten av likvärdighet påpekas tydligt som en betydelsefull anledning för att ta fram 

gemensamma rutiner i Borås stad. Samtidigt finns det ett önskemål för att kunna anpassa 

rutiner till egna enhetens behov. Man ska utgå ifrån förutsättningar och behov på respektive 

enhet för att våra elever ska få en likvärdig utbildning. 

 

Personalansvar 

Ledningen: 

Elevhälsans ledning belyser att det finns svårigheter med personalansvaret: 

 Chefer befinner sig för lång från personal. 

 Svårigheter med dubbelt ledarskap. 

 Svårigheter att synliggöra kvalitén hos personalen. 

Rektorer: 

För 55 % av rektorerna är det betydelsefullt och mycket betydelsefull att bli avlastad i 

personalansvar för elevhälsopersonalen. 

 

 

Rektorer 5 



   

17 

 

Samtidigt 69 % vill vara chef över någon/några professioner i elevhälsan. 

 

 

Rektorer 6 

En del rektorer utrycker att det skulle underlätta om de skulle ha ansvar över personalen. En 

del rektorer lägger till att det beror på vilken personalgrupp.  

De flesta har angivit specialpedagogerna (24 rektorer) och skolkuratorerna (19 rektorer) bland 

de professioner de vill ha under sitt ansvar. 

 

 

Rektorer 7 

Medarbetarna: 

Medarbetarnas syn på personalansvar är annorlunda än rektorer.  



   

18 

 

 

Medarbetarna 4 

 

För 92% av medarbetarna är det betydelsefullt och mycket betydelsefullt att deras chef 

inte är samma person som rektor. 

Hur motiverar medarbetarna sitt svar? Här kommer några kommentarer: 

 Det är viktigt att jag ska kunna uträtta mitt specialpedagogiska uppdrag. Hade jag 

legat under rektor hade en betydligt större del av mitt arbete handlat om att släcka 

bränder i form av vikariera för lärare, rastvakta, delta i fritidsverksamheten mm. 

 Jag kan vara neutral i vissa frågeställningar. Om jag hade rektor som chef så skulle jag 

dessvärre ibland få välja vilken stol jag ska sitt på, vilket kanske inte skulle vara det 

bästa. 

 Det är förutsättningar för att jag ska kunna arbeta i Elevhälsan. Jag behöver en chef 

som förstår min profession och mitt uppdrag gentemot rektor, för våra ord står mot 

varandra i många frågor.  

 Det skulle hindra mig att företräda eleven och dess behov på ett bra sätt som möjligt 

om rektor också var min chef.  

 

46% av medarbetarna skulle vilja ha en chef som enhetschef i elevhälsan för ett geografiskt 

område och 37% - en professionschef i elevhälsan.  
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Medarbetarna 5 

 

Varför? 

Här kommer några medarbetarnas förklaringar: 

 Tror att det skulle förbättra kvalitén om varje profession får en chef som förstår yrkets 

komplexitet & utmaningar samt styrkor. 

 Det vore fantastiskt att ha en professionschef! Det tror jag skulle stärka Borås Stads 

attraktivitet i rekryteringsfrågan.  

 En svår fråga. Det finns ju fördelar och nackdelar med alla alternativ. Men jag skulle nog 

ändå vilja ha en chef som inte är min rektor. Detta för att ha fortsatt fokus på 

elevhälsoarbete, träffa annan elevhälsopersonal, gemensam kompetensutbildning mm. Jag 

är rädd för att flera av dessa delar inte skulle hinnas med om rektorn var min chef.  

 Självklart att en sjuksköterska har mycket kännedom om vad det gäller för 

skolhälsovården men en enhetschef har en helhetssyn som kan berika alla professioners 

kompetens 

 Jag tycker att den organisation som är i dagsläget är bra men att en organisation alltid kan 

finslipas och bli bättre.  

 Har endast sett en positiv utveckling sedan vi gick in i en gemensam organisation. Arbetet 

för elevhälsan var väldigt haltande över Borås stad innan, Hänger väldigt mycket på om 

skolan har en erfaren och inkluderande rektor. Vill aldrig gå tillbaka till att ha rektor som 

chef!  
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Övrigt: 

Vad är viktigast för rektor för att elevhälsoarbetet på deras skola ska fungera bra? 

Kort sammanfattad är det: 

 stabil organisation och elevhälsopersonal 

 ett fulltaligt elevhälsoteam 

 kompetensen hos de olika funktionerna 

 tydlig struktur  

 samarbete  

 att det finns möjlighet att jobba förebyggande och främjande 

 arbetet mot samma mål 

 arbetsro och kontinuitet  

 att eleverna får rätt till det stöd de behöver  

 utrymme och möjlighet till förebyggande/främjande arbete 

 att behålla den elevhälsopersonal vi har (få dem att vilja stanna)  

 

Vad är viktigast för elevhälsopersonal för att elevhälsoarbetet på deras skola/skolor ska 

fungera bra? 

Det är: 

 tydlig organisation  

 tydlig struktur 

 tydlig arbetsbeskrivning, ett tydligt uppdrag 

 att chefen lyfter elevhälsan uppåt i organisationen 

 kompetensutveckling 

 en fungerande organisation 

 att alla yrkeskategorier finns representerade i elevhälsoteam 

 kontinuitet 

 att få kollegor som stannar, ett stabilt team 

 bra samarbete i elevhälsan 

 att elevhälsoteamet ges tid 

 tydliga mål med arbetet, uppföljning 

 fungerande handlingsplaner  
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 minskad omsättning på elevhälsopersonal och skolledning 

 bra rutiner som är antagna centralt som alla ska jobba efter 

 att man bestämmer sig för en organisation och låter den vara så att man kan jobba in sig 

ordentligt 

 fungerande lokaler (finns ej idag) 

 poolbil för att slippa slita på sin privata bil 

 tydligt ledarskap både genom rektor och enhetschef 

 bra kommunikation  

 bra samverkan mellan professionerna 

 ett bra dokumentationssystem där det är lätt att följa/hitta elevernas utveckling/problem 

 att man har högt i taket 

 Stöd 

 att rektor har verktyg för att leda ett elevhälsoteam, känner till professionernas 

förutsättningar och vet hur man arbetar med systematiskt kvalitetsarbete 

 att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande arbete  

 en trygg organisation  

 en trygg chef  

 stöd från chef för en god arbetsmiljö  

 kompetensutveckling 

 att professionerna i elevhälsan på respektive skolor träffas regelbundet  

 att rektor får mer utbildning tillsammans med sin elevhälsopersonal i syfte att förbättra 

elevhälsoarbetet 

 

2. Analys 
 

Elevhälsans organisation:  

 Medarbetarna är mer nöjda än rektorerna med organisationen.  

 Små skolenheter gör det svårt att organisera elevhälsans bemanning till skillnad från stora 

skolor.  

 Medarbetarna poängterar att likvärdighet är viktigt.  

 Både rektorer och medarbetare upplever att organisationen är rörig och otydlig. Det finns 

också rektorer som är nöjda med organisationen men ser problem med bemanningen.  
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 Beräkningsmodellen gör att det är svårt att bemanna på småskolorna.  

 Det är de rektorer som sitter med vakanser som inte är nöjda.  

 Det har tagits snabba beslut kring olika saker som har påverkat EH-personalen. Sena 

beslut men snabbt förverkligande av beslut. 

 Både Rektorerna och medarbetarna anser att det är för hög personalomsättning. 

 Ledningen ser otydliga förväntningar i organisationen.  

 Ledningen ser otydlighet i vem som driver skolutveckling. 

 

Rekrytering: 

 Klart övervägande del av rektorerna tycker det är betydelsefullt att få hjälp med 

rekryteringen.  

 Önskemål om ökad delaktighet i rekryteringen. Det beror på vilken profession det gäller.  

Majoriteten vill ej rekrytera skolsköterska och skolpsykolog själva.  

 Problematiskt för små skolenheter. 

 Ledningen ser svårighet i att rekrytera till skolenheter man inte känner till väl. 

 

Personalansvar: 

 Majoriteten av rektorerna vill ha personalansvar – 69%. Argument: Helhet på skolenheten.  

 Nästan alla medarbetare tycker att det är betydelsefullt att ha en annan chef än rektor.  

 Många medarbetare ser svårigheter med att ha rektor som chef då det kan bli en risk att de 

måste utföra annat arbete än elevhälsouppdraget samt att inte kunna ”utmana” rektor. 

 Både rektorer och medarbetare uttrycker svårigheten för små skolenheter. 

 Vissa rektorer vill äga all personal, vissa vill inte äga någon elevhälsopersonal alls p.g.a. 

svårighet att sätta sig in i respektive professions uppdrag. 

 Ledningen ser svårighet i att ha arbetsmiljöansvar och lönesättning. 

 Ledningen ser inte kvaliteten i elevhälsopersonalens vardagsarbete vilket även 

medarbetare uttryckt. 

 Ledningen ser svårighet i introduktionen – vem gör vad? 

 

Kompetensutvecklingsinsatser:  

 Inga större skillnader.  
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 Tre grupper tycker att det är viktigt med gemensamma kompetensutvecklingsinsatser men 

vissa rektorer tycker inte att man har möjlighet att utbilda EH-personal utifrån just sin 

skolas behov.  

 Medarbetarna tycker det är viktigt att man har gemensam kompetensutveckling i hela EH 

men att de vill även ha sin yrkesspecifika utveckling.  

 En del rektorer och medarbetare säger själva att de har svårt att se varje professions behov 

av kompetens.  

 I stort sett alla tycker det är viktigt att ha gemensam kompetensutveckling. Viktigt för 

likvärdigheten.  

 Ledningen och elevhälsopersonal tycker det är viktigt att EH-teamet får gemensam 

utbildning tillsammans med rektorer. 

 

Omvärldsbevakning 

Utifrån de olika rapporterna2 och erfarenheterna konstateras att det inte finns en modell som 

passar alla elevhälsoorganisationer.  

Det finns inte den optimala och perfekta organisation för elevhälsan som gör att man är nöjd 

med i helheten.  

Det finns alltid visa område som funkar bättre och några som man är mindre nöjd med.  

Det finns många faktorer som avgör vilken typ av organisation har man valt att jobba med på 

sin enhet.  

I rapporten ”Föreställningar om elevhälsans ledning och organisering” skriven av Hyllander 

och E. Ahlstrand tas det fram för- och nackdelar med olika organisationsmodeller.3  

De 4 modeller utgår ifrån 2 faktorer: 

 Organisering av elevhälsan: om elevhälsans organisation ligger på central eller lokal 

nivå. 

 Ledningen: om ledarskapet är delat eller enskilt. 

                                                 
2 1. Nuläge och utmaningar. Sveriges Kommuner och Landsting, 2015. Hämtad 26 mars 2018 från 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-248-5.pdf?issuusl=ignore 

2. Höög J. Elevhälsan i skolan – teman med variationer. Hämtad 26 mars 2018 från https://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlo

b%2Fpdf3291.pdf%3Fk%3D3291  
3 Hylander, I. & Ahlstrand, E. Föreställningar om Elevhälsans ledning och organisering. FOG rapport, 73. Linköping: 

Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Hämtad 26 mars 2018 från http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:765602/FULLTEXT01.pdf  

 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-248-5.pdf?issuusl=ignore
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3291.pdf%3Fk%3D3291
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3291.pdf%3Fk%3D3291
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3291.pdf%3Fk%3D3291
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3291.pdf%3Fk%3D3291
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:765602/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:765602/FULLTEXT01.pdf
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Så beskriver Hyllander och E. Ahlstrand dessa 4 modeller: 

 

1. Hierarkisk organisation: Lokalt stödteam – enhetligt ledarskap på lokal nivå 

”Här är rektor elevhälsans entydiga ledare och pedagogiken står i centrum. Rektor fattar 

beslut om resurser och elevhälsan arbetar på rektors uppdrag. 

Fördelar:  

 Modellen upplevs av rektor och lärare som önskvärd för att skolans verksamhetsmål sätts i 

centrum  

 Det finns informella kontakter dels mellan elevhälsans professioner dels mellan dessa och 

lärarna.  

Nackdelar:  

 Det finns risk att lärarperspektivet dominerar och att enskilda elever problematiseras. 

  Det finns risk att arbetet ensidigt sker på rektors villkor och att enskilda lärare 

problematiseras istället för att hela skolans miljö tas i beaktande. 

 

2. Matrisorganisation: Lokalt elevhälsoteam – delat ledarskap med prioritering av lokal 

nivå. 

Rektor är ledare för elevhälsans interventioner på den lokala skolan men varje yrkesgrupp har 

en samordnare/ledare på central nivå. Här är de olika professioner tillgängliga på skolan för 

att ge stöd till både lärare och elever. Rektors ledarskap är viktig men elevhälsans 

professioner vill vara med och ha inflyttande när det gäller beslut.   

Fördelar: 

 Elevhälsans personal är tillgänglig för lärare och elever 

 Modellen kombinerar behovet av en fungerande lokal elevhälsa och behovet av 

professionell kompetensutveckling. 

 Den bygger på att rektor tar ansvar för skolans elevhälsa och är medveten om de olika 

professionernas kompetenser och behov av vidareutbildning och professionell utveckling. 

Nackdelar: 

 Elevhälsan kan utvecklas mycket olika på olika skolor. 

 Det finns inte någon med utifrånperspektiv som kan ifrågasätta verksamheten och tillföra 

nya perspektiv. 
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3. Teamorganisation: Hälsovård – enhetligt ledarskap på central nivå. 

Här står hälsa i fokus och vikten av den samlade professionella kompetensen. Chef för 

enheten är en person med kunskap om hälsa. Här betonas professionell utveckling och 

interprofessionellt lärande samt ett gemensamt utvecklande av områdets elevhälsa. 

Elevhälsopersonalen är anställd centralt och har sina arbetsplatser i gemensamma lokaler, 

men arbetar lokalt på uppdrag av skolorna.   

 

Fördelar: 

 En stark och enhetlig elevhälsa kan utvecklas inom området som inte är beroende av 

lokala sparkrav. 

 Det kan ske en utveckling baserat på övergripande utvärderingar och en ständigt pågående 

diskussion om yrkesroller och uppdrag. 

Nackdelar: 

 Risk för att elevhälsan blir en oberoende enhet alltför skild från de lokala skolorna. 

 Idén om att hälsa och lärande ska gå hand i hand försvinner och att elevhälsan istället blir 

en mottagning för barn med olika typer av problem. 

 

4. Projektorganisation: Konsultation – Delat ledarskap med prioritering av central nivå 

Denna modell utgår från att aktörer som ska vara konsulter till skolan måste stå fria från den 

lokala skolledningen. Konsulten är en fristående profession som kan ingå i ett team men detta 

är inte nödvändigt. Det är således inte heller nödvändigt med en särskild ledning eller en 

gemensam ledning annat än den högsta skolledningen. Enligt denna organisering är rektor 

självklart ledare för elevhälsan på den lokala skolan. Konsulten får sitt uppdrag från den 

lokala skolan och arbetar på skolans uppdrag med ärenden på individ, grupp eller systemnivå. 

Genom att stå fri gentemot rektor och inte vara inblandat i skolans problem är det möjligt att 

driva frågor, ta initiativ och vara förändringsagent samt fungera som konsult åt lärarna. 

Fördelar: 

 Skolans pedagogiska uppdrag integreras med elevhälsans uppdrag genom att rektors 

ledarskap för elevhälsan betonas 

  Rektor har möjlighet att få hjälp med problem på såväl individ, grupp som system nivå. 

Nackdelar: 

 Konsulten riskerar att komma för långt ifrån den lokala skolan 

 Att lärare inte upplever att de kan ha en direktkontakt med elevhälsan. 
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 Att problem blivit alltför cementerade innan de når elevhälsan. 

 Det finns risk att elevhälsans olika aktörer utvecklar sina professioner var för sig och inte i 

samverkan för en gemensam elevhälsa.”4 

 

Vilken typ av modell man än väljer, verkar det inte ha någon stor betydelse så länge man 

uppnår dessa mål: 

 Elevhälsan jobbar enligt skollagen och satsar mycket på hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet. 

 Det finns ett tydligt ledarskap. 

 Rektorer har en god tillgång till elevhälsans kompetenser. 

 Finns tydlighet, kontinuitet och gemensamma rutiner i organisationen.  

 Man satsar på kompetensutveckling för elevhälsopersonalen. 

 

Kort sammanfattning: man vill jobba i en stabil, trygg organisation. 

  

                                                 
4 Hylander, I. & Ahlstrand, E. Föreställningar om Elevhälsans ledning och organisering. FOG rapport, 73. Linköping: 

Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Hämtad 26 mars 2018 från http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:765602/FULLTEXT01.pdf 

https://www.facebook.com/agnieszka.marciszewska.9/posts/1051022795035832?comment_id=1051043228367122&notif_id=1522079074849763&notif_t=feed_comment&ref=notif
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:765602/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:765602/FULLTEXT01.pdf
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Organisationsförslagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tjänst: PRN (systemansvarig för ProReNata – journalsystem och elevakt) arbetar 40% på 

grundskoleförvaltningen med ProReNata + 40 % på gymnasiumförvaltningen med ProReNata 

+ 20% med administration 

1 tjänst: 70 % medicinsk ledningsansvarig för elevhälsans medicinska insatser på 

grundskoleförvaltningen + 30% medicinsk ledningsansvarig för elevhälsans medicinska 

insatser på gymnasieförvaltningen + friskolor 

 

VC – verksamhetschef  

EC – enhetschef 

Admin – administratör 

MLA – medicinsk ledningsansvarig  

PRN – systemansvarig för ProReNata – journalsystem och elevakt 

VU – verksamhetsutvecklare  

 

 

4 profession 

1 VC 

2EC+1admin 

1MLA 

1PRN 

2 VU 

--------------- 

Område 1+2 

Område 3+4 

Specialist- 

kompetenser 

spec.ped 

kurator 

ssk 

sps 

4 profession 

1VC 

3EC 

2 VU 

1MLA 

1 PRN 

-------------- 

Specialist- 

kompetenser 

spec.ped 

kurator 

ssk 

 sps 

3 profession 

1 VC 

2EC 

1 MLA 

2 VU 

1 PRN 

------------- 

Rektor 

spec.ped 

 

Centralt 

kurator 

ssk 

sps 

områdesansvar professionsansvar 

c

e

n

t

r

a

l 

l

o

k

a

l 

 

 

2 profession 

1VC 

1 EC 

1,1 MLA 

3 VU 

1 PRN  

-------------

Rektor 

Spec.ped 

Kurator 

 

Centralt  

ssk 

 sps 

 

1 profession 

1VC 

 1 EC 

1,5MLA 

3 VU 

1 PRN  

------------- 

Rektor 

Spec.ped 

Kurator 

Skolsköter-

ska 

 

Centralt  

 sps  

Alla 5 förslagen 

Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5 
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Spec.ped. – specialpedagog 

Ssk – skolsköterska  

Sps – skolpsykolog 

GRF – grundskoleförvaltningen  

GY – gymnasieförvaltningen 

EMI – elevhälsans medicinska insats  

 

Förslag 1: 

Specialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterska, skolpsykolog är anställda centralt 

under enhetschef i elevhälsan. 

Enhetschef har personalansvar för alla professioner i elevhälsan i ett geografiskt 

område 

Förslag 2: 

Specialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterska, skolpsykolog är anställda centralt 

under enhetschef i elevhälsan. 

Enhetschef har personalansvar för en specifik profession. 

Förslag 3: 

Skolkuratorer, skolkuratorer, skolsköterska är anställda centralt under enhetschef i 

elevhälsan. Specialpedagog anställs av rektor. 

Enhetschef har personalansvar för en specifik profession. 

Förslag 4: 

Skolsköterska, skolpsykolog är anställda centralt under enhetschef i elevhälsan. 

Specialpedagog och skolkurator anställs av rektor. 

Enhetschef har personalansvar för en specifik profession. 

Förslag 5: 

Skolpsykolog är anställd centralt i elevhälsan.  

Specialpedagog, skolkurator och skolsköterska anställs av rektor. 

 

Medarbetarnas och rektorernas synpunkter på organisationsförslagen 

 

Medarbetare och rektorer har svarat på remissvar med 5 förslag på EH organisation.  

1: val ger 3 p, 2:a val 2 p och 3:e val ger i p 
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 Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5 

Rektorer + VC 52 36 50 33 13 

EH personal 127 94 14 7 9 

      

      

 

Medarbetarens syn på organisationsförslagen stämmer överens med enkätens resultat. 92 % 

av medarbetarna har sagt nej till att få rektor som chef. Förslag 3, 4 och 5 är rena motsatsen 

till deras önskemål. Det speglas i deras åsikter om olika förslag för den nya organisationen. 

Förslag 1 stämmer bra med deras önskemål. Eventuellt, kan förslag 2 vara ett annat alternativ, 

enligt deras åsikter.  

 

Utifrån rektorernas och verksamhetschefers röster leder också förslag 1. Här tänker båda 

grupperna lika. 

Förslag 3 kommer på andra plats på rektorernas och VC lista.  

Om alternativ 3 väljs så kan det bli en krock mellan medarbetarnas och rektorernas intressen. 

 

Arbetsgrupp för omorganisation av elevhälsan 

Arbetsgruppen består av verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, rektor, enhetschef 

elevhälsa, chef Kvalité och utveckling och fackliga företrädare. 

Sammankallande är chef för elevhälsa. 

 

Elevhälsans organisation ska bygga på beslutade kvalitéer. 

Arbetsgruppen har tagit del av framtaget underlag 

Dialog kring nedanstående områden som behöver beaktas i det fortsatta arbetet: 

 Flexibel organisation, att kunna arbeta på uppdrag på vissa skolenheter.  

 Stabilitet i organisation, hur bygger vi det? 

 Önskemål om andra professioner i elevhälsan 

 Hur blir Borås en attraktiv arbetsgivare? 

 Ansvar, befogenheter och styrning (vad bestämmer rektor om och vad bestämmer 

elevhälsochef om) 

 Varför har vi inte lyckats att stödja rektorerna i arbetet på skolenheterna? Det stödet 

behöver finnas. 
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 Vilka mandat har rektor vad gäller att fatta beslut om eht-personal? 

 Likvärdighet i staden 

 

En avslutande runda bland deltagarna där varje deltagare berättade vilket förslag som fördrogs 

och motivation till detta. 

Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3  Förslag 4 Förslag 5 

5 4 2 1 0 

 

Vissa har angett förslag 1 eller 2 med hänvisning till att det betydelsefulla är att all 

elevhälsopersonal är anställd av enhetschef 

En person anger att professionschef är det avgörande  

 

Resultat av gruppens arbete presenteras för förvaltningschef som avgör vilket av förslagen 

som lämnas till nämnden. Därefter samverkas förslaget i FSG. Slutligen ska 

grundskolenämnden ta del av rapport med förslag på ny organisation av elevhälsan.  

På grundskolenämnden i maj 2018 presenteras förslag till elevhälsans organisation i 

grundskoleförvaltningen 
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Utredningens slutsatser och förslag 

 

Elevhälsans organisationsöversyn grundas på: 

 Uppdrag från förvaltningschef: 

o Anpassa verksamheten efter given budgetram 2018 och säkerställa tillgång av 

elevhälsa. 

 Uppdrag från grundskolenämnden (Initiativärende från allianspartierna): 

o En plan för rekrytering av personal tas fram och återrapporteras till nämnden 

senast i maj med utgångspunkt från en grundlig behovsanalys.  

o Elevhälsans placering inom grundskoleförvaltningen och organisatoriska 

uppbyggnad ska utredas i avsikt att ge alla elever adekvat stöd av elevhälsan. 

 

Elevhälsan har idag flera olika typer av uppdrag: 

 Grunduppdraget 

o Bemanna tjänsterna i elevhälsan med behörig personal. 

o Samverka med andra aktörer.  

 Uppdrag och utredningsuppdrag från KF, grundskolenämnd och förvaltningschef:  

 Uppdrag inom HSL:   

o Verksamhetschef för medicinska, psykologiska och logopediska insatser  

o MLA EMI medicinska insatser  

o MLA PSI psykologiska insatser  

 Ytterligare  uppdrag:  

o Tilläggsbelopp friskolor, GRF- skolor, SU-grupper, köpta platser   

o Plan för övergångar  

o Mottagande grundsärskolan och gymnasiesärskolan   

o Antagningsgrupp för SU-grupper  

o Elevhälsouppdrag och utredningar från KF, nämnd, FC  

o Samverkan med andra aktörer  

o Verksamhetsutveckling inkluderande YN för elevhälsopersonal  

o Systemansvarig ProReNata  

o AST-uppdrag 
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Skollagen utrycker att Elevhälsan ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Alla 

parter uttrycker vilja och behov av att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. 

 

Kvalitéerna i Elevhälsan ska: 

 vara en hälsofrämjande organisation 

 arbeta hälsofrämjande och förebyggande  

 vara en resilient organisation på lång och kort sikt 

 vara en stödfunktion för en likvärdig utbildning 

 arbeta för att kvalitetssäkra elevhälsoprocesser 

 samverka med externa aktörer 

 ha tydliga riktlinjer för elevhälsans insatser 

 ha tydliga roller för elevhälsopersonal. 

 

Arbetsgruppens förslag har redogjorts för förvaltningschefen som beslutar att 

organisationsförslag 2 ska presenteras för nämnden. Flera av förslagen är i princip möjliga 

men förslaget med all elevhälsopersonal anställda i centrala elevhälsan med professionschefer 

anses ha bäst förutsättningar att lyckas med rekrytering och att förbättra kvaliteten i 

elevhälsan. En professionschef kan stödja elevhälsopersonalen utifrån professionskompetens 

vilket på sikt kan leda till ökad rekrytering och att Borås betraktas som attraktiv arbetsgivare. 

Förslaget underlättar också omfördelning av personal vid behov.  

Förslaget visar hur den centrala elevhälsan ska organiseras. Hösten 2018 ska en 

kommunikationsplan, en bemanningsplan och kvalitét- och ledningssystem tas fram enligt 

tidplan.  

Kommunikationsplanen visar hur information, kommunikationsvägar och mötesplatser ska se 

ut. 

Bemanningsplanen visar hur bemanningen fördelas i elevhälsan 

Kvalitets- och ledningssystem visar hur styrning och ledning fungerar och hur uppdrag 

genomförs. 

 

Förslag 2 innebär: 

Centrala elevhälsan 

1 verksamhetschef/chef för elevhälsan 

3 enhetschefer med professionsansvar enligt följande: 
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 specialpedagoger 

 skolsköterskor 

 skolkuratorer och skolpsykologer  

1 medicinskt ledningsansvarig (MLA) för elevhälsans medicinska insats 

1 systemadministratör för ProReNata 

2 verksamhetsutvecklare 

 

Tjänster i elevhälsan som arbetar lokalt på skolorna, varav några är tjänster med 

specialistkompetens: 

 specialpedagogtjänster varav två tjänster med specialistkompetens 

 skolkuratorstjänster  

 skolskötersketjänster 

 skolpsykologtjänster. 

Hur många tjänster det handlar om är avhängigt budgetram. 

 

Överensstämmelse för förslag 2 med kartläggning 

Rektorer 

 55% av rektorerna tycker att det är betydelsefullt att bli avlastad i personalansvar 

För de rektorer som önskar ha personalansvar väljer: 

 67% av rektorerna vill vara chef över specialpedagogerna 

 53% av rektorerna vill vara chef över skolkuratorerna 

 22% av rektorerna vill vara chef över skolsköterskorna 

 8% av rektorerna vill vara chef över skolpsykologerna 

Sammanfattning: Förslag 2 stämmer ganska bra överens med rektorernas önskemål 

 

Elevhälsans medarbetare 

 92% av medarbetarna anser att det är betydelsefullt att ha en chef som inte är rektor 

 46% av medarbetarna vill helst ha en chef med ansvar för ett geografiskt område 

 37% av medarbetarna vill helst ha en chef med professionsansvar 

Sammanfattning: Förslag 2 stämmer ganska bra överens med medarbetarnas önskemål 

 

Exempel på positiva effekter med förslag 2 

 Professionschef kan medföra en tydlighet för elevhälsans personal 
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 Professionschef för skolsköterskor och skolpsykologer underlättar arbetet för MLA. 

 Professionschef underlättar möjligheten att fördela resurser vid t.ex. vakanser, 

sjukskrivningar, m.m. 

 Professionschef underlättar möjligheten att styra elevhälsokompetens efter behov 

 Underlättar genomförandet av gemensam kompetensutveckling av elevhälsopersonal 

 Ökad möjlighet för enhetschef att fördjupa sig i respektive professions uppdrag 

 Ökad effektivitet i ledningsfunktionen 

 Ökad möjlighet utveckla attraktiv arbetsgivare 

 Elevhälsopersonal som tjänstgör på flera skolor har en chef som inte är rektor.  

 ”Lättare hålla en högre kvalité och kompetens på elevhälsoarbetet om det är gemensamt. 

T.ex. rutiner tillvägagångssätt, värdegrund och förhållningssätt. Ger ökad likvärdighet 

och möjlighet att utvärdera och kvalitetssäkra.” 

 

 

Exempel på riskfaktorer med förslag 2 

 Svårigheter att matcha personal till rätt skola vid rekrytering centralt 

 Många rektorer för enhetschef att hålla kontakt med 

 Många enhetschefer för rektor att hålla kontakt med 

 Att enhetschefer inte tänker helhet i elevhälsans uppdrag 

 ”När man tar fram rutiner centralt utan förankring blir det problem. Under åren har flera 

rutiner som beslutats centralt, inte varit möjliga att leva upp till som skola.”  

 

På nationell nivå i Sverige pågår flera utredningar med fokus på ungas psykiska hälsa och hur 

elevhälsan bör arbete för att möte detta. Socialstyrelsen visa på att psykisk ohälsa ökar bland 

barn och unga. 

Sammanfattningsvis utifrån omvärldsbevakning är att elever med psykisk ohälsa ökar. Det 

finns utredningar som pekar mot att elevhälsans uppdrag kommer att förändras/ utökas. Detta 

tillsammans med ett ökat elevantal och fler skolenheter i Borås behöver det tas fram en 

beräkningsmodell för resursen elevhälsa. 
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Uppdrag: Plan för rekrytering av elevhälsopersonal 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna förslag till rekryteringsplan och genomförande av planen.        

Ärendet i sin helhet 

Uppdrag från nämnden: Förvaltningen får i uppdrag att en plan för rekrytering 

av personal tas fram och återrapporteras till nämnden senast i maj med 

utgångspunkt från en grundlig behovsanalys.  

Chef för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen tilldelas uppdraget att ta fram en 

plan för rekrytering av elevhälsopersonal. Planen är framtagen i samarbete med 

Chef för HR och kommunicerad med LSG.  

De senaste åren har det varit problematiskt att rekrytera behörig personal till 

elevhälsan, vilket är ett dilemma i hela Sverige. Det gäller alla fyra 

professionerna men störst svårigheter har det varit med rekrytering av 

specialpedagoger. Rekrytering av elevhälsopersonal har varit en ständigt 

pågående process de senaste åren. Trots att elevhälsan erbjuder 

utbildningstjänster för specialpedagoger och skolsköterskor sedan några år 

tillbaka kvarstår problemet. 

Förslag till Plan för rekrytering är framtagen i samband med 

organisationsöversyn av elevhälsan och gäller under förutsättning att nämnden 

fattar beslut enligt organisationsförslag för elevhälsan.  

Beslutsunderlag 

1. Plan för rekrytering av elevhälsopersonal. 

                                

Samverkan 

Samverkan i LSG och information i FSG. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Plan för rekrytering av elevhälsopersonal 

Nedanstående rekryteringsplan bygger på att beslut tas om förslag nummer 2 gällande Elevhälsans 

organisation. 

 

Skolkuratorer 

Antal tjänster: 22 

Vakanser: 1 

Annonsering: Intervjuer pågår 

Tillträde: Efter överenskommelse / omgående 

Kompetenskrav: Socionomexamen eller likvärdig utbildning, erfarenhet av arbete inom området 

barn/unga. 

Övrigt: Under hösten 2018 kommer möjligheten att inrätta någon/några mer specialiserade tjänster 

inom yrkesgruppen att utredas. 

Kommande pensionsavgångar: 1 inom de kommande 5 åren. 

 

Skolsköterskor 

Antal tjänster: 28 

Vakanser: 2 + 1 vikariat 

Annonsering: Annons ute fram till 13/6. 

Tillträde: Efter överenskommelse / omgående 

Kompetenskrav: Legitimerad sjuksköterska med påbyggnad skolsköterskeprogrammet, 

distriktsköterskeutbildning eller specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och unga. 

Studieavtal: Elevhälsan erbjuder de som inte har genomgått 

påbyggnadsutbildning/specialistutbildning att läsa in denna på 25% av tjänsten.  

Övrigt: Under hösten 2018 kommer möjligheten att inrätta någon/några mer specialiserade tjänster 

inom yrkesgruppen att utredas. 

Kommande pensionsavgångar: 5 inom de kommande 5 åren. 

 

Skolpsykologer 

Antal tjänster: 9 

Vakanser: 2 + 1 vikariat för föräldraledighet 

Annonsering: Sker under sommaren 

Tillträde: Efter överenskommelse / omgående 
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Kompetenskrav: Legitimerad psykolog eller psykologexamen. 

Övrigt: Under hösten 2018 kommer möjligheten att inrätta någon/några mer specialiserade tjänster 

inom yrkesgruppen att utredas. 

Kommande pensionsavgångar: Inga de närmaste 5 åren. 

 

Specialpedagoger 

Antal tjänster: 37 

Vakanser: 14 

Annonsering: Sker under sommaren 

Tillträde: Efter överenskommelse / omgående 

Kompetenskrav: Legitimerad grundskollärare med specialpedagog- eller speciallärarutbildning 

Studieavtal: Elevhälsan erbjuder de som inte har genomgått 

påbyggnadsutbildning/specialistutbildning att läsa in denna på 25% av tjänsten.  

Övrigt: Under hösten 2018 kommer möjligheten att inrätta någon/några mer specialiserade tjänster 

inom yrkesgruppen att utredas. 

Kommande pensionsavgångar: 4 de kommande 5 åren. 

 

 

Borås 2018-06-04 

Lena Johansson 

Chef Elevhälsan 

Grundskoleförvaltningen 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(7) 

Datum 

2018-06-19 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00031 3.5.1.1 
 

  

 

Svar på initiativärende om utvärdering av det aktiva 

skolvalets implementering  

Grundskolenämndens beslut 

Nämnden tillstyrker redovisningen av initiativärendet.          

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Till nämndens sammanträde 2018-02-27 anmäldes rubricerat initiativärende. 

Nämnden beslutade att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.  

Erfarenheterna av Borås Stads första obligatoriska skolval är flera. 

Svarsfrekvensen i skolvalet har varit hög och många elever och vårdnadshavare 

har fått sitt förstahandsval av skola. Januariresultatet visade att 88 % av de som 

sökt till förskoleklass fick sitt förstahandsval, liksom 95 % av de som sökt till 

årskurs 7. Samtliga elever i årskurs 3 på de tre berörda skolorna fick sina 

förstahandsval till årskurs 4. Några vårdnadshavare har visat stort missnöje med 

att inte ha fått en plats på den skola de önskat i första hand. Efter skolvalet har 

flertalet önskemål om byten kunnat tillgodoses. Skolvalet visar på bristen av 

skolplatser i framförallt de centrala delarna av Borås. När platserna inte räcker 

till bidrar inte skolvalet till en ökad rörelse mellan det som tidigare kallades 

upptagningsområden. Administrationen kring skolvalet har varit omfattande 

och en placeringsenhet har inrättats.  

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Beslutet att införa ett obligatoriskt skolval i Borås fattades av 

Kommunfullmäktige i november 2016. Grundskolenämnden beslutade 2017-

08-22 om urvalskriterierna för det obligatoriska skolvalet i Borås Stad. Beslutet 

innebar att Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas 

önskemål så långt det är möjligt i de kommunala skolorna. Om antalet platser 

på en skola är färre än antalet sökande tillämpas i första hand den relativa 

närhetsprincipen och om den inte kan avgöra tillämpas syskonförtur eller 

särskilda skäl. Närhetsprincipen tillämpas relativt vilket innebär att kommunen 

får bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på en vald skola i 

förhållande till andra. Syftet med den relativa närhetsprincipen är att ingen elev 

ska få orimligt långt till sin skola.   
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Grundskolenämnden beslutade också att skolvalet omfattar barn som är 

folkbokförda i Borås Stad och som ska börja förskoleklass, inte har gått 

förskoleklass och ska börja i årskurs 1 och elever som går på en skolenhet där 

nästa årskurs inte finns. Det senare innebär att elever på Kerstinsgårdskolan (F-

3), Tummarpskolan (F-3) och Svedjeskolan (F-3) och alla elever i årskurs 6  

omfattas av det obligatoriska skolvalet.  

I januari 2018 omfattade skolvalet totalt 2441 elever. Resultatet när 

placeringarna var gjorda var att 88 % av de som sökt till förskoleklass fick sitt 

förstahandsval när det gäller plats i kommunal skola, liksom 95 % av de som 

sökt till årskurs 7. Samtliga elever i årskurs 3 på Kerstinsgårdskolan, 

Svedjeskolan och Tummarpskolan fick sina förstahandsval i kommunal skola 

till årskurs 4. Efter skolvalet har också flertalet önskemål om byten kunnat 

tillgodoses. Vid beslutsdatumet 180518 hade 93 % av de som sökt till 

förskoleklass fått sitt förstahandsval och 96 % av de som sökt till årskurs 7. 

Detta även om det totala antalet inflyttade barn inför förskoleklass efter 

skolvalet i januari är 28 och det totala antalet inflyttade barn inför årskurs 7 är 

20.  

 

Grundskoleförvaltningens arbete med skolvalet 

Grundskoleförvaltningens arbete med det obligatoriska skolvalet började aktivt 

under hösten 2017 inför läsåret 2018/2019. En informationskampanj startade 

där alla målgrupper först informerades via en folder i oktober månad. 

Informationen spreds, förutom via post, på boras.se, i sociala medier och på 

Borås Stads utomhustavlor. I mitten av november månad skickades val-

blanketter och ytterligare information ut. Vårdnadshavare och elever hade på 

valblanketten möjlighet att välja tre olika skolor i prioritetsordning. Sista 

svarsdag för skolvalet var den 27 november. Därefter skickades en första 

påminnelse ut och slutligen en andra påminnelse med sista svarsdatum den 3 

januari. När alla valblanketter hade registrerats efter den andra påminnelsen 

hade totalt 95,6 % av vårdnadshavarna aktivt sökt skola. Se tabell här nedan:  

 Ej sökt Totalt antal Andel som gjort 

ett skolval 

 

Förskoleklass 56 1403 96,0 % 

Årskurs 4 1 76 98,7 % 

Årskurs 7 51 962 94,7 % 

  

Placeringsarbetet av elever startade omgående efter den 3 januari. Arbetet med 

placeringar handlades av Chef för Kvalitet och utveckling. Flertalet skolor, 

framförallt i centrumområdet, hade fler förstahandssökande än antalet platser.   

I tabellen här nedan ser man de skolor som hade fler sökande i första hand än 

platser i förskoleklass i skolvalet. Elever som har flyttat in efter skolvalet samt 

skyddade identiteter finns ej med.  
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Skolenhet Antalet 

platser 

Antalet 

sökande i 

1:a hand 

Asklandaskolan 40 48 

Bergdalskolan 48 92 

Bodaskolan F-6 40 50 

Daltorpskolan F-6 24 31 

Gånghesterskolan 31 33 

Kinnarummaskolan 22 25 

Myråsskolan 75 95 

Sparsörskolan 40 42 

Trandaredskolan 66 74 

 

I skolvalet till årskurs 7 hade Engelbrektskolan, Erikslundskolan och 

Sandgärdskolan fler förstahandssökande än platser. Elever som har flyttat in 

efter skolvalet samt skyddade identiteter finns ej med. 

 

Skola Antal 

platser 

Antal 

sökande 

1:a  

Engelbrektskolan 7-9 100 114 

Erikslundskolan 7-9 72 84 

Sandgärdskolan 128 129 

 

Implementering av tillämpningsreglerna 

I placeringsarbetet placerades elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så långt 

det var möjligt. Om antalet platser på en skola var färre än antalet sökande 

tillämpades den relativa närhetsprincipen. Det som då räknades var skillnaden i 

gångväg till den valda skolan jämfört med den alternativa skola som låg närmast 

elevens hem. Om valet av skola var den närmaste skolan jämfördes skillnaden 

istället till den näst närmaste skolan. Ett högre värde i skillnad innebar att 

eleven förlorade mer på att inte få gå på den utvalda skolan. Detta innebar i sin 

tur att eleven hade större möjlighet att bli placerad där. Syftet med den relativa 

närhetsprincipen är alltid att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola.  

Placeringsbeslut skickades ut under vecka 5, två veckor tidigare än aviserat. 

Under vecka 6 blev förvaltningen mycket belastad av telefonsamtal och mail 

och det beslutades att skicka ut ett brev från förvaltningschefen till de 191 

familjer som inte hade fått sitt förstahandsval av skola. I brevet fick 

vårdnadshavare information om att de dels kunde skicka in ett önskemål om 
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byte av skola samt att det fanns möjlighet att laglighetspröva placeringsbeslutet. 

Detta resulterade i att 35 laglighetsprövningar skickades vidare till 

Förvaltningsrätten och att 128 önskemål om byten registrerades under de 

kommande veckorna. Nya placeringsbeslut togs 180321 och då kunde 73 

önskemål om byten bifallas och 55 avslogs tillsvidare. Anledningen till att 

många önskemål om byten kunde tillgodoses var dels den naturliga rörligheten 

som alltid uppstår i form av byten, inflytt och utflytt. Men även att flera skolor 

aviserat att de kunde ta emot ytterligare några elever. Detta efter översyn av 

lokalytor och omorganisation. Av de 35 laglighetsprövningarna kunde 21 mål 

avskrivas direkt då önskemålen blivit tillgodosedda. Förvaltningsrätten avslog 

vidare 13 laglighetsprövningar och konstaterade att handläggningen hade varit 

riktig och att förvaltningen hade följt kommunala beslut och skollagen. 

Förvaltningen väntar fortfarande på domslut i ett ärende.   

 

Placeringarna på Bergdalskolan 

När det gäller placeringarna på Bergdalskolan ändrades 15 beslut 180206. 

Bakgrunden till detta var att flera vårdnadshavare hörde av sig till förvaltningen 

angående sina tidigare skolplaceringsbeslut daterade 180122. Detta eftersom de 

inte verkade följa principen om relativ närhet. Vid en kontroll visade det sig att 

upptagningsområdena i centrum inte stämde och att inte heller den relativa 

närhetsprincipen hade tillämpats på rätt sätt. Detta som en konsekvens av att 

den nya Björkhöjdskolan hade öppnats på Klinikvägen 48 och att 

Engelbrektskolan inte hade möjlighet att ta emot förskoleklasser till hösten 

2018. Det skickades ut 15 nya beslut till vårdnadshavare där beslutet ändrades 

från Bergdalskolan till Björkhöjdskolan och 16 nya beslut där besluten ändrades 

från Björkhöjdskolan till Bergdalskolan.  

Vid en kontroll med stadsjuristerna så konstaterades dock att kommunen gjort 

fel rättsligt i och med detta. Kommunen har ingen möjlighet att ändra redan 

utskickade gynnande beslut. Detta enligt en allmän förvaltningsrättslig princip 

som också fastslagits i rättspraxis (Regeringsrättens Årsbok 1992 ref. 78). 

Därför erbjöds de 15 familjer som fått ett ändrat beslut till Björkhöjdskolan 

ändå en skolplacering på Bergdalskolan om de ville ha detta. Av de 15 

familjerna tackade 11 Ja till detta erbjudande.  

 

Fler skolplatser på Myråsskolan och Bergdalskolan 

Grundskoleförvaltningen fick i slutet av april klartecken om att det skulle 

startas ytterligare en förskoleklass med 25 barn på Myråsskolan och att 

Bergdalskolan hade möjlighet att ta emot ytterligare 14 barn i förskoleklass 

förutom de barn som tidigare blivit erbjudna plats, totalt 72 barn i förskoleklass. 

Förvaltningen hade vid startdatum för detta 9 registrerade ansökningar om byte 

till Myråsskolan samt 15 till Bergdalskolan. Information om utökade skolplatser 

skickades ut till alla vårdnadshavare som hade sökt Myråsskolan och 

Bergdalskolan till hösten 2018 men fått en skolplacering som de hade prioriterat 
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lägre. Förvaltningen placerade efter detta alla barn i förskoleklass på 

Myråsskolan som hade ett önskemål om detta samt ytterligare 14 barn på 

Bergdalskolan. Ännu fler önskemål på andra skolor kunde därmed också 

tillgodoses då elever som placerades på Myråsskolan och Bergdalskolan 

lämnade skolplatser för detta.  

 

Erfarenheter av Borås Stads första obligatoriska skolval 

Svarsfrekvensen i Borås Stads första obligatoriska skolval måste betecknas som 

god då 95,6 % av vårdnadshavarna lämnade in valblanketterna. Det finns 

visserligen en stor motivation att lämna in blanketten då det för de flesta 

vårdnadshavare är ett mycket viktigt val, men den informationskampanj som 

Grundskoleförvaltningen genomförde borde också haft en bra effekt. 

Placeringsarbetet resulterade i att 88 % av de som sökt till förskoleklass i 

skolvalet fick sitt förstahandsval när det gäller plats i kommunal skola, liksom 

95 % av de som sökt till årskurs 7. Ytterligare vårdnadshavare och barn har fått 

sina önskemål tillgodosedda efter skolvalet som en effekt av den naturliga 

rörligheten och att flertalet skolplatser har tillkommit. Vid beslutsdatumet 

180518 hade 93 % av de som sökt till förskoleklass fått sitt förstahandsval och 

96 % av de som sökt till årskurs 7. Detta även om det totala antalet inflyttade 

barn inför förskoleklass efter skolvalet är 28 och det totala antalet inflyttade 

barn inför årskurs 7 är 20.  

Det kan konstateras att missnöjet var stort bland en del av de vårdnadshavare 

som inte fick sitt förstahandsval när de första placeringsbesluten skickades ut i 

januari. Beträffande tillämpningsreglerna är relativ närhet ett begrepp som är 

svårt att förklara. Den relativa närhetsprincipen innebär ju inte alltid att barnet 

blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet utan kommunen får 

bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats i förhållande till andra. Syftet 

med den relativa närhetsprincipen är alltid att ingen elev ska få orimligt långt till 

sin skola och det är det vanligaste sättet att tillämpa närhetsprincipen bland de 

kommuner som har infört obligatoriskt skolval. Tillämpningen av den relativa 

närhetsprincipen är ej heller godtycklig i sig utan går att mäta exakt om man har 

rutiner och arbetsmetoder för detta. Grundskoleförvaltningen bör här se över 

sina rutiner för att säkerställa alla mätningar.  

I skolvalet inför läsåret 2018/2019 har syskonförtur och särskilda skäl endast 

tillämpats i några enstaka fall då närhetsprincipen inte har kunnat avgöra vem 

som har rätt till platsen vilket också är i linje med nämndbeslutet om 

tillämpningen av urvalskriterier. Grundskoleförvaltningen konstaterar att många 

vårdnadshavare har hört av sig till förvaltningen om syskonförtur och förordat 

detta. Omvärldsbevakningen av obligatoriskt skolval visar att några kommuner 

tillämpar syskonförtur före närhetsprincipen t.ex. Uppsala kommun, Malmö 

Stad och Helsingborgs Stad. Det finns här olika modeller för hur syskonförtur 

tillämpas där en del väger in närhetsprincipen så att syskonförturen endast 

gäller inom ett visst avstånd. Rättsläget är dock oklart och beslut från nämnda 

kommuner har efter överklagande i vissa fall upphävts, då skollagen inte 
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nämner något om syskonförtur utan endast närhetsprincipen. Frågan är dock 

inte slutligt avgjord. Beträffande särskilda skäl finns det anledning för 

förvaltningen att se över vad som ska klassas som sådana.  

För att kunna dra slutsatser av det obligatoriska skolvalet i Borås Stad måste 

man också relatera analysen till hur barn skolplacerades innan i kommunen. 

Tidigare placerades barnen efter vilket upptagningsområde som de tillhörde. 

Självklart hade man som vårdnadshavare möjlighet att välja en annan skola även 

då, som kunde ta emot barnet i mån av plats. Stadsdelarna tillämpade dock 

regelverket olika beträffande bl.a. syskonförtur och särskilda skäl. 

Grundskoleförvaltningen handlägger sedan 1 april 2017 alla skolplaceringar 

inom grundskolan d.v.s. ansökningar om skolbyten, inflyttade barn samt 

nyanlända. Tidigare var vårdnadshavarna tvungna att söka skolplacering direkt 

på den tilltänkta skolan vilket kunde innebära att vårdnadshavare bollades runt 

på olika skolor för att söka plats. Kriterierna för tilldelning av platserna såg även 

här olika ut beroende på vilken stadsdel man bodde i. Genom att alla 

skolplaceringar, inklusive skolvalet, numera handläggs av Placeringsenheten vid 

Grundskoleförvaltningen så har likvärdigheten och servicen ökat för 

vårdnadshavarna.  

Bristen på skolplatser i de centrala delarna av Borås är också viktigt att nämna 

när man drar slutsatser av det obligatoriska skolvalet. Behov av nya skolplatser 

finns framförallt i områden där befolkningsprognosen för de kommande åren 

visar på en ökning av antalet sexåringar. Brämhult, Centrum, Norrby, Sjöbo, 

Göta och Trandared har denna prognos. Om inte antalet skolplatser ökar här är 

det sannolikt att spridningen minskar ännu mer mellan upptagningsområdena 

även vid ett obligatoriskt skolval.    

Grundskoleförvaltningen konstaterar slutligen att administrationen av skolvalet 

har varit omfattande, fem personer i förvaltningen har arbetat med skolvalet 

löpande dock inte på heltid. Administrationen av skolvalet kan delas upp i två 

huvudsakliga delar. Det aktiva skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 

7 och det löpande arbetet med skolplaceringar som omfattar alla årskurser och 

som sker kontinuerligt under hela året. När det gäller det aktiva skolvalet har 

förberedelserna under hösten 2017 omfattat ca 400 h, motsvarande minst en 

halvtidstjänst. Under hela våren (fram t.o.m. v 21) har arbetet omfattat ca 840 h, 

motsvarande minst en heltidstjänst. Det löpande arbetet med skolplaceringar 

som startade 1 april 2017 omfattade ca 900 h under 2017 och har omfattat ca 

630 h under 2018 motsvarande minst en tjänst på 75 %.  

Periodvis har läget varit ansträngt och trycket mycket hårt. Det finns anledning 

att se över den interna organisationen inom förvaltningen för att effektivisera 

administrationen. Det handlar bland annat om att minska sårbarheten vid 

frånvaro samt att säkra upp rutiner och arbetssätt. På sikt bör också ett digitalt 

system införas för att effektivisera handläggningen.  
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Sammanfattning av förslag på förbättringsåtgärder  

 Grundskoleförvaltningen bör se över sina rutiner för att säkerställa 

avståndsmätningar 

 Grundskoleförvaltningen bör se över tillämpningen av urvalskriterier 

 Arbetet med att öka antalet skolplatser i Borås Stad måste fortsätta 

 Grundskoleförvaltningen bör se över sin interna organisation för 

skolplaceringar  

 Grundskoleförvaltningen bör på sikt införa ett digitalt system för att 

effektivisera handläggningen 

 

Kostnader för skolskjuts relaterade till skolvalet 

Analysen av skolskjutskostnader går ännu inte att göra då handläggning av 

ärendena inför läsåret 2018/2019 inte är avslutad. En jämförelse av 

skolskjutskostnaderna mellan läsåren 2017/2018 och 2018/2019 kan göras 

tidigast i oktober månad 2018. Det kan dock vara svårt att härifrån dra 

slutsatser om vad som är relaterat till skolvalet. Brist på skolplatser samt ett ökat 

elevantal försvårar analysen.      

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende om utvärdering av det aktiva skolvalets implementering 

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Initiativärende om utvärdering av det aktiva skolvalets implementering  
 
Ett aktivt skolval planeras att genomföras för första gången från och med hösten 2018. En 
överväldigande majoritet, dock inte alla, har gjort ett aktivt val. Skolvalet och dess 
tillämpningsregler har debatterats och det är nu viktigt att snabbt belysa erfarenheterna från 
genomförandet så här långt.  
 
Förslag till beslut: 
 
Grundskolenämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att belysa erfarenheterna i stort, analysera implementeringen av de 
tillämpningsregler som nämnden beslutat och vilka eventuella misstag som begåtts och varför 
samt vilka åtgärder förvaltningen nu vidtar och avser vidta med anledning av erfarenheterna 
hittills. 
 
 
För Allianspartierna 
 
Ulf Sjösten Birgit Wahlgren Jan Idehed Åke Ekvad 
Moderaterna Liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna 

 
 
 
  
 
 
 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Gun-Britt Ziethén 
Adriana Waris 
Handläggare 
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Svar på initiativärende: Extratjänster  

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av extratjänster inom förvaltningen. 

Sammanfattning  

Grundskoleförvaltningen har på nämndsammanträde 2018-05-29 fått uppdrag 

att redovisa extratjänster inom förvaltningen. 

 

Extratjänster Borås Stad 

Under april månad 2018 fanns det 238 personer med anställning på extratjänst 

(131 kvinnor och 107 män). Av dessa var drygt 86 % utrikesfödda (205 

personer, 118 kvinnor och 87 män). Av de utrikesfödda hade knappt hälften 

(100 personer) varit inskrivna i etableringsuppdraget de senaste 3,5 åren. 

Av de 205 utrikesfödda med extratjänst ingick 33 personer i den så kallade 

Integrationsmodellen där arbete kombineras med olika former av 

yrkesförberedande utbildningar inom omvårdnad, lokalvård och storkök. 

Mer än hälften (140 personer, 77 kvinnor och 63 män) av alla personer med 

extratjänst har haft ekonomiskt bistånd någon gång under de senaste 4,5 åren, 

53 (32 kvinnor och 21 män) av dessa hade ekonomiskt bistånd i direkt 

anslutning till extratjänsten.  

Extratjänster Grundskoleförvaltningen 

Grundskoleförvaltningen har per april 2018 68 extratjänster, varav 54 inom 

skolverksamhet samt 14 inom kost och lokalvård. 

 

               

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen redovisar svar på ett initiativärende om extratjänster 

inom förvaltningen. Följande frågor har ställts: 

- Hur många extratjänster finns inom förvaltningen? 

- Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna? 

- Hur många handledare finns utbildade för uppdraget? 

- Vad är kostnaden för förvaltningen? 
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- Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, 

om statsbidraget försvinner? 

 

Extratjänster inom Borås Stad  

 

Under april månad 2018 fanns det 238 personer med anställning på extratjänst 

(131 kvinnor och 107 män). Av dessa var drygt 86 % utrikesfödda (205 

personer, 118 kvinnor och 87 män). Av de utrikesfödda hade knappt hälften 

(100 personer) varit inskrivna i etableringsuppdraget de senaste 3,5 åren. 

Av de 205 utrikesfödda med extratjänst ingick 33 personer i den så kallade 

Integrationsmodellen där arbete kombineras med olika former av 

yrkesförberedande utbildningar inom omvårdnad, lokalvård och storkök. 

Av de 67 personer med extratjänst på Arbetslivsförvaltningen arbetar 23 som 

stadsdelsvärdar på Hulta, Hässleholmen och Norrby. 

Mer än hälften (140 personer, 77 kvinnor och 63 män) av alla personer med 

extratjänst har haft ekonomiskt bistånd någon gång under de senaste 4,5 åren, 

53 (32 kvinnor och 21 män) av dessa hade ekonomiskt bistånd i direkt 

anslutning till extratjänsten (källa: Arbetslivsförvaltningen). 

Extratjänster per förvaltning  

Arbetslivsförvaltningen   67 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen  4 

Förskoleförvaltningen   10 

Grundskoleförvaltningen    68 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 4 

Kulturförvaltningen   1 

Miljöförvaltningen   1 

Tekniska Förvaltningen   3 

Vård- Och äldreförvaltningen  79 

 

Redovisning extratjänster kost och lokalvård 

- Hur många extratjänster finns inom kost/lokalvård?   

Kost och lokalvård har 14 extratjänster.  

- Hur många handledare finns utbildade för uppdraget?  

Vi har inga handledare till dessa personer.  Extratjänsterna  ingår i en 

arbetsgrupp som är kopplad till våra köksmästare respektive 

lokalvårdsamordnare.  

 

- Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna?  
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Att få extra hjälp inom kost och lokalvård.  

Arbetsuppgifter: Alla sysslor som personerna klarar av ligger inom 

yrkesområdet. Det i syfte att främja verksamhetens stabilitet då sjukfrånvaron är 

hög, både inom kost samt lokalvård. Förhoppningen är att det främjat 

frisknärvaron för vår personal och möjlighet att ge personalen ”reservkraft”. 

 

- Vad är kostnaden för förvaltningen?  

Eftersom dessa personer ingår i chefernas arbetsmiljöansvar så tillkommer tid 

för enhetschefer, för de administrativa uppgifterna runt en anställd såsom 

månadsinlämningar av lönerapporter, samtal, rehab, etc.  

För enhetschefer tillkommer tid för att vara extra behjälplig för att stötta dessa 

personer i vardagsproblem. För organisationen ute innebär det tid i att 

introducera och vara behjälpliga initialt, innan personen hittar som roll i 

sammanhanget. Personerna har brister i det svenska språket som innebär mer 

tid för att introducera i arbetsuppgifter och vara det stöd som vi skall vara. Vår 

personal är ofta ett stöd, är behjälpliga och hjälper till och lotsar dessa personer 

i det svenska samhället. 

- Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, om 

statsbidrag försvinner? 

Vår organisation har fått extrahjälp vilket ger mer ”luft i systemet” för att kunna 

arbeta med kvalitet och stabilitet inom kost och lokalvård.  

Vår förhoppning är att vi får mindre utslitna och friskare personal. Detta ger i 

sin tur stabilitet och kvalitet. Vad det gäller kostnaderna så kommer de att öka 

om vi anställer (lönekostnaderna) samt att enhetschefer får mer personal som 

skall räknas in i arbetsgrupper. Statistiken pekar på att våra yrkesgrupper 

generellt är mer utsatta gällande sjukfrånvaro än personer med högre 

utbildning, det kommer också gälla extratjänster. Det innebär mer arbetstid 

kring varje anställd och de kostnader som det drar med sig. Men å andra sidan 

så tänker enhetscheferna att de hjälper Borås stad genom att erbjuda personer  

en meningsfull sysselsättning, samtidigt som personer lär sig svenska, våra 

traditioner,  sociala koder samt kost- och lokalvårdsarbetet.  

Extratjänsterna finns inom kost/lokalvård i 1 år med möjlighet till förlängning 

ytterligare 1 år. 

 

Redovisning extratjänster skolor området 1 

Antal extratjänster: 21. Extratjänster finns på Daltorpskolan, Särlaskolan, 

Viskaforsskolan samt Kristinebergskolan. 

Hur många handledare finns utbildade: handledare finns på skolorna. I en del 

fall är det biträdande rektor som är handledare. 
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Arbetsuppgifter: resursperson i verksamheten. Syftet är att personerna ska få 

komma ut i förvärvslivet. De ska få möjlighet att lära sig språket. En del har 

lärarutbildning från hemlandet och får då chans att arbeta i svensk skola. 

Konsekvenserna för den anställde och för nämnden, om statsbidrag försvinner: 

skolorna upplever i stort att extratjänster är en tillgång för verksamheten och att 

det skulle bli kännbart om statsbidraget försvann och därmed tjänsterna. 

 

Redovisning skolor området 2 

Det är endast Fristadskolan och Sjömarkenskolan som har haft extratjänster.  

 

Fristadskolan 

Antal extratjänster: 2 personer. 

 

Arbetsuppgifter: en person arbetar med vaktmästaruppdrag och handleds av 

skoladministratören. En persona arbetar som resursperson för att lära sig 

skolspråket och handleds av lärare som kan svenska, vilket är syftet med att hen 

är i skolan. 

  

Sjömarkenskolan  

Antal extratjänster: 5 personer. 

Arbetsuppgifter: resurs i skolverksamhet i årskurs 1 och 4, rastvärdar och 

fritids.  

De fem extratjänster på skolan finns både i skolverksamheten, ute på raster och 

i fritidsverksamheten.  

Syftet när skolan anställde dem var att få bättre täckning utomhus på rasterna, 

alltså att göra rasterna tryggare för eleverna. För att fylla upp tiden arbetar de i 

klassrummen, med att stötta upp (i den mån de kan med tanke på språket), att 

finnas till vid övergångar såsom tamburer, vägen till matsalen etc. På fritids är 

de med barnen och hjälper till i mellanmålet. 

Konsekvenserna för den anställde och för nämnden om statsbidraget 

försvinner: vuxennärvaro minskar, mindre antal vuxna på skolor, på raster. 

 

Redovisning extratjänster skolor området 3 

 

Lilla Engelbrektskolan 

Antal extratjänster: 1. 

Hur många handledare finns utbildade: har handledare, dock inte särskilt 

utbildad. 

Arbetsuppgifter: resursperson i verksamheten. 
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Engelbrekt 1-6 

Antal extratjänster: 3 personer som arbetar 50 %.   

Hur många handledare finns utbildade: alla tre har handledare, dock inte särskilt 

utbildade.  

Arbetsuppgifter: extra stöd i vår fritidsverksamhet, extra ögon och händer, en 

person är till största delen ute och stöttar eleverna på rasterna. 

 

Engelbrekt 7-9 

Antal extratjänster: 1 person. 

Hur många handledare finns utbildade: har en handledare. 

Arbetsuppgifter: resurs i bibliotek, slöjd, vaktmästeri mm. 

 

Ekarängskolan 

Antal extratjänster: 4 personer, dock inte heltider då några studerar.  

Hur många handledare finns utbildade: alla har fått handledare. Våra handledare 

är godkända för VFU-studenter. 

Arbetsuppgifter: resurspersoner i verksamheten.  

 

Fjärdingskolan 

Saknar extratjänster. 

 

Myråsskolan 

Antal extratjänster: 1 person. 

Hur många handledare finns utbildade: har handledare som dock inte har någon 

särskild utbildning. 

Arbetsuppgifter: värd i matsalen och resurs i elevgruppen samt utför vissa 

administrativa uppgifter. 

 

Bergdalskolan 

Antal extratjänster: 5 personer. 

Hur många handledare finns utbildade: alla har handledare som har VFU 

handledarutbildning. 

Arbetsuppgifter: extra stöd i klass, rastaktiviteter, kopierar mm. 

 

Bodaskolan F-6 

Antal extratjänster: 2 personer. 
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Hur många handledare finns utbildade: har handledare. 

Arbetsuppgifter: elevassistent respektive resurs i verksamheten. 

 

Bodaskolan 7-9 

Antal extratjänster: 3 personer. 

Arbetsuppgifter: rastvärdar, resurs i verksamheten. 

Konsekvenserna för den anställde och för nämnden om statsbidraget 

försvinner: extratjänster bidrar till trygghet på skolor då de är resurs i 

verksamheten bland annat i klassrum och på raster. Försvinner statsbidraget 

kommer dessa personer inte att kunna vara kvar i verksamheten. 

 

Redovisning extratjänster skolor området 4 

 

Erikslund 7-9 

Antal extratjänster: 1 person. 

Hur många handledare finns utbildade: inga utbildade handledare för 

uppdraget. 

Arbetsuppgifter: hjälpa och stödja elever som är nyanlända. 

Konsekvenserna för den anställde och för nämnden om statsbidraget 

försvinner: elever skulle få mindre stöd och vi skulle mista en språkkonsekvens, 

då hen kan många av dessa nyanländas språk och gör ett mycket bra arbete. 

 

Erikslund F-6 

Antal extratjänster: 1 person. 

Hur många handledare finns utbildade: inga utbildade handledare. Klassläraren 

handleder denna resursperson.  

Arbetsuppgifter: stötta upp i en klass och hjälpa till lite extra med elever som 

har svårt att fokusera på sina uppgifter.  

Konsekvenserna för den anställde och för nämnden om statsbidraget 

försvinner: om statsbidraget försvinner skulle det inverka negativt på kvaliteten 

i undervisningen för denna klass.  

 

Erikslund Sär 

Inga. 

 

Sjöboskolan 

Inga. 
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Rångedala/Äspered 

Antal extratjänster: har haft 1 extratjänst på varje skola. Tyvärr fungerade ingen 

av dem för sitt uppdrag och de slutade efter ganska kort tid. 

Hur många handledare finns utbildade: skolan hade inga ”utbildade” handledare 

till dem. 

Arbetsuppgifter: en extra vuxen i både klassrum och på raster. 

Konsekvenserna för den anställde och för nämnden om statsbidraget 

försvinner: det var bra att ha en extra vuxen, men blir ingen större skillnad mot 

nuläget. 

 

Aplared/Gånghester 

Antal extratjänster: 1 person vid Gånghesterskolan. 

Hur många handledare finns utbildade: ingen handledare är utbildad utan en är 

utsedd.  

Arbetsuppgifter: stötta på fritids kring vissa elever när det behövs, annars vara 

en extra förstärkning för personalen i barngruppen. 

Konsekvenserna för den anställde och för nämnden om statsbidraget 

försvinner: får skolan inte detta stöd så skulle denna anställning inte vara 

aktuell. 

 

Målsryd/Dannike 

Skolorna har inte haft några extratjänster detta läsår. 

Erfarenheten från tidigare år är blandad. Vid ett tillfälle fick skolan en duktig 

person som arbetade som elevassistent och var en stor resurs. Förra läsåret fick 

rektor avsluta en person i förtid efter oegentligheter både mot elever samt 

personal. 

 

Tummarp/Kerstinsgården 

Inga. 

 

Dalsjöskolan 

Antal extratjänster: 1 person.  

Hur många handledare finns utbildade: inga utbildade handledare för 

uppdraget. 

Arbetsuppgifter:: hjälpa och stödja elever som är nyanlända. 

Konsekvenserna för den anställde och för nämnden om statsbidraget 

försvinner: elever skulle få mindre stöd och skolan skulle mista en 
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språkkompetens, då hen kan många av dessa nyanländas språk och gör ett 

mycket bra arbete. 

 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning extratjänster Borås Stad från Arbetslivsförvaltningen, 

Hans Johansson, verksamhetschef. 

2. Redovisning av extratjänster från skolor samt kost/lokalvård. 

                                

Samverkan 

Information i FSG. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende till Grundskolenämnden  2018-05-22 
Från Allianspartierna 

 

 
Extratjänster 
 
Extratjänsterna är en av flera subventionerade anställningsstöd i Sverige idag och lanserades 2015 
speciellt riktad mot offentlig sektor och senare även ideell sektor samt privata utförare inom 
välfärden. 
 
Genom extratjänster har kommun, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få 
en extra resurs som kan stötta verksamheten. Extratjänster riktas främst till personer som av olika 
skäl som står långt från arbetsmarknaden. Idag omfattas deltagare som varit i jobb- och 
utvecklingsgarantin samt vissa nyanlända invandrare. Extratjänster är ett verktyg som kan ge båda 
nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden. 
 
Arbetsgivare som anställer med extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden 
upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas ytterligare med 12 månader. Subvention för 
handledarstöd ingår. 
 
Det är viktigt att arbetsuppgifterna som ryms inom extratjänster är sådana som arbetsgivarna 
annars inte hade anställt en person för att utföra. Risken är annars påtaglig att vanliga 
anställningar, som hade tillkommit utan lönesubvention, trängs undan. 
 
  
Med ovanstående taget i beaktande vill vi ha svar på: 

- Hur många extratjänster finns inom förvaltningen? 
- Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna? 
- Hur många handledare finns utbildade för uppdraget? 
- Vad är kostnaden för  förvaltningen? 
- Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, om statsbidraget 

försvinner? 
 

 
 
 
 
2018-05-21 
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Ulf Sjösten    Birgit Wahlgren 
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Jan Idehed    Åke Ekvad   
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Kvalitetsrapport Värdegrund 2018 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten Värdegrund 2018.         

Sammanfattning 

Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från brukarundersökningen, 

skolklimatenkäten, som är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt 

vårdnadshavare till elever i årskurs F-3. Rapporten innehåller även en 

redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande 

diskriminering och kränkande behandling av elever, samt en analys av skolors 

planer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

Det är positivt att svarsfrekvensen för samtliga enkäter i 

skolklimatsundersökningen gått upp jämfört med föregående år. Enkäten riktad 

till elever i årskurs 4-9 når en godkänd nivå, emellertid hade det varit önskvärt 

med en högre svarsfrekvens från vårdnadshavarna. 

Det finns relativt stora variationer i resultaten mellan olika skolor och olika 

årskurser. En del skolor har dock mer generellt höga resultat och en del skolor 

lägre resultat. För elever i årskurs 4-6 har små skolor utanför centralorten i 

socioekonomiskt starkare områden mer positiva resultat. Dock är denna trend 

inte tydlig för årskurserna 7-9 samt svår att tolka på grund av den låga 

svarsfrekvensen för F-3. 

Exempel på aspekter som påverkar skolornas resultat: 

• Stabilitet i ledarskapet, hög andel behöriga lärare och låg lärarrörlighet 

påverkar resultaten positivt. 

• Lärarens ledarskap och förmåga att möta elevers behov påverkar resultaten 

för trygghet och studiero. 

• Andelen elever i behov av särskilt stöd. 

• Rektors förmåga att synliggöra, vara en förebild och prata naturligt med 

eleverna om vikten av studiero och ett tryggt klimat. Ledningens och 

pedagogernas systematiska, främjande och förebyggande arbete har 

avgörande betydelse.  
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Det är stora variationer mellan de olika skolorna i antalet anmälningar om 

kränkande behandling till huvudmannen. Detta gör att det i resultat för 

redovisade anmälningar under 2017 är svårt att fastställa huruvida antalet 

anmälningar faktiskt speglar läget i respektive skola. 

En fördjupad analys av planer för arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling visar att det är positivt att samtliga skolors planer som är framtagna 

är aktuella för vårterminen 2018 eller hela kalenderåret 2018. Det finns dock en 

variation i hur respektive skolas plan fullt ut följer Diskrimineringslagen 

(2016:828, kap 3. 1-3 §) samt ”Rutiner för grundskolans arbete mot 

diskriminering och kränkande behandling” som bygger på denna lag.  

För att förbättra resultaten ska huvudman och skolor arbeta med ett antal 

åtgärder, som redovisas i kapitel 10.               

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport Värdegrund 2018, 2018-06-08 

                                

Samverkan 

Samverkan på FSG 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Värdegrund 2018 

Sammanfattning 

Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från brukarundersökningen, 

skolklimatenkäten, som är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt 

vårdnadshavare till elever i årskurs F-3. Rapporten innehåller även en 

redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande 

diskriminering och kränkande behandling av elever, samt en analys av skolors 

planer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

Det är positivt att svarsfrekvensen för samtliga enkäter i 

skolklimatsundersökningen gått upp jämfört med föregående år. Enkäten riktad 

till elever i årskurs 4-9 når en godkänd nivå, emellertid hade det varit önskvärt 

med en högre svarsfrekvens från vårdnadshavarna. 

Det finns relativt stora variationer i resultaten mellan olika skolor och olika 

årskurser. En del skolor har dock mer generellt höga resultat och en del skolor 

lägre resultat. För elever i årskurs 4-6 har små skolor utanför centralorten i 

socioekonomiskt starkare områden mer positiva resultat. Dock är denna trend 

inte tydlig för årskurserna 7-9 samt svår att tolka på grund av den låga 

svarsfrekvensen för F-3. 

Exempel på aspekter som påverkar skolornas resultat: 

• Stabilitet i ledarskapet, hög andel behöriga lärare och låg lärarrörlighet 

påverkar resultaten positivt. 

• Lärarens ledarskap och förmåga att möta elevers behov påverkar resultaten 

för trygghet och studiero. 

• Andelen elever i behov av särskilt stöd. 

• Rektors förmåga att synliggöra, vara en förebild och prata naturligt med 

eleverna om vikten av studiero och ett tryggt klimat. Ledningens och 

pedagogernas systematiska, främjande och förebyggande arbete har 

avgörande betydelse.  

Det är stora variationer mellan de olika skolorna i antalet anmälningar om 

kränkande behandling till huvudmannen. Detta gör att det i resultat för 

redovisade anmälningar under 2017 är svårt att fastställa huruvida antalet 

anmälningar faktiskt speglar läget i respektive skola. 

En fördjupad analys av planer för arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling visar att det är positivt att samtliga skolors planer som är framtagna 

är aktuella för vårterminen 2018 eller hela kalenderåret 2018. Det finns dock en 

variation i hur respektive skolas plan fullt ut följer Diskrimineringslagen 

(2016:828, kap 3. 1-3 §) samt ”Rutiner för grundskolans arbete mot 

diskriminering och kränkande behandling” som bygger på denna lag.  

För att förbättra resultaten ska huvudman och skolor arbeta med ett antal 

åtgärder, som redovisas i kapitel 10.  



Borås Stad 
Datum 

2018-06-19 
Referens 

2018-00057 
Sida 

3(63) 

 

Värdegrund 2018 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................ 5 

2 Skala och definition .......................................................... 6 

 Skala för svarsfrekvens ......................................................................... 6 

 Skala flertalig färgskala ......................................................................... 6 

 Skala trefärgad färgskala....................................................................... 6 

 Definition av godkänd nivå av svarsfrekvens ........................................ 6 

3 Skolklimatundersökningen elever årskurs 4-6 .............. 7 

 Svarsfrekvens ........................................................................................ 7 

 Slutsats .................................................................................................. 8 

 Trygghet och studiero ............................................................................ 9 

3.3.1 Slutsats ................................................................................................ 11 

 Delaktighet ........................................................................................... 12 

3.4.1 Slutsats ................................................................................................ 13 

 Bemötande .......................................................................................... 14 

3.5.1 Slutsats ................................................................................................ 16 

 Bilden av skolan .................................................................................. 17 

3.6.1 Slutsats ................................................................................................ 18 

 Jag känner mig trygg i skolan 2016-2018 ........................................... 19 

3.7.1 Slutsats ................................................................................................ 20 

 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2016-2018 ......... 21 

3.8.1 Slutsats ................................................................................................ 22 

 Analys .................................................................................................. 23 

4 Skolklimatundersökningen elever årskurs 7-9 ............ 24 

 Svarsfrekvens ...................................................................................... 24 

4.1.1 Slutsats ................................................................................................ 24 

 Trygghet och studiero .......................................................................... 25 

4.2.1 Slutsats ................................................................................................ 26 

 Delaktighet ........................................................................................... 27 

4.3.1 Slutsats ................................................................................................ 27 

 Bemötande .......................................................................................... 28 

4.4.1 Slutsats ................................................................................................ 29 

 Bilden av skolan .................................................................................. 30 

4.5.1 Slutsats ................................................................................................ 30 

 Jag känner mig trygg i skolan 2016-2018 ........................................... 31 

4.6.1 Slutsats ................................................................................................ 31 

 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2016-2018 ......... 32 

4.7.1 Slutsats ................................................................................................ 32 

 Analys .................................................................................................. 33 

5 Skolklimatundersökningen vårdnadshavare för  elever 

årskurs F-3 ...................................................................... 34 

 Svarsfrekvens ...................................................................................... 34 

5.1.1 Slutsats ................................................................................................ 35 



Borås Stad 
Datum 

2018-06-19 
Referens 

2018-00057 
Sida 

4(63) 

 

Värdegrund 2018 

 Trygghet och studiero .......................................................................... 36 

5.2.1 Slutsats ................................................................................................ 37 

 Delaktighet ........................................................................................... 38 

5.3.1 Slutsats ................................................................................................ 39 

 Bemötande .......................................................................................... 40 

5.4.1 Slutsats ................................................................................................ 42 

 Mitt barn känner sig tryggt i skolan 2016-2018 ................................... 43 

5.5.1 Slutsats ................................................................................................ 44 

 Analys .................................................................................................. 45 

6 Skolklimatundersökningen Grundsärskolan ............... 46 

 Svarsfrekvens ...................................................................................... 46 

6.1.1 Slutsats ................................................................................................ 46 

 Värdegrund .......................................................................................... 46 

6.2.1 Slutsats ................................................................................................ 46 

 Analys .................................................................................................. 46 

7 Redovisade anmälningar om kränkande behandling till 

huvudman 2017 .............................................................. 47 

 Inledning .............................................................................................. 47 

 Typ av redovisning .............................................................................. 48 

7.2.1 Slutsats ................................................................................................ 49 

 Typ av skolform ................................................................................... 50 

7.3.1 Slutsats ................................................................................................ 51 

 Inkommit månad .................................................................................. 52 

7.4.1 Slutsats ................................................................................................ 53 

 Analys .................................................................................................. 53 

8 Fördjupad analys av planer för arbete mot 

diskriminering och kränkande behandling .................. 54 

 Inledning .............................................................................................. 54 

 Aktuell och Förstasida ......................................................................... 55 

8.2.1 Slutsats ................................................................................................ 56 

 Undersökning, Analys och Utvärdering ............................................... 57 

8.3.1 Slutsats ................................................................................................ 58 

 Förebyggande- och Främjandeåtgärder .............................................. 59 

8.4.1 Slutsats ................................................................................................ 60 

 Analys .................................................................................................. 60 

9 Analys och tolkning ....................................................... 61 

 Skolklimatsundersökningen F-9 .......................................................... 61 

 Redovisade anmälningar om kränkande behandling till huvudman 

2017 ..................................................................................................... 62 

 Fördjupad analys av planer för arbete mot diskriminering och 

kränkande behandling ......................................................................... 62 

10 Åtgärder ........................................................................... 63 

 



Borås Stad 
Datum 

2018-06-19 
Referens 

2018-00057 
Sida 

5(63) 

 

Värdegrund 2018 

1 Inledning 

Syftet med denna kvalitetsrapport för värdegrundsarbetet 2018 är en del i 

huvudmannens uppföljning och analys av Grundskolans arbete med det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Kvalitetsrapporten Värdegrund upprättas varje år.  

 

Rapporten består av: 

Resultat gällande Värdegrundsfrågor från brukarundersökningen, 

Skolklimatundersökningen riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt 

vårdnadshavare till elever i årskurs F-3. 

Redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande 

anmälningar om diskriminering och kränkande behandling av elever. 

Analys av skolors planer för arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling. 
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2 Skala och definition 

 

 Skala för svarsfrekvens 

<49% 50 - 60% >61% 

 

Skalan färgsätter respektive totala svarsfrekvens, där en frekvens under 55% får 

en röd färg, mellan 55 – 59% en gul färg och över 60% får en grön färg.  

 

 Skala flertalig färgskala 

46 

8 

32 

3 

1 

1 

17 

 

Skalan färgsätter respektive resultat utifrån en gradering där lägst resultat får en 

mörkröd färg och högst resultat en mörkgrön färg. Resterande mellanliggande 

resultat färgsätts med graderande färgsättning av ljusa nyanser av grönt och 

ljusare nyanser av rött 

 

 Skala trefärgad färgskala 

<85% 86 - 99% 100% 

 

Skalan färgsätter respektive resultat utifrån följande skala. Om ett resultat är 

lägre eller lika med 85% får det en röd färg, är resultatet mellan 86 – 99% får 

det en gul färg och om resultatet är mellan 100% får det en grön färg. 

 

 Definition av godkänd nivå av svarsfrekvens   

Ett vedertaget mått brukar vara att svarsfrekvensen ska vara över 60 procent 

för att få en rimlig reliabilitet. ”Svarsfrekvenser mellan 50-60 procent ska 

hanteras med försiktighet. Vid under 50 procent i svarsfrekvens bör man inte 

försöka sig på några kvantitativa analyser överhuvudtaget då resultaten har för 

stor statistisk osäkerhet”1   

                                                      
1 Moore, Nick. 2000. How to do research : the complete guide to designing and managing 
research projects. 3:e uppl. Library Association Publishing. London. 
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3 Skolklimatundersökningen elever årskurs 4-6 

 Svarsfrekvens 

Skolenhet 

Antal 
elever 
mars 
2017 

Antal 
svarande 
2017 

Antal 
elever 
mars 
2018 

Antal 
svarande 
2018 

Svarsfrekvens 
2017 (%) 

Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Aplaredskolan 35 30 31 25 86 81 

Asklandaskolan 104 94 114 103 90 90 

Bergdalskolan 137 104 138 122 76 88 

Bodaskolan 69 49 66 53 71 80 

Borgstenaskolan 35 28 34 29 80 85 

Bredaredskolan 41 38 50 47 93 94 

Byttorpskolan 89 63 75 62 71 83 

Dalsjöskolan 166 111 167 38 67 23 

Daltorpskolan 72 65 98 98 90 100 

Dannikeskolan 34 … 39 28 … 72 

Ekarängskolan 145 118 129 109 81 84 

Engelbrektskolan 208 128 190 163 62 86 

Erikslundskolan 58 46 53 48 79 91 

Fjärdingskolan 134 132 127 124 99 98 

Gula skolan 60 55 73 71 92 97 

Gånghesterskolan 80 77 80 79 96 99 

Hestra Midgårdskolan 139 120 149 133 86 89 

Kinnarummaskolan 34 33 37 35 97 95 

Kristinebergskolan 182 103 156 131 57 84 

Myråsskolan 188 161 195 153 86 78 

Målsrydskolan 59 37 53 50 63 94 

Rångedalaskolan 25 15 26 21 60 81 

Sandaredskolan 160 146 171 154 91 90 

Sandhultskolan 70 47 65 56 67 86 

Sjöboskolan 120 106 122 108 88 89 

Sjömarkenskolan 169 74 169 125 44 74 

Sparsörskolan 104 93 114 108 89 95 

Svaneholmskolan 47 40 66 58 85 88 

Särlaskolan 87 46 101 84 53 83 

Trandaredskolan 189 170 198 191 90 96 

Viskaforsskolan 149 127 153 121 85 79 

Äsperedskolan 38 34 38 22 89 58 

Borås Stad 3227 2490 3277 2751 77 84 

(…) = För få svarande för att kunna visa ett resultat.  
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 Slutsats  

Den totala svarsfrekvensen för 2018; 84%, har ökat mot 2017; 77%. En klar 
majoritet av skolorna har förbättrat sin frekvens mot föregående år. Högsta 
svarsfrekvens 2018 har Daltorpskolan; 100%. Lägst har Dalsjöskolan; 23%.  
 
Slutsatsen är att svarsfrekvensen varierar mellan de olika skolorna och det finns 

inga mönster eller tendenser som förklarar detta. 
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 Trygghet och studiero 

Skolenhet 

Jag känner mig trygg i skolan. 

Jag känner mig trygg på 
skolgården/elevutrymmen 

under rasterna 
På lektionerna får alla lugn och 

ro att lära sig 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Aplaredskolan 24 100 0 25 100 0 25 76 0 

Asklandaskolan 101 91 3 102 90 2 103 64 5 

Bergdalskolan 122 93 2 122 84 4 121 51 4 

Bodaskolan 53 89 6 52 88 4 52 65 2 

Borgstenaskolan 29 83 7 29 79 7 29 62 3 

Bredaredskolan 47 91 0 47 74 11 47 28 17 

Byttorpskolan 61 87 2 60 82 2 61 51 3 

Dalsjöskolan 38 89 5 38 89 5 38 89 0 

Daltorpskolan 100 88 2 100 81 5 100 60 5 

Dannikeskolan 28 79 4 28 89 0 28 43 4 

Ekarängskolan 109 82 7 108 78 6 109 50 11 

Engelbrektskolan 162 86 4 161 83 4 161 44 8 

Erikslundskolan 48 85 8 48 77 2 47 30 2 

Fjärdingskolan 124 94 4 123 89 4 123 75 5 

Gula skolan 71 89 0 71 89 4 71 72 4 

Gånghesterskolan 79 89 3 78 79 6 78 54 6 

Hestra Midgårdskolan 133 94 5 132 90 5 131 66 8 

Kinnarummaskolan 35 89 0 35 86 3 35 80 3 

Kristinebergskolan 129 79 7 128 80 2 129 50 7 

Myråsskolan 152 94 1 152 90 1 153 43 11 

Målsrydskolan 48 69 2 48 63 6 48 31 8 

Rångedalaskolan 21 71 5 21 86 0 21 38 0 

Sandaredskolan 153 95 3 152 92 3 153 61 7 

Sandhultskolan 56 89 4 55 87 7 56 45 23 

Sjöboskolan 108 84 6 107 79 6 107 57 13 

Sjömarkenskolan 125 95 1 125 92 2 125 65 5 

Sparsörskolan 108 88 5 108 80 8 108 48 6 

Svaneholmskolan 58 95 2 58 97 2 58 66 5 

Särlaskolan 83 86 5 82 76 6 83 39 13 

Trandaredskolan 191 94 3 190 94 3 191 57 7 

Viskaforsskolan 121 83 5 120 76 6 120 56 8 

Äsperedskolan 22 95 0 22 82 5 21 57 10 

Borås Stad 2739 89 4 2727 85 4 2732 55 7 
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Skolenhet 

Jag vet vem på skolan jag skall 
prata med om någon har varit 

elak mot en elev. 

Personalen arbetar aktivt för att 
alla elever skall vara trygga 

och må bra i skolan   

Medelvärde för 
frågor om - 

Trygghet och 
studiero 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel Stämmer 
helt och hållet, 
Stämmer bra. (%) 

Aplaredskolan 25 96 0 24 100 0 
 

94 

Asklandaskolan 103 90 1 103 83 8 
 

84 

Bergdalskolan 122 82 5 122 76 8 
 

77 

Bodaskolan 53 94 6 53 94 6 
 

86 

Borgstenaskolan 29 79 7 29 76 14 
 

76 

Bredaredskolan 46 83 4 47 83 11 
 

72 

Byttorpskolan 59 85 2 60 90 2 
 

79 

Dalsjöskolan 38 95 3 38 97 3 
 

92 

Daltorpskolan 99 83 3 100 86 4 
 

80 

Dannikeskolan 28 82 7 28 64 7 
 

71 

Ekarängskolan 109 83 10 109 81 9 
 

74 

Engelbrektskolan 160 87 5 161 85 9 
 

77 

Erikslundskolan 47 70 6 48 79 8 
 

68 

Fjärdingskolan 122 91 4 123 93 3 
 

88 

Gula skolan 71 92 1 71 92 3 
 

86 

Gånghesterskolan 79 80 9 79 84 4 
 

77 

Hestra Midgårdskolan 132 81 11 131 84 7 
 

83 

Kinnarummaskolan 35 86 3 35 86 3 
 

85 

Kristinebergskolan 129 82 6 129 86 8 
 

76 

Myråsskolan 150 85 4 153 82 8 
 

79 

Målsrydskolan 46 74 13 48 65 10 
 

60 

Rångedalaskolan 21 90 0 21 90 0 
 

75 

Sandaredskolan 152 87 3 152 92 5 
 

85 

Sandhultskolan 56 86 11 56 84 14 
 

78 

Sjöboskolan 107 77 8 107 74 16 
 

74 

Sjömarkenskolan 124 92 3 125 86 6 
 

86 

Sparsörskolan 107 90 5 108 79 17 
 

77 

Svaneholmskolan 56 96 2 58 91 5 
 

89 

Särlaskolan 84 77 13 83 83 10 
 

72 

Trandaredskolan 190 84 7 191 93 4 
 

84 

Viskaforsskolan 120 85 3 120 79 9 
 

76 

Äsperedskolan 22 86 0 22 82 9 
 

81 

Borås Stad 2721 85 6 2734 85 7 
 

80 
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3.3.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Aplaredskolan; 94% och lägst har Målsrydskolan; 60%. 

Generellt sett ligger en majoritet av skolorna på ett medelvärdesresultat som är 

lägre än 85%. Den fråga som fått högsta totala resultat är ”Jag känner mig trygg 

i skolan”; 89%, där Aplaredskolan; 100%, har det högsta resultatet och 

Målsrydskolan; 69%, det lägsta. Den fråga som fått lägsta totala resultat är ”På 

lektionerna får alla lugn och ro att lära sig”; 55%, där Dalsjöskolan; 89% har det 

högsta resultatet och Bredaredskolan; 28% det lägsta. Totala andelen elever som 

svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 4-7% för de olika frågorna.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 

aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 

socioekonomiskt starka respektive svagare områden.   

  



Borås Stad 
Datum 

2018-06-19 
Referens 

2018-00057 
Sida 

12(63) 

 

Värdegrund 2018 

 Delaktighet 

Skolenhet 

Lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter 

Jag får vara med och tycka till 
om skolans regler 

Jag uppmuntras att delta i 
klassråd och elevråd (eller 

liknande)   

Medelvärde 
för frågor 

om - 
Delaktighet 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Aplaredskolan 25 100 0 25 92 0 25 92 8   95 

Asklandaskolan 103 83 4 102 57 9 103 78 13   72 

Bergdalskolan 122 80 7 122 69 7 121 79 7   76 

Bodaskolan 52 90 4 53 74 9 53 81 11   82 

Borgstenaskolan 29 86 10 29 69 21 29 79 14   78 

Bredaredskolan 47 83 9 47 64 15 47 70 15   72 

Byttorpskolan 61 77 8 59 66 7 60 73 10   72 

Dalsjöskolan 38 92 0 38 79 8 38 76 13   82 

Daltorpskolan 99 83 5 99 61 10 97 60 20   68 

Dannikeskolan 28 82 0 28 61 11 28 57 21   67 

Ekarängskolan 109 80 6 109 68 6 109 63 17   70 

Engelbrektskolan 162 86 7 160 68 9 160 67 17   74 

Erikslundskolan 46 83 2 46 65 4 47 60 15   69 

Fjärdingskolan 122 90 6 121 80 11 121 77 19   82 

Gula skolan 71 92 1 70 79 11 71 90 1   87 

Gånghesterskolan 79 81 9 79 59 9 78 71 14   70 

Hestra 
Midgårdskolan 

132 85 6 132 66 16 133 69 12   73 

Kinnarummaskolan 35 83 0 35 74 3 35 89 3   82 

Kristinebergskolan 129 84 7 129 71 12 129 64 17   73 

Myråsskolan 153 90 4 153 52 14 152 65 18   69 

Målsrydskolan 48 60 17 47 60 2 48 67 6   62 

Rångedalaskolan 21 86 0 21 57 5 21 86 0   76 

Sandaredskolan 153 89 5 153 80 7 153 78 11   82 

Sandhultskolan 56 96 2 56 86 11 55 73 20   85 

Sjöboskolan 105 85 9 107 80 11 107 64 25   77 

Sjömarkenskolan 125 90 2 124 64 10 125 72 10   75 

Sparsörskolan 108 82 6 107 72 9 108 75 14   76 

Svaneholmskolan 57 98 0 58 95 3 58 97 3   97 

Särlaskolan 84 86 7 82 79 6 82 79 11   81 

Trandaredskolan 191 92 2 191 66 8 191 76 8   78 

Viskaforsskolan 120 88 6 119 59 13 119 71 14   72 

Äsperedskolan 22 95 0 22 82 14 22 95 0   91 

Borås Stad 2732 86 5 2723 69 9 2725 73 13   76 
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3.4.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Svaneholmskolan; 97% och lägst har Fjärdingskolan; 

62%. Generellt sett ligger en majoritet av skolorna på ett medelvärdesresultat 

som är lägre än 85%. Den fråga som fått högsta totala resultat är  ”Lärarna i 

min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”; 86%, där Aplaredskolan; 100%, har 

det högsta resultatet och Målsrydskolan; 60%, det lägsta. Den fråga som fått 

lägsta totala resultat är ” Jag får vara med och tycka till om skolans regler”; 

69%, där Svaneholmskolan; 95% har det högsta resultatet och Myråsskolan; 

52% det lägsta. Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar 

mellan 5-13% för de olika frågorna.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 

aspekten geografisk placering i socioekonomiskt starka respektive svagare 

områden. Dock kan man se att de skolor som fått högst resultat är små och 

medelstora skolor som ligger på landsbygden.  
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 Bemötande 

Skolenhet 

I min skola respekterar vi 
varandra. 

Lärarna bemöter mig med 
respekt 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Aplaredskolan 25 72 4 25 100 0 

Asklandaskolan 103 86 1 103 86 4 

Bergdalskolan 122 77 4 122 86 3 

Bodaskolan 53 72 9 53 96 2 

Borgstenaskolan 29 72 10 29 90 3 

Bredaredskolan 47 83 13 47 89 4 

Byttorpskolan 61 52 5 57 88 4 

Dalsjöskolan 38 92 3 38 95 3 

Daltorpskolan 100 67 2 100 89 5 

Dannikeskolan 28 64 11 28 89 7 

Ekarängskolan 109 64 10 109 85 5 

Engelbrektskolan 163 66 7 162 90 4 

Erikslundskolan 47 64 9 47 79 6 

Fjärdingskolan 124 81 6 123 95 3 

Gula skolan 71 94 0 71 94 3 

Gånghesterskolan 78 71 5 79 86 8 

Hestra Midgårdskolan 133 82 6 132 89 7 

Kinnarummaskolan 35 77 3 35 86 6 

Kristinebergskolan 130 69 11 129 88 3 

Myråsskolan 153 78 6 152 91 3 

Målsrydskolan 48 48 4 48 81 10 

Rångedalaskolan 21 71 5 21 90 0 

Sandaredskolan 153 90 5 151 91 5 

Sandhultskolan 56 75 13 56 93 4 

Sjöboskolan 106 70 13 107 87 7 

Sjömarkenskolan 125 86 5 125 93 2 

Sparsörskolan 107 82 7 108 87 7 

Svaneholmskolan 57 98 0 58 98 0 

Särlaskolan 84 55 8 84 90 6 

Trandaredskolan 191 83 5 191 92 4 

Viskaforsskolan 120 70 7 120 93 3 

Äsperedskolan 22 100 0 22 95 0 

Borås Stad 2739 76 6 2732 90 4 
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Skolenhet 

Lärarna förväntar sig att jag 
gör mitt bästa 

Skolans personal verkar tycka 
om oss elever   

Medelvärde 
för frågor 

om - 
Bemötande 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Aplaredskolan 25 100 0 25 100 0 
 

93 

Asklandaskolan 103 97 3 103 79 11 
 

87 

Bergdalskolan 121 92 7 122 78 7 
 

83 

Bodaskolan 53 89 9 53 87 6 
 

86 

Borgstenaskolan 28 89 11 29 86 14 
 

84 

Bredaredskolan 47 87 6 46 78 13 
 

84 

Byttorpskolan 60 90 2 56 86 5 
 

79 

Dalsjöskolan 38 95 3 38 97 0 
 

95 

Daltorpskolan 100 94 4 96 71 8 
 

80 

Dannikeskolan 27 96 4 28 86 11 
 

84 

Ekarängskolan 109 88 7 109 70 17 
 

77 

Engelbrektskolan 161 96 2 161 76 14 
 

82 

Erikslundskolan 46 78 15 47 70 11 
 

73 

Fjärdingskolan 123 94 5 122 93 5 
 

91 

Gula skolan 71 94 3 71 90 1 
 

93 

Gånghesterskolan 77 91 8 78 79 9 
 

82 

Hestra Midgårdskolan 133 95 3 130 82 10 
 

87 

Kinnarummaskolan 35 89 0 35 80 0 
 

83 

Kristinebergskolan 128 91 8 128 76 12 
 

81 

Myråsskolan 153 93 7 151 74 14 
 

84 

Målsrydskolan 48 92 6 48 67 13 
 

72 

Rångedalaskolan 21 95 5 21 86 0 
 

86 

Sandaredskolan 152 96 4 152 80 9 
 

89 

Sandhultskolan 56 95 5 56 86 14 
 

87 

Sjöboskolan 106 85 10 107 72 12 
 

78 

Sjömarkenskolan 123 96 4 125 82 6 
 

89 

Sparsörskolan 107 90 10 108 83 8 
 

86 

Svaneholmskolan 58 100 0 58 98 2 
 

99 

Särlaskolan 84 94 4 80 74 16 
 

78 

Trandaredskolan 189 95 4 191 90 3 
 

90 

Viskaforsskolan 119 91 6 120 79 8 
 

83 

Äsperedskolan 22 95 5 22 86 5 
 

94 

Borås Stad 2723 93 5 2716 81 9 
 

85 
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3.5.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Svaneholmskolan; 99% och lägst har Målsrydskolan; 

72%. Generellt sett är det jämnt fördelat mellan skolor som har ett 

medelvärdesresultat mellan 99%-86% respektive ett lägre än 85%. Den fråga 

som fått högsta totala resultat är  ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa”; 

93%, där Aplaredskolan och Svaneholmskolan; 100%, har det högsta resultatet 

och Erikslundskolan; 78%, det lägsta. Den fråga som fått lägsta totala resultat är 

”I min skola respekterar vi varandra.”; 76%, där Äsperedskolan; 100% har det 

högsta resultatet och Målsrydskolan; 48% det lägsta. Totala andelen elever som 

svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 4-9% för de olika frågorna.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna sett till 
aspekten socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
Dock kan man se att de skolor som fått högst resultat är små och medelstora 

skolor som ligger på landsbygden.  
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 Bilden av skolan 

Skolenhet 

På min skola finns traditioner 
som jag ser fram emot 

Jag märker att skolan 
samarbetar med företag, 
föreningar eller andra i 

samhället   

Medelvärde 
för frågor 

om - Bilden 
av skolan 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Aplaredskolan 25 96 4 25 40 40 
 

68 

Asklandaskolan 103 78 5 100 48 30 
 

63 

Bergdalskolan 121 84 4 122 58 25 
 

71 

Bodaskolan 53 74 13 52 65 31 
 

69 

Borgstenaskolan 29 83 10 29 45 41 
 

64 

Bredaredskolan 47 70 15 47 51 38 
 

61 

Byttorpskolan 60 75 5 59 58 19 
 

66 

Dalsjöskolan 38 66 13 38 50 21 
 

58 

Daltorpskolan 99 66 15 99 53 22 
 

59 

Dannikeskolan 28 68 14 27 52 37 
 

60 

Ekarängskolan 109 65 21 108 55 32 
 

60 

Engelbrektskolan 161 83 6 160 51 34 
 

67 

Erikslundskolan 46 74 11 48 40 31 
 

57 

Fjärdingskolan 121 83 10 123 70 22 
 

77 

Gula skolan 71 80 10 71 69 24 
 

75 

Gånghesterskolan 78 65 5 79 43 37 
 

54 

Hestra Midgårdskolan 130 69 14 132 42 39 
 

55 

Kinnarummaskolan 35 91 3 35 83 9 
 

87 

Kristinebergskolan 129 63 16 130 53 26 
 

58 

Myråsskolan 153 69 11 152 41 37 
 

55 

Målsrydskolan 48 77 4 48 58 23 
 

68 

Rångedalaskolan 21 81 0 21 71 19 
 

76 

Sandaredskolan 153 77 8 153 56 19 
 

66 

Sandhultskolan 55 73 16 56 41 48 
 

57 

Sjöboskolan 105 66 18 107 46 37 
 

56 

Sjömarkenskolan 125 78 7 125 54 23 
 

66 

Sparsörskolan 108 75 4 106 54 29 
 

64 

Svaneholmskolan 58 97 0 55 64 22 
 

80 

Särlaskolan 83 73 13 82 59 26 
 

66 

Trandaredskolan 191 76 7 191 37 35 
 

57 

Viskaforsskolan 120 73 11 120 51 27 
 

62 

Äsperedskolan 22 86 5 22 59 18 
 

73 

Borås Stad 2725 75 10 2722 52 29 
 

63 
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3.6.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Kinnarummaskolan; 87% och lägst har 

Gånghesterskolan; 54%. En klar majoritet av skolorna ligger på ett 

medelvärdesresultat som är lägre än 85%. Den fråga som fått högsta totala 

resultat är  ”På min skola finns traditioner som jag ser fram emot”; 75%, där 

Svaneholmskolan; 97%, har det högsta resultatet och Kristinebergskolan; 63%, 

det lägsta. Den fråga som fått lägsta totala resultat är ”Jag märker att skolan 

samarbetar med företag, föreningar eller andra i samhället.”; 52%, där 

Kinnarummaskolan; 83% har det högsta resultatet och Trandaredskolan; 37% 

det lägsta. Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 

10-29% för de olika frågorna.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
Dock är skolornas medelresultat för detta område ett lägre jämfört med tidigare 

områden.  
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Värdegrund 2018 

 Jag känner mig trygg i skolan 2016-2018  

Skolenhet 

2016 2017 2018   

Medelvärde 
för alla tre 

åren 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

  

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Aplaredskolan 25 96 . 30 97 0 24 100 0 
 

97 

Asklandaskolan 91 98 . 94 93 3 101 91 3 
 

94 

Bergdalskolan 139 95 . 104 76 6 122 93 2 
 

89 

Bodaskolan 12 92 . 49 82 8 53 89 6 
 

86 

Borgstenaskolan 14 93 . 28 93 4 29 83 7 
 

89 

Bredaredskolan 41 95 . 38 82 11 47 91 0 
 

90 

Byttorpskolan 37 95 . 61 75 10 61 87 2 
 

84 

Dalsjöskolan 131 95 . 111 95 3 38 89 5 
 

94 

Daltorpskolan 48 85 . 65 86 0 100 88 2 
 

87 

Dannikeskolan … … . … … … 28 79 4 
 

79 

Ekarängskolan 48 96 . 114 86 4 109 82 7 
 

86 

Engelbrektskolan 72 96 . 127 94 2 162 86 4 
 

91 

Erikslundskolan 39 87 . 46 85 7 48 85 8 
 

86 

Fjärdingskolan 110 98 . 129 85 5 124 94 4 
 

92 

Gula skolan 57 96 . 55 96 0 71 89 0 
 

93 

Gånghesterskolan 78 96 . 77 92 4 79 89 3 
 

92 

Hestra 
Midgårdskolan 

… … . 119 96 3 133 94 5 
 

95 

Kinnarummaskolan 34 79 . 33 88 0 35 89 0 
 

85 

Kristinebergskolan 34 97 . 103 95 2 129 79 7 
 

88 

Myråsskolan … … . 161 96 1 152 94 1 
 

95 

Målsrydskolan … … . 37 78 3 48 69 2 
 

73 

Rångedalaskolan 15 93 . 15 93 7 21 71 5 
 

84 

Sandaredskolan 113 97 . 146 95 2 153 95 3 
 

96 

Sandhultskolan 45 89 . 47 87 9 56 89 4 
 

89 

Sjöboskolan … … . 106 94 2 108 84 6 
 

89 

Sjömarkenskolan 141 96 . 74 85 5 125 95 1 
 

94 

Sparsörskolan 106 98 . 93 88 9 108 88 5 
 

92 

Svaneholmskolan 31 90 . 40 100 0 58 95 2 
 

95 

Särlaskolan 51 90 . 45 96 4 83 86 5 
 

89 

Trandaredskolan 130 97 . 167 87 4 191 94 3 
 

92 

Viskaforsskolan 116 93 . 126 78 7 121 83 5 
 

84 

Äsperedskolan 26 100 . 34 100 0 22 95 0 
 

99 

Borås Stad 1784 95 . 2474 90 4 2739 89 4 
 

91 

(…) = För få svarande för att kunna visa ett resultat. 

(.) = Ej möjligt svarsalternativ 
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Värdegrund 2018 

3.7.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Äsperedskolan; 99% och lägst har Målsrydskolan; 73%. 

En klar majoritet av skolorna ligger på ett medelvärdesresultat som är högre än 

85%. Resultat för respektive skola varierar från år till år. Det år som fått det 

totalt sett högsta resultatet är 2016; 95%, där Äsperedskolan; 100%, har det 

högsta resultatet och Kinnarummaskolan; 79%, det lägsta. Det år som totalt sett 

har det lägsta resultatet är 2018; 89%, där Aplaredskolan; 100% har det högsta 

resultatet och Målsrydskolan; 69% det lägsta. Totala andelen elever som svarat 

”Vet ej/ingen åsikt” ligger på 4% oavsett år.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
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Värdegrund 2018 

 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2016-
2018  

Skolenhet 

2016 2017 2018   

Medelvärde 
för alla tre 

åren 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

  

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Aplaredskolan 25 88 . 30 77 7 25 100 0 
 

88 

Asklandaskolan 90 92 . 94 80 3 103 83 4 
 

85 

Bergdalskolan 137 88 . 104 76 12 122 80 7 
 

82 

Bodaskolan 12 100 . 49 96 2 52 90 4 
 

94 

Borgstenaskolan 14 100 . 28 93 4 29 86 10 
 

92 

Bredaredskolan 41 76 . 38 71 8 47 83 9 
 

77 

Byttorpskolan 37 89 . 63 70 14 61 77 8 
 

77 

Dalsjöskolan 131 82 . 110 85 4 38 92 0 
 

85 

Daltorpskolan 45 73 . 63 75 10 99 83 5 
 

78 

Dannikeskolan .. .. . .. .. .. 28 82 0 
 

82 

Ekarängskolan 47 72 . 115 72 10 109 80 6 
 

75 

Engelbrektskolan 71 93 . 127 89 8 162 86 7 
 

88 

Erikslundskolan 39 90 . 46 76 9 46 83 2 
 

82 

Fjärdingskolan 110 89 . 131 83 6 122 90 6 
 

87 

Gula skolan 57 95 . 54 85 7 71 92 1 
 

91 

Gånghesterskolan 78 90 . 76 75 7 79 81 9 
 

82 

Hestra 
Midgårdskolan 

.. .. . 119 87 8 132 85 6 
 

86 

Kinnarummaskolan 34 68 . 33 76 6 35 83 0 
 

75 

Kristinebergskolan 33 91 . 102 81 2 129 84 7 
 

84 

Myråsskolan .. .. . 160 83 8 153 90 4 
 

86 

Målsrydskolan .. .. . 37 68 8 48 60 17 
 

64 

Rångedalaskolan 15 80 . 15 87 0 21 86 0 
 

84 

Sandaredskolan 113 91 . 145 90 3 153 89 5 
 

90 

Sandhultskolan 45 73 . 46 70 4 56 96 2 
 

81 

Sjöboskolan .. .. . 105 90 6 105 85 9 
 

87 

Sjömarkenskolan 141 77 . 73 81 3 125 90 2 
 

83 

Sparsörskolan 106 96 . 93 80 9 108 82 6 
 

86 

Svaneholmskolan 31 87 . 40 95 3 57 98 0 
 

95 

Särlaskolan 49 90 . 43 86 5 84 86 7 
 

87 

Trandaredskolan 130 94 . 167 73 7 191 92 2 
 

86 

Viskaforsskolan 117 91 . 125 79 9 120 88 6 
 

86 

Äsperedskolan 26 96 . 34 97 0 22 95 0 
 

96 

Borås Stad 1774 87 . 2465 81 6 2732 86 5 
 

85 

(..) = Ej genomförd enkät. (.) = Ej möjligt svarsalternativ 



Borås Stad 
Datum 

2018-06-19 
Referens 

2018-00057 
Sida 

22(63) 

 

Värdegrund 2018 

3.8.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Äsperedskolan; 96% och lägst har Målsrydskolan; 64%. 

Generellt sett är det jämnt fördelat mellan skolor som har ett 

medelvärdesresultat mellan 99%-86% respektive ett lägre än 85%. Resultat för 

respektive skola varierar från år till år. Det år som fått det totalt sett högsta 

resultatet är 2016; 87%, där Bodaskolan och Borgstenaskolan; 100%, har det 

högsta resultatet och Kinnarummaskolan; 68%, det lägsta. Det år som totalt sett 

har det lägsta resultatet är 2017; 81%, där Äsperedskolan; 97% har det högsta 

resultatet och Målsrydskolan; 68% det lägsta. Totala andelen elever som svarat 

”Vet ej/ingen åsikt” ligger på 5-6% mellan de olika åren.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
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Värdegrund 2018 

 Analys 

Det är positivt att svarsfrekvensen gått upp mot föregående år. Att frekvensen 

dessutom både 2017; 79% och 2018;85%, är över 60% är positivt då detta 

innebär att resultaten har en hög reliabilitet.  

Resultaten utifrån respektive fråga varierar kraftigt mellan de olika skolorna. 

Jämför man däremot medelresultatet utifrån de olika områdena Trygghet och 

studiero, Delaktighet, Bemötande och Bilden av skolan ser man tydligt att vissa 

skolor generellt oavsett fråga får högre resultat; Aplaredskolan, Fjärdingskolan, 

Gula skolan, Kinnarummaskolan, Svaneholmskolan och Äsperedskolan. 

Medans andra får låga resultat; Erikslundskolan och Målsrydskolan. Frågan 

”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa”; 93%, är den frågan som fått 

högsta resultat bland alla värdegrundsfrågor i årskurs 4-6 är. Näst högst har 

frågan ”Lärarna bemöter mig med respekt”; 90%. Medans ”Jag märker att 

skolan samarbetar med företag, föreningar eller andra i samhället”; 52% fått det 

lägsta resultatet, följt av ” På lektionerna får alla lugn och ro att lära sig”; 55%.  

2018; 89%, års totala resultat för frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” har 

försämrats både jämfört med 2016; 95% och 2017; 90%. Denna fråga omfattar 

ett av de viktigaste områdena för Borås Stad. 2018 års resultat varierar kraftigt 

för de olika skolorna dock är det en svag majoritet av skolorna som gör ett 

sämre resultat jämfört med föregående år. Att det skett en minskning av 

resultatet för årskurs 4-6, samtidigt som förvaltningen under 2017 och 2018 

aktivt arbetat med just detta område är oroväckande.  

2018; 86%, års resultatet för frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter” förbättrats jämfört med 2017; 81% och är likt 2016; 87%, års 

resultat. Denna fråga berör också ett av de områden som är extra viktiga för 

verksamheten. Likt föregående fråga varierar 2018 års resultat kraftigt för de 

olika skolorna. Dock är det i detta fall en majoritet av skolorna som har 

förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år. Denna utveckling ses som ett 

bevis på att det arbetet för att öka elevernas delaktighet gett en positiv effekt.  

Det är tydligt att de små skolorna utanför centralorten i socioekonomiskt starka 

områden gör bättre resultat. Dock är även det generellt relativt små skolor som 

också gör sämre resultat. 
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Värdegrund 2018 

4 Skolklimatundersökningen elever årskurs 7-9 

 Svarsfrekvens 

  

Antal 
elever 
mars 
2017 

Antal 
svarande 
2017 

Antal 
elever 
mars 
2018 

Antal 
svarande 
2018 

Svarsfrekvens 
2017 (%) 

Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Bodaskolan 431 213 459 310 49 68 

Dalsjöskolan 407 139 409 337 34 82 

Daltorpskolan 555 328 513 304 59 59 

Engelbrektskolan 351 223 345 296 64 86 

Erikslundskolan 242 97 232 165 40 71 

Fristadskolan 374 220 366 265 59 72 

Sandgärdskolan 383 294 396 332 77 84 

Särlaskolan 221 120 224 128 54 57 

Viskaforsskolan 221 101 219 123 46 56 

Totalsumma 3185 1735 3163 2260 54 71 

 

4.1.1 Slutsats 

Den totala svarsfrekvensen för 2018; 71%, har ökat mot 2017; 54%. Alla skolor 
har förbättrad eller en oförändrad frekvens mot föregående år. Högsta 
svarsfrekvens 2018 har Engelbrektskolan; 86%. Lägst har Viskaforsskolan; 
56%.  
 
Slutsatsen är att svarsfrekvensen varierar mellan de olika skolorna och det finns 

inga mönster eller tendenser som förklarar detta. 
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Värdegrund 2018 

 Trygghet och studiero 

Skolenhet 

Jag känner mig trygg i skolan 

Jag känner mig trygg på 
skolgården/elevutrymmen 

under rasterna 
På lektionerna får alla lugn och 

ro att lära sig 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Bodaskolan 309 91 3 309 86 5 310 62 5 

Dalsjöskolan 336 82 4 334 76 6 335 33 7 

Daltorpskolan 304 80 5 299 75 7 301 46 6 

Engelbrektskolan 295 91 1 294 85 4 290 62 5 

Erikslundskolan 165 78 6 163 74 5 162 37 7 

Fristadskolan 262 88 2 263 84 3 261 46 4 

Sandgärdskolan 332 85 6 330 83 5 328 44 5 

Särlaskolan 128 92 2 127 86 6 126 56 6 

Viskaforsskolan 122 78 2 122 71 7 122 43 6 

Borås Stad 2253 85 4 2241 81 5 2235 48 6 

 

Skolenhet 

Jag vet vem på skolan jag skall 
prata med om någon har varit 

elak mot en elev 

Personalen arbetar aktivt för 
att alla elever skall vara trygga 

och må bra i skolan   

Medelvärde 
för frågor om 

- Trygghet 
och studiero 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer helt 
och hållet, 
Stämmer bra. 
(%) 

Bodaskolan 308 78 7 306 79 8 
 

79 

Dalsjöskolan 336 70 9 335 56 16 
 

63 

Daltorpskolan 300 74 8 299 70 11 
 

69 

Engelbrektskolan 294 80 6 294 74 11 
 

78 

Erikslundskolan 162 72 7 163 65 9 
 

65 

Fristadskolan 262 73 5 261 66 6 
 

71 

Sandgärdskolan 326 71 8 330 62 10 
 

69 

Särlaskolan 127 80 6 127 70 14 
 

77 

Viskaforsskolan 122 67 10 122 66 11 
 

65 

Borås Stad 2237 74 7 2237 67 11 
 

71 
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Värdegrund 2018 

4.2.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Bodaskolan; 79% och lägst har Dalsjöskolan; 63%. 

Samtliga skolor ligger på ett medelvärdesresultat som är lägre än 85%. Den 

fråga som fått högsta totala resultat är  ”Jag känner mig trygg i skolan”; 85%, 

där Särlaskolan; 92%, har det högsta resultatet och Erikslundskolan och 

Viskaforsskolan; 78%, det lägsta. Den fråga som fått lägsta totala resultat är ” 

På lektionerna får alla lugn och ro att lära sig”; 48%, där Bodaskolan och 

Engelbrektskolan; 62% har det högsta resultatet och Dalsjöskolan; 33% det 

lägsta. Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 4-

11% för de olika frågorna.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
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 Delaktighet 

Skolenhet 

Lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter 

Jag får vara med och tycka 
till om skolans regler 

Jag uppmuntras att delta i 
klassråd och elevråd (eller 

liknande)   

Medelvärde 
för frågor 

om - 
Delaktighet 

Antal 
svaran
de 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ing
en 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svaran
de 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ing
en 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svaran
de 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ing
en 
åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Bodaskolan 308 78 6 310 53 11 305 60 14 
 

64 

Dalsjöskolan 335 59 7 335 26 12 334 42 17 
 

42 

Daltorpskolan 300 70 9 299 43 15 299 46 18 
 

53 

Engelbrektskolan 293 78 7 294 57 14 294 68 13 
 

67 

Erikslundskolan 163 64 5 162 52 10 162 63 9 
 

60 

Fristadskolan 262 70 5 263 51 8 263 64 7 
 

62 

Sandgärdskolan 330 58 8 330 36 12 329 56 12 
 

50 

Särlaskolan 128 76 5 127 44 13 125 70 13 
 

63 

Viskaforsskolan 122 60 9 121 38 14 122 52 19 
 

50 

Borås Stad 2241 68 7 2241 44 12 2233 57 14 
 

56 

 

4.3.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Engelbrektskolan; 67% och lägst har Dalsjöskolan; 

42%. Samtliga skolor ligger på ett medelvärdesresultat som är lägre än 85%. 

Den fråga som fått högsta totala resultat är  ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter”; 68%, där Bodaskolan och Engelbrektskolan; 78%, har det 

högsta resultatet och Sandgärdskolan; 58%, det lägsta. Den fråga som fått lägsta 

totala resultat är ”Jag får vara med och tycka till om skolans regler” 44%, där 

Engelbrektskolan; 57% har det högsta resultatet och Dalsjöskolan; 26% det 

lägsta. Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 7-

14% för de olika frågorna.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
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 Bemötande 

Skolenhet 

I min skola respekterar vi 
varandra 

Lärarna bemöter mig med 
respekt 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Bodaskolan 310 66 6 309 87 3 

Dalsjöskolan 337 56 10 337 74 7 

Daltorpskolan 304 56 6 301 87 4 

Engelbrektskolan 294 77 6 295 87 4 

Erikslundskolan 164 54 6 164 74 5 

Fristadskolan 263 66 4 262 86 2 

Sandgärdskolan 332 55 10 331 80 5 

Särlaskolan 127 68 4 125 90 5 

Viskaforsskolan 122 48 11 122 76 9 

Borås Stad 2253 61 7 2246 83 5 

 

Skolenhet 

Lärarna förväntar sig att jag gör 
mitt bästa 

Skolans personal verkar tycka 
om oss elever   

Medelvärde för 
frågor om - 
Bemötande 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel Stämmer 
helt och hållet, 
Stämmer bra. 
(%) 

Bodaskolan 308 92 4 309 73 11   79 

Dalsjöskolan 335 86 6 334 53 17   67 

Daltorpskolan 301 88 5 299 67 8   74 

Engelbrektskolan 292 91 6 292 74 7   82 

Erikslundskolan 164 80 7 163 64 10   68 

Fristadskolan 260 89 4 263 64 7   76 

Sandgärdskolan 328 88 5 330 60 12   71 

Särlaskolan 127 91 4 127 69 11   79 

Viskaforsskolan 122 89 2 121 64 11   69 

Borås Stad 2237 88 5 2238 65 11   74 
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Värdegrund 2018 

4.4.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Engelbrektskolan; 82% och lägst har Dalsjöskolan; 

67%. Samtliga skolor ligger på ett medelvärdesresultat som är lägre än 85%. 

Den fråga som fått högsta totala resultat är  ”Lärarna förväntar sig att jag gör 

mitt bästa”; 88%, där Bodaskolan; 92%, har det högsta resultatet och 

Erikslundskolan; 80%, det lägsta. Den fråga som fått lägsta totala resultat är ”I 

min skola respekterar vi varandra.” 61%, där Engelbrektskolan; 77% har det 

högsta resultatet och Viskaforsskolan; 48% det lägsta. Totala andelen elever 

som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 5-11% för de olika frågorna.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
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 Bilden av skolan 

Skolenhet 

På min skola finns traditioner 
som jag ser fram emot 

Jag märker att skolan 
samarbetar med företag, 
föreningar eller andra i 

samhället   

Medelvärde 
för frågor 

om – 
Bilden av 

skolan 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Bodaskolan 307 61 14 309 41 27   51 

Dalsjöskolan 335 41 13 334 22 25   32 

Daltorpskolan 299 55 14 296 32 27   43 

Engelbrektskolan 294 75 8 292 35 22   55 

Erikslundskolan 163 49 12 162 43 15   46 

Fristadskolan 261 51 13 262 42 15   46 

Sandgärdskolan 330 44 13 329 32 22   38 

Särlaskolan 125 40 22 126 33 27   36 

Viskaforsskolan 121 50 19 121 24 26   37 

Borås Stad 2235 53 13 2231 34 23   43 

 

4.5.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Engelbrektskolan; 55% och lägst har Dalsjöskolan; 

32%. Samtliga skolor ligger på ett medelvärdesresultat som är lägre än 85%. 

Den fråga som fått högsta totala resultat är  ”På min skola finns traditioner som 

jag ser fram emot”; 53%, där Engelbrektskolan; 75%, har det högsta resultatet 

och Särlaskolan; 40%, det lägsta. Den fråga som fått lägsta totala resultat är ”Jag 

märker att skolan samarbetar med företag, föreningar eller andra i samhället” 

34%, där Erikslundskolan; 43% har det högsta resultatet och Dalsjöskolan; 22% 

det lägsta. Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 

13-23% för de olika frågorna.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
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 Jag känner mig trygg i skolan 2016-2018  

Skolenhet 

2016 2017 2018   

Medelvärde 
för alla tre 

åren 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Bodaskolan 187 86 . 261 82 4 309 91 3   85 

Dalsjöskolan 258 89 . 158 88 6 336 82 4   83 

Daltorpskolan 255 87 . 391 84 6 304 80 5   82 

Engelbrektskolan 241 88 . 254 88 4 295 91 1   87 

Erikslundskolan 96 86 . 127 76 6 165 78 6   78 

Fristadskolan 232 91 . 245 90 5 262 88 2   88 

Sandgärdskolan 328 94 . 329 89 4 332 85 6   89 

Särlaskolan 123 94 . 139 86 6 128 92 2   89 

Viskaforsskolan 131 87 . 137 74 6 122 78 2   77 

Borås Stad 1851 90 . 2041 85 5 2253 85 4   85 

(.) = Ej möjligt svarsalternativ 

 

4.6.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Sandgärdskolan och Särlaskolan; 89% och lägst har 

Viskaforsskolan; 77%. Generellt sett är det jämnt fördelat mellan skolor som 

har ett medelvärdesresultat mellan 99%-86% respektive ett lägre än 85%. 

Resultat för respektive skola varierar från år till år. Det år som fått det totalt sett 

högsta resultatet är 2016; 90%, där Sandgärdskolan och Särlaskolan; 94%, har 

det högsta resultatet och Bodaskolan; 86%, det lägsta. Det år som totalt sett har 

det lägsta resultatet är både 2017 och 2018; 89%, där Fristadskolan; 90% 2017 

samt Särlaskolan; 92% 2018, har det högsta resultatet och Viskaforsskolan; 74% 

2017 samt Erikslundskolan och Viskaforskolan; 78% 2018, det lägsta. Totala 

andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 4-5% mellan de 

olika åren 

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
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 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2016-
2018  

Skolenhet 

2016 2017 2018   

Medelvärde 
för alla tre 

åren 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Bodaskolan 186 69 . 257 64 9 308 78 6   71 

Dalsjöskolan 259 67 . 159 53 13 335 59 7   60 

Daltorpskolan 256 70 . 387 67 10 300 70 9   69 

Engelbrektskolan 241 78 . 252 68 10 293 78 7   75 

Erikslundskolan 95 65 . 126 60 4 163 64 5   63 

Fristadskolan 231 71 . 243 70 8 262 70 5   70 

Sandgärdskolan 327 66 . 327 54 10 330 58 8   59 

Särlaskolan 122 78 . 139 71 9 128 76 5   75 

Viskaforsskolan 130 66 . 136 60 6 122 60 9   62 

Borås Stad 1847 70 . 2026 63 9 2241 68 7   67 

(.) = Ej möjligt svarsalternativ 

 

4.7.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Engelbrektskolan och Särlaskolan; 75% och lägst har 

Sandgärdskolan; 59%. Samtliga skolor ligger på ett medelvärdesresultat som är 

lägre än 85%. Resultat för respektive skola varierar från år till år. Det år som 

fått det totalt sett högsta resultatet är 2016; 70%, där Engelbrektskolan och 

Särlaskolan; 78%, har det högsta resultatet och Erikslundskolan; 65%, det 

lägsta. Det år som totalt sett har det lägsta resultatet är 2017; 63%, där 

Särlaskolan; 71%, har det högsta resultatet och Dalsjöskolan; 53%, det lägsta. 

Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 7-9% 

mellan de olika åren 

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
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 Analys 

Det är positivt att svarsfrekvensen gått upp mot föregående år. Att frekvensen 

dessutom 2018;73%, är över 60% är positivt då detta innebär att resultaten har 

en hög reliabilitet.  

Resultaten utifrån respektive fråga varierar kraftigt mellan de olika skolorna. 

Jämför man däremot medelresultatet utifrån de olika områdena Trygghet och 

studiero, Delaktighet, Bemötande och Bilden av skolan ser man tydligt att vissa 

skolor generellt oavsett fråga får högre resultat även om dessa relativ sett till 

resultaten i årskurs 4-6 är lägre; Engelbrektskolan och Bodaskolan Medans 

andra får låga resultat; Dalsjöskolan och Viskaforsskolan och Sandgärdskolan. 

Frågan ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa”; 88%, är den frågan som 

fått högsta resultat bland alla värdegrundsfrågor i årskurs 7-9. Näst högst 

resultat har frågan ” Jag känner mig trygg i skolan”; 85%. Medans ”Jag märker 

att skolan samarbetar med företag, föreningar eller andra i samhället”; 34% fått 

det lägsta resultatet, följt av ”Jag får vara med och tycka till om skolans regler”; 

44%.  

2018; 85%, års totala resultat för frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” här är 

det samma som 2017; 85% års resultat. Dock är båda åren sämre än resultatet 

2016; 90%. Denna fråga omfattar ett av de viktigaste områdena för Borås Stad. 

2018 års resultat varierar för de olika skolorna och det är jämnt fördelat mellan 

de skolor som ökar respektive minskar sitt resultat jämfört med föregående år. 

Att resultatet för årskurs 7-9 ligger på samma nivå som föregående år är 

positivt. Samtidigt hade en ökning av resultat varit önskvärt utifrån att 

förvaltningen under 2017 och 2018 arbetat med ett aktivt förbättringsarbete 

inom just detta område.  

2018; 68%, års resultatet för frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter” förbättrats jämfört med 2017; 63% men är sämre än 2016; 

70%, års resultat. Denna fråga berör också ett av de områden som är extra 

viktiga för verksamheten. Likt föregående fråga varierar 2018 års resultat 

kraftigt för de olika skolorna dock har samtliga skolor antingen förbättrat eller 

behållit sitt resultat jämfört med föregående år. Denna utveckling ses som ett 

bevis på att det arbetet för att öka elevernas delaktighet gett en positiv effekt.  

Sett till aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och 

landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare områden, är det 

svårt att se några klara samband med skolornas resultat. 
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5 Skolklimatundersökningen vårdnadshavare för 
elever årskurs F-3 

 Svarsfrekvens 

Skolenheter 

Antal 
elever 
mars 
2017 

Antal svarande 
vårdnadshavare 
2017 

Antal 
elever 
mars 
2018 

Antal svarande 
vårdnadshavare 
2018 

Svarsfrekvens 
2017 (%) 

Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Aplaredskolan 53 21 62 28 40 45 

Asklandaskolan 158 80 157 40 51 25 

Bergdalskolan 201 62 205 98 31 48 

Björkhöjdskolan .. .. 78 53 .. 68 

Bodaskolan 152 12 179 2 8 1 

Borgstenaskolan 67 19 75 12 28 16 

Bredaredskolan 65 34 68 37 52 54 

Byttorpskolan 170 17 177 57 10 32 

Daltorpskolan 139 58 122 42 42 34 

Dannikeskolan 44 10 44 6 23 14 

Ekarängskolan 224 1 208 27 0 13 

Engelbrektskolan 275 62 208 92 23 44 

Erikslundskolan 93 5 79 36 5 46 

Erikslundskolan, särskola .. .. 54 0 .. 0 

Fjärdingskolan 224 14 194 22 6 11 

Fjärdingskolan, särskola .. .. 37 14 .. 38 

Gula skolan 133 54 134 26 41 19 

Gånghesterskolan 104 61 114 81 59 71 

Hestra Midgårdskolan 293 128 296 125 44 42 

Kerstinsgårdsskolan 99 81 101 65 82 64 

Kinnarummaskolan 59 54 56 49 92 88 

Kristinebergskolan 233 7 237 100 3 42 

Myråsskolan 301 130 310 95 43 31 

Målsrydskolan 64 17 62 18 27 29 

Rångedalaskolan 34 15 35 10 44 29 

Sandaredskolan 239 158 253 146 66 58 

Sandhultskolan 84 13 86 22 15 26 

Sjöboskolan 253 65 229 84 26 37 

Sjömarkenskolan 246 60 229 75 24 33 

Sparsörskolorna 186 56 186 70 30 38 

Svaneholmskolan 102 43 82 58 42 71 

Svedjeskolan 97 34 116 23 35 20 

Särlaskolan 137 0 130 0 0 0 

Trandaredskolan 298 113 307 246 38 80 

Tummarpskolan 160 99 155 107 62 69 

Viskaforsskolan 209 70 181 39 33 22 

Äsperedskolan 53 17 59 18 32 31 

Totalsumma 5249 1670 5305 2023 32 38 

(..) = Ej genomförd enkät 
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5.1.1 Slutsats 

Den totala svarsfrekvensen för 2018; 38%, har ökat mot 2017; 32%. Det är näst 
intill lika många skolor har förbättrat respektive försämrat sin frekvens mot 
föregående år. Högsta svarsfrekvens 2018 har Kinnarummaskolan; 88%. Lägst 
har Erikslundskolan, särskola och Särlaskolan; 0%.  
 
Slutsatsen är att svarsfrekvensen varierar mellan de olika skolorna och det finns 

inga mönster eller tendenser som förklarar detta. 
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 Trygghet och studiero 

Skolenhet 

Mitt barn känner sig tryggt i 
skolan   

Sammanställning 
för frågan om - 
Trygghet och 

studiero 

Antal 
svarande 
vårdnads- 
havare. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel Stämmer 
helt och hållet, 
Stämmer bra. 
(%) 

Aplaredskolan 28 86 0 
 

86 

Asklandaskolan 40 85 3 
 

85 

Bergdalskolan 98 91 0 
 

91 

Björkhöjdskolan 53 92 0 
 

92 

Bodaskolan 2 … 0 
  

Borgstenaskolan 12 92 0 
 

92 

Bredaredskolan 37 97 0 
 

97 

Byttorpskolan 57 77 5 
 

77 

Daltorpskolan 42 88 2 
 

88 

Dannikeskolan 6 … 0 
  

Ekarängskolan 27 93 0 
 

93 

Engelbrektskolan 92 95 2 
 

95 

Erikslundskolan 36 69 3 
 

69 

Fjärdingskolan 22 64 0 
 

64 

Fjärdingskolan Grundsärskola 13 100 0 
 

100 

Gula skolan 26 100 0 
 

100 

Gånghesterskolan 81 90 1 
 

90 

Hestra Midgårdskolan 125 87 0 
 

87 

Kerstinsgårdsskolan 65 95 0 
 

95 

Kinnarummaskolan 49 92 2 
 

92 

Kristinebergskolan 100 82 0 
 

82 

Myråsskolan 93 90 0 
 

90 

Målsrydskolan 18 89 0 
 

89 

Rångedalaskolan 10 90 0 
 

90 

Sandaredskolan 145 96 1 
 

96 

Sandhultskolan 22 86 5 
 

86 

Sjöboskolan 83 80 0 
 

80 

Sjömarkenskolan 75 92 0 
 

92 

Sparsörskolan 70 94 0 
 

94 

Svaneholmskolan 58 93 0 
 

93 

Svedjeskolan 23 91 0 
 

91 

Särlaskolan 0 … …   

Trandaredskolan 244 91 1 
 

91 

Tummarpskolan 107 92 0 
 

92 

Viskaforsskolan 38 87 3 
 

87 

Äsperedskolan 18 100 0 
 

100 

Borås Stad 2015 90 1 
 

90 
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(…) = För få svarande för att kunna visa ett resultat.  

 

5.2.1 Slutsats 

Högst resultat har Bodaskolan, Fjärdingskolan Grundsärskola, Gula skolan och 

Äsperedskolan; 100% och lägst har Fjärdingskolan; 64%. En majoritet av 

skolorna ligger på ett sammanställt resultat mellan 86%-90%. Totala andelen 

vårdnadshavare som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” ligger på 1%.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. Dock är det på grund av 
den låga svarsfrekvensen, och speciellt för vissa enskilda skolor svårt att dra 
några större generella slutsatser av resultatet 
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 Delaktighet 

 (…) = För få svarande för att kunna visa ett resultat.  

 

 

Skolenhet 

Samarbete mellan skola och 
hem är bra 

Mitt barns synpunkter tas tillvara 
vid planering och genomförande 

av verksamheten   

Medelvärde 
för frågorna 

om - 
Trygghet 

och 
studiero 

Antal 
svarande 
vårdnads- 
havare. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
vårdnads- 
havare. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra.  (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Aplaredskolan 28 79 0 28 64 18 
 

71 

Asklandaskolan 40 93 0 41 51 46 
 

72 

Bergdalskolan 98 90 2 99 59 35 
 

74 

Björkhöjdskolan 54 94 2 52 52 46 
 

73 

Bodaskolan 3 … … 3 … … 
  

Borgstenaskolan 12 83 0 12 58 33 
 

71 

Bredaredskolan 37 100 0 37 68 32 
 

84 

Byttorpskolan 56 80 14 56 59 34 
 

70 

Daltorpskolan 43 81 9 42 62 26 
 

72 

Dannikeskolan 6 … … 6 … … 
  

Ekarängskolan 27 96 4 27 70 22 
 

83 

Engelbrektskolan 91 90 2 92 57 32 
 

73 

Erikslundskolan 37 78 3 37 49 30 
 

64 

Fjärdingskolan 23 87 0 22 68 23 
 

78 

Fjärdingskolan Grundsärskola 13 92 0 13 62 38 
 

77 

Gula skolan 26 96 0 27 74 22 
 

85 

Gånghesterskolan 81 88 2 83 43 49 
 

66 

Hestra Midgårdskolan 125 84 2 125 56 34 
 

70 

Kerstinsgårdsskolan 65 95 2 65 68 29 
 

82 

Kinnarummaskolan 49 90 0 49 80 20 
 

85 

Kristinebergskolan 100 81 7 99 52 38 
 

66 

Myråsskolan 93 89 2 95 47 46 
 

68 

Målsrydskolan 18 78 0 18 56 28 
 

67 

Rångedalaskolan 11 91 0 10 60 30 
 

75 

Sandaredskolan 146 95 1 146 68 27 
 

82 

Sandhultskolan 22 100 0 22 68 32 
 

84 

Sjöboskolan 84 70 7 83 46 40 
 

58 

Sjömarkenskolan 76 89 1 74 61 34 
 

75 

Sparsörskolan 70 93 0 70 67 27 
 

80 

Svaneholmskolan 58 91 0 58 71 28 
 

81 

Svedjeskolan 23 87 9 24 63 29 
 

75 

Särlaskolan 0 … … 0 … …   

Trandaredskolan 245 97 1 247 70 27 
 

84 

Tummarpskolan 108 92 1 108 61 34 
 

76 

Viskaforsskolan 40 90 3 39 51 41 
 

71 

Äsperedskolan 18 83 0 18 72 22 
 

78 

Borås Stad 2026 89 2 2027 61 33 
 

75 
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5.3.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Gula skolan och Kinnarummaskolan; 85% och lägst 

har Sjöboskolan; 58%. Samtliga skolor ligger på ett medelvärdesresultat som är 

lägre än 85%. Den fråga som fått högsta totala resultat är  ”Samarbete mellan 

skola och hem är bra.”; 89%, där Bredaredskolan och Sandhultskolan; 100%, har 

det högsta resultatet och Sjöboskolan; 70%, det lägsta. Den fråga som fått lägsta 

totala resultat är ”Mitt barns synpunkter tas tillvara vid planering och 

genomförande av verksamheten.” 61%, där Kinnarummaskolan; 80% har det 

högsta resultatet och Gånghesterskolan; 43% det lägsta. Totala andelen 

vårdnadshavare som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 2-33% för de 

olika frågorna.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna både sett till 

aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 

socioekonomiskt starka respektive svagare områden. Dock är det på grund av 

den låga svarsfrekvensen, och speciellt för vissa enskilda skolor svårt att dra 

några större generella slutsatser av resultatet. 
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 Bemötande 

Skolenhet 

Jag känner mig välkommen till 
skolan 

I skolan utvecklar mitt barn 
förmåga till medmänsklighet 

Antal 
svarande 
vårdnads- 
havare. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
vårdnads- 
havare. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Aplaredskolan 28 100 0 28 82 0 

Asklandaskolan 40 100 0 40 98 3 

Bergdalskolan 99 91 0 100 89 8 

Björkhöjdskolan 52 98 0 51 98 2 

Bodaskolan 2 … … 3 … … 

Borgstenaskolan 12 92 0 12 92 0 

Bredaredskolan 37 100 0 37 95 5 

Byttorpskolan 56 84 9 56 75 16 

Daltorpskolan 42 98 2 42 86 10 

Dannikeskolan 6 … … 6 … … 

Ekarängskolan 27 100 0 27 96 4 

Engelbrektskolan 92 96 2 93 86 10 

Erikslundskolan 37 86 0 35 77 9 

Fjärdingskolan 22 91 0 21 81 10 

Fjärdingskolan Grundsärskola 13 100 0 12 92 8 

Gula skolan 26 100 0 26 100 0 

Gånghesterskolan 81 99 0 82 83 13 

Hestra Midgårdskolan 124 93 2 125 86 7 

Kerstinsgårdsskolan 65 97 2 65 95 5 

Kinnarummaskolan 49 98 0 49 92 8 

Kristinebergskolan 99 83 6 100 83 9 

Myråsskolan 94 94 3 93 91 6 

Målsrydskolan 18 89 0 18 72 17 

Rångedalaskolan 10 100 0 10 100 0 

Sandaredskolan 146 99 0 145 94 3 

Sandhultskolan 22 100 0 22 100 0 

Sjöboskolan 83 89 5 82 78 12 

Sjömarkenskolan 75 95 4 74 92 4 

Sparsörskolan 70 99 0 70 96 1 

Svaneholmskolan 58 97 0 58 95 5 

Svedjeskolan 23 100 0 23 78 13 

Särlaskolan 0 … … 0 … … 

Trandaredskolan 245 98 0 245 94 4 

Tummarpskolan 107 93 1 108 89 6 

Viskaforsskolan 39 95 3 39 85 13 

Äsperedskolan 18 94 0 18 94 6 

Borås Stad 2017 95 1 2015 89 7 
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Skolenhet 

Mitt barn respekterar lärarna 
Lärarna respekterar mitt 

barn 
Mitt barn blir respekterat av 

andra barn i skolan   

Medelvärde för 
frågorna om - 
Bemötande 

Antal 
svaran
de 
vårdna
ds- 
havare. 

Andel 
Stämme
r helt 
och 
hållet, 
Stämme
r bra. 
(%) 

Andel 
Vet 
ej/inge
n åsikt. 
(%) 

Antal 
svaran
de 
vårdna
ds- 
havare. 

Andel 
Stämme
r helt 
och 
hållet, 
Stämme
r bra. 
(%) 

Andel 
Vet 
ej/inge
n åsikt. 
(%) 

Antal 
svaran
de 
vårdna
ds- 
havare. 

Andel 
Stämme
r helt 
och 
hållet, 
Stämme
r bra. 
(%) 

Andel 
Vet 
ej/inge
n åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer helt 
och hållet, 
Stämmer bra. 
(%) 

Aplaredskolan 27 96 0 27 96 0 28 68 4 
 

89 

Asklandaskolan 40 100 0 40 100 0 40 95 3 
 

99 

Bergdalskolan 97 96 0 97 94 3 102 81 2 
 

90 

Björkhöjdskolan 52 100 0 52 100 0 52 94 0 
 

98 

Bodaskolan 2 … … 2 … … 2 … … 
  

Borgstenaskolan 12 100 0 12 92 0 12 83 0 
 

92 

Bredaredskolan 37 100 0 36 97 3 38 89 3 
 

96 

Byttorpskolan 56 91 7 58 79 12 57 68 12 
 

80 

Daltorpskolan 41 95 0 43 95 2 43 67 7 
 

88 

Dannikeskolan 6 … … 6 … … 7 … … 
  

Ekarängskolan 27 100 0 27 100 0 27 89 0 
 

97 

Engelbrektskolan 92 98 2 93 95 4 92 80 5 
 

91 

Erikslundskolan 36 97 3 36 86 3 35 51 3 
 

80 

Fjärdingskolan 22 95 5 22 86 9 23 74 4 
 

86 

Fjärdingskolan 
Grundsärskola 

14 86 14 13 100 0 13 77 23 
 

91 

Gula skolan 26 100 0 26 100 0 26 88 0 
 

98 

Gånghesterskolan 81 99 1 81 98 1 85 78 5 
 

91 

Hestra Midgårdskolan 124 95 3 124 94 2 125 78 6 
 

89 

Kerstinsgårdsskolan 65 98 2 65 97 2 65 86 2 
 

95 

Kinnarummaskolan 49 92 2 49 96 2 50 78 10 
 

91 

Kristinebergskolan 101 90 4 101 88 4 103 66 7 
 

82 

Myråsskolan 93 99 0 93 98 2 94 81 4 
 

93 

Målsrydskolan 18 83 6 18 83 6 18 67 17 
 

79 

Rångedalaskolan 10 100 0 10 100 0 10 70 10 
 

94 

Sandaredskolan 146 97 1 146 97 1 146 87 5 
 

95 

Sandhultskolan 22 100 0 22 95 0 23 83 0 
 

96 

Sjöboskolan 83 90 2 83 84 7 86 69 8 
 

82 

Sjömarkenskolan 75 92 7 76 95 5 75 85 4 
 

92 

Sparsörskolan 70 97 0 70 97 0 70 87 0 
 

95 

Svaneholmskolan 59 100 0 58 97 2 59 83 3 
 

94 

Svedjeskolan 24 92 0 23 100 0 24 54 25 
 

85 

Särlaskolan 0 … … 0 …  … … …   

Trandaredskolan 245 97 1 248 95 2 246 84 2 
 

94 

Tummarpskolan 107 98 1 109 95 1 110 79 5 
 

91 

Viskaforsskolan 39 97 0 39 92 3 41 73 0 
 

88 

Äsperedskolan 18 94 6 18 83 11 19 89 11 
 

91 

Borås Stad 2016 96 2 2023 94 3 2046 80 5 
 

91 
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(…) = För få svarande för att kunna visa ett resultat.  

 

5.4.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Asklandaskolan; 99% och lägst har Målsrydskolan; 

79%. En majoritet av skolorna ligger på ett sammanställt resultat mellan 86%-

90%. Den fråga som fått högsta totala resultat är  ”Mitt barn respekterar 

lärarna”; 96%, där Borgstenaskolan, Björkhöjdskolan, Bredaredskolan, 

Ekarängskolan, Gula skolan, Rångedalaskolan, Sandhultskolan och 

Svaneholmskolan; 100%, har det högsta resultatet och Målsrydskolan; 83%, det 

lägsta. Den fråga som fått lägsta totala resultat är ”Mitt barn blir respekterat av 

andra barn i skolan” 80%, där Asklandaskolan; 95% har det högsta resultatet 

och Erikslundskolan; 51% det lägsta. Totala andelen vårdnadshavare som svarat 

”Vet ej/ingen åsikt” varierar mellan 1-7% för de olika frågorna.  

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. Dock är det på grund av 
den låga svarsfrekvensen, och speciellt för vissa enskilda skolor svårt att dra 
några större generella slutsatser av resultatet. 
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 Mitt barn känner sig tryggt i skolan 2016-2018  

Skolenhet 

2016 2017 2018   

Medelvärde 
för alla tre 

åren 

Antal 
svarande 
vårdnads- 
havare. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
vårdnads- 
havare. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%) 

Antal 
svarande 
vårdnads- 
havare. 

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Andel 
Vet 
ej/ingen 
åsikt. 
(%)   

Andel 
Stämmer 
helt och 
hållet, 
Stämmer 
bra. (%) 

Aplaredskolan 14 93 0 21 90 0 28 86 0   89 

Asklanda-
skolan 

46 78 0 80 95 0 40 85 3 
  

88 

Bergdalskolan 55 87 2 62 79 0 98 91 0   87 

Björkhöjd-
skolan 

.. .. .. .. .. .. 53 92 0 
  

92 

Bodaskolan 6 … … 11 100 0 2 … …   100 

Borgstena-
skolan 

8 100 0 19 89 0 12 92 0 
  

92 

Bredaredskolan 23 100 0 34 94 0 37 97 0   97 

Byttorpskolan 117 92 0 17 71 0 57 77 5   86 

Daltorpskolan 24 92 4 58 84 0 42 88 2   87 

Dannikeskolan 1 … … 10 90 0 6 … …   88 

Ekarängskolan 34 91 0 1 … … 27 93 0   92 

Engelbrekt-
skolan 

62 89 3 62 97 0 92 95 2 
  

94 

Erikslund-
skolan 

20 80 0 5 … … 36 69 3 
  

72 

Fjärdingskolan 25 76 4 14 93 0 22 64 0   75 

Fjärdingskolan, 
särskola 

.. .. .. .. .. .. 13 100 0 
  

100 

Gula skolan 71 96 0 54 96 0 26 100 0   97 

Gånghester-
skolan 

11 91 0 61 98 0 81 90 1 
  

93 

Hestra 
Midgårdskolan 

84 92 2 128 89 2 125 87 0 
  

89 

Kerstinsgårds-
skolan 

33 85 0 81 94 1 65 95 0 
  

91 

Kinnarumma-
skolan 

26 100 0 54 98 0 49 92 2 
  

97 

Kristineberg-
skolan 

.. .. .. 7 … … 100 82 0 
  

82 

Myråsskolan .. .. .. 130 86 1 93 90 0   88 

Målsrydskolan .. .. .. 17 82 0 18 89 0   86 

Rångedala-
skolan 

20 65 0 15 87 0 10 90 0 
  

81 

Sandared- 
skolan 

147 90 0 157 90 1 145 96 1 
  

92 

Sandhult- 
skolan 

32 88 0 13 85 0 22 86 5 
  

86 

Sjöboskolan 73 75 1 65 71 2 83 80 0   75 

Sjömarken-
skolan 

108 94 1 60 97 2 75 92 0 
  

94 

Sparsörskolan 37 100 0 56 95 0 70 94 0   96 

Svaneholm-
skolan 

7 … … 42 98 0 58 93 0 
  

95 

Svedjeskolan .. .. .. 34 59 3 23 91 0   75 

Särlaskolan 17 100 0 .. .. .. .. .. ..   100 

Trandared-
skolan 

95 96 0 113 97 0 244 91 1 
  

95 

Tummarp- 
skolan 

32 88 0 99 83 1 107 92 0 
  

87 

Viskafors- 
skolan 

64 84 0 70 81 1 38 87 3 
  

84 

Äspered- 
skolan 

.. .. .. 17 88 0 18 100 0 
  

94 
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Borås Stad 1295 89 1 1667 89 1 2015 90 1   89 

 

(..) = Ej genomförd enkät. (…) = För få svarande för att kunna visa ett resultat.  

 

5.5.1 Slutsats 

Då tre skolor har endast data från ett år i uträkningen om skalans medelvärde 

bortses dessa skolors resultat i slutsatsen gällande medelresultat. Högst 

medelresultat har därmed Bredaredskolan, Gula skolan och 

Kinnarummaskolan; 97% och lägst har Erikslundskolan 72%. En majoritet av 

skolorna ligger på ett sammanställt medelresultat mellan 86%-90%. Resultat för 

respektive skola varierar från år till år. Det år som fått det totalt sett högsta 

resultatet är 2018; 90%, där Grundsärskolan Fjärdingskolan och Gula skolan 

och Äsperedskolan; 100%, har det högsta resultatet och Fjärdingskolan; 64%, 

det lägsta. Det år som totalt sett har det lägsta resultatet är både 2016 och 2017; 

89%, där 2016, Borgstenaskolan, Bredaredskolan, Kinnarummaskolan, 

Sparsörskolan och Särlaskolan; 100%, 2017,  Bodaskolan; 100%, har det högsta 

resultatet och 2016, Rångedalaskolan; 65%, 2017, Svedjeskolan; 59%,  det 

lägsta. Totala andelen elever som svarat ”Vet ej/ingen åsikt” är 1 % oavsett år. 

Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. Dock är det på grund av 
den låga svarsfrekvensen, och speciellt för vissa enskilda skolor svårt att dra 
några större generella slutsatser av resultatet. 
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 Analys 

Det är positivt att svarsfrekvensen gått upp mot föregående år. Dock är 

svarsfrekvensen oavsett år oroväckande låg 2017; 34% och 2018;39%. Denna 

frekvens är långt under den godkända nivån på ca 60% och gör att man 

statistiskt sett inte kan bedöma svaren reliabla för hur det faktiskt ser ut, utan 

endast kan resultera i mycket svaga antaganden.  

Resultaten utifrån respektive fråga varierar kraftigt mellan de olika skolorna. 

Jämför man däremot medelresultatet utifrån de olika områdena Trygghet och 

studiero, Delaktighet, Bemötande och Bilden av skolan ser man tydligt att vissa 

skolor generellt oavsett fråga får högre resultat; Gula skolan, Bredaredskolan, 

Ekarängskolan, Kerstingårdskolan, Sandaredskolan, Sparsörskolan och 

Viskaforsskolan. Medan andra får låga resultat; Erikslundskolan, Sjöboskolan, 

Byttorpskolan, Fjärdingskolan, Kristinebergskolan och Målsrydskolan.  

Frågan ”Mitt barn respekterar lärarna”; 96%, är den frågan som fått högsta 

resultat bland alla värdegrundsfrågor då vårdnadshavare har svarat för elever i 

årskurs F-3. Näst högst resultat har frågan ”Jag känner mig välkommen till 

skolan.”; 95%. Medans ”Mitt barns synpunkter tas tillvara vid planering och 

genomförande av verksamheten”; 61% fått det lägsta resultatet, följt av ”Mitt 

barn blir respekterat av andra barn i skolan.”; 80%.  

2018; 90%, års totala resultat för frågan ”Mitt barn känner sig tryggt i skolan” 

har ökad svagt både jämfört med  2016; 89% och 2017; 89% års resultat. Denna 

fråga omfattar ett av de viktigaste områdena för Borås Stad. 2018 års resultat 

varierar för de olika skolorna och det är jämnt fördelat mellan de skolor som 

ökar respektive minskar sitt resultat jämfört med föregående år. Att resultatet 

för vårdnadshavares svar för elever i årskurs F-3 har ökat jämfört med 

föregående år är positivt utifrån att förvaltningen under 2017 och 2018 arbetat 

med ett aktivt förbättringsarbete inom just detta område. Att resultatet ligger 

stabilt under två år och svagt ökar för 2018 ses som ett bevis på att insatserna 

inom området är på väg åt rätt håll. 

Sett till aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och 

landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare områden. Är det 

svårt att se några klara samband med skolornas resultat. 
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6 Skolklimatundersökningen Grundsärskolan 

 Svarsfrekvens 

  

Antal 
elever 
mars 
2018 

Antal 
svarande 
2018 

Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Erikslundskolan, särskola 54 26 48 

Fjärdingskolan, särskola 37 15 41 

Borås Stad 91 41 45 

6.1.1 Slutsats 

Det är första året som denna enkät genomförs. Den totala Svarsfrekvensen för 

2018 är 45% där, Erikslundskolan, särskola; 48% har det högsta resultatet och 

Fjärdingskolan, särskola; 41% det lägsta. 

 

 Värdegrund 

Skolenhet 

Min lärare bryr sig 
om mig 

Ibland får jag vara 
med och bestämma i 

skolan 
Vi är bra kompisar 

på min skola   

Medelvärde 
för frågor om 
- Värdegrund 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Ja. (%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Ja. (%) 

Antal 
svarande 
elever. 

Andel 
Ja. (%)   

Andel Ja. 
(%) 

Erikslundskolan, särskola 26 96 26 100 26 100 
 

99 

Fjärdingskolan, särskola 14 100 14 79 11 82 
 

87 

Borås Stad 40 98 40 93 37 95 
 

95 

6.2.1 Slutsats 

Högst medelresultat har Grundsärskolan Erikslundskolan; 99% och lägst har 

Grundsärskolan Fjärdingskolan; 87%. Båda skolorna ligger på ett sammanställt 

medelresultat mellan 86%-90%. Den fråga som fått högsta totala resultat är  

”Min lärare bryr sig om mig”; 98%, där Grundsärskolan Fjärdingskolan; 100%, 

har det högsta resultatet och Grundsärskolan Erikslundskolan; 96%, det lägsta. 

Den fråga som fått lägsta totala resultat är ”Ibland får jag vara med och 

bestämma i skolan” 93%, där Grundsärskolan Erikslundskolan; 100% har det 

högsta resultatet och Grundsärskolan Fjärdingskolan; 79% det lägsta 

 

 Analys 

Då det är första året som undersökning genomförs i denna form samt att den 

totala målgruppen till antalet elever är låg är det svårt för huvudmannen att göra 

några större generella konstateranden utifrån resultatet.    
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7 Redovisade anmälningar om kränkande behandling 
till huvudman 2017 

 Inledning 

Enligt Skollagen 6 kap 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta 

till rektor. 

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att 

anmäla detta till huvudmannen.  

När rektor får kännedom om att ett barn upplever sig kränkt ska detta 

omgående anmälas till huvudmannen. Uppföljning och när ärendet avslutas 

skall dokumenteras skriftligen och anmälas till huvudmannen. 

Under hela året har denna process utvecklats och under hösten tillkom en 

notering angående skolform, F-klass/Grundskola och Fritidshem. 
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 Typ av redovisning 

  

Skolenhet Antal elever 2017 
Anmälan om kränkande 
behandling 

Avslutad utredning 
kränkande behandling 

Uppföljning 
kränkande 
behandling Totalt 

Aplaredskolan F-6 85         

Asklandaskolan F-6 266 3   11 14 

Bergdalskolan F-6 333 2   7 9 

Bodaskolan 7-9 445 3   2 5 

Bodaskolan F-6 202 1   2 3 

Borgstenaskolan F-6 100 3   5 8 

Bredaredskolan F-6 110 4     4 

Byttorpskolan F-6 241 19   19 38 

Dalsjöskolan 4-9 562 22     22 

Daltorpskolan F-6 184 2   2 4 

Daltorpskolan F-7 535 1     1 

Dannikeskolan F-6 72         

Ekarängskolan F-6 343 3   7 10 

Engelbrektskolan 7-9 349 3   12 15 

Engelbrektskolan F-6 476 25   22 47 

Erikslundskolan 7-9 242 1     1 

Erikslundskolan F-6 129 3   25 28 

Fjärdingskolan F-6 333 9   15 24 

Fristadskolan 7-9 360 17   16 33 

Gula skolan F-6 199 6   1 7 

Gånghesterskolan F-6 188         

Hestra Midgårdskolan F-6 437 16   24 40 

Kerstinsgårdsskolan F-3 99 6     6 

Kinnarummaskolan F-6 92 20 2 15 37 

Kristinebergsskolan F-6 388 17   6 23 

Myråsskolan F-6 496 43 1 51 95 

Målsrydskolan F-6 116 1   2 3 

Rångedalaskolan F-6 59     1 1 

Sandaredskolan F-6 407 3   4 7 

Sandgärdskolan 7-9 388         

Sandhultskolan F-6 151 19   2 21 

Sjöboskolan F-6 349 5   3 8 

Sjömarkenskolan F-6 403 37 1 3 41 

Sparsörskolan F-6 294 21   10 31 

Svaneholmskolan F-6 136 30 3 23 56 

Svedjeskolan F-3 104 46 1 40 87 

Särlaskolan 7-9 222 8     8 

Särlaskolan F-6 205 32   21 53 

Trandaredskolan F-6 495 3   2 5 

Tummarpskolan F-3 154 1   2 3 

Viskaforsskolan 7-9 216 1     1 

Viskaforsskolan F-6 331 17   14 31 

Äsperedskolan F-6 77     1 1 

Borås Stad 11 704 453 8 370 831 
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7.2.1 Slutsats 

Resultatet visar att det totalt inkom 831 stycken redovisningarna till 
huvudmannen. Av dessa en klar majoritet av typen ”Anmälan om kränkande 
behandling”; 689 stycken. Där efter följer ”Avslutad utredning kränkande 
behandling”; 135 stycken och ”Uppföljning kränkande behandling”; 7 stycken. 
 
Slutsatsen är att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett 
aspekterna stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt 
socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
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 Typ av skolform 

Skolenhet Antal elever 2017 F-Klass/GR Fritidshem 
Saknar 
notering Totalt 

Aplaredskolan F-6 85         

Asklandaskolan F-6 266 3   11 14 

Bergdalskolan F-6 333 2   7 9 

Bodaskolan 7-9 445 3   2 5 

Bodaskolan F-6 202 1   2 3 

Borgstenaskolan F-6 100 3   5 8 

Bredaredskolan F-6 110 4     4 

Byttorpskolan F-6 241 19   19 38 

Dalsjöskolan 4-9 562 22     22 

Daltorpskolan F-6 184 2   2 4 

Daltorpskolan F-7 535 1     1 

Dannikeskolan F-6 72         
Ekarängskolan F-6 343 3   7 10 

Engelbrektskolan 7-9 349 3   12 15 

Engelbrektskolan F-6 476 25   22 47 

Erikslundskolan 7-9 242 1     1 

Erikslundskolan F-6 129 3   25 28 

Fjärdingskolan F-6 333 9   15 24 

Fristadskolan 7-9 360 17   16 33 

Gula skolan F-6 199 6   1 7 

Gånghesterskolan F-6 188         
Hestra Midgårdskolan F-6 437 16   24 40 

Kerstinsgårdsskolan F-3 99 6     6 

Kinnarummaskolan F-6 92 20 2 15 37 

Kristinebergsskolan F-6 388 17   6 23 

Myråsskolan F-6 496 43 1 51 95 

Målsrydskolan F-6 116 1   2 3 

Rångedalaskolan F-6 59     1 1 

Sandaredskolan F-6 407 3   4 7 

Sandgärdskolan 7-9 388         
Sandhultskolan F-6 151 19   2 21 

Sjöboskolan F-6 349 5   3 8 

Sjömarkenskolan F-6 403 37 1 3 41 

Sparsörskolan F-6 294 21   10 31 

Svaneholmskolan F-6 136 30 3 23 56 

Svedjeskolan F-3 104 46 1 40 87 

Särlaskolan 7-9 222 8     8 

Särlaskolan F-6 205 32   21 53 

Trandaredskolan F-6 495 3   2 5 

Tummarpskolan F-3 154 1   2 3 

Viskaforsskolan 7-9 216 1     1 

Viskaforsskolan F-6 331 17   14 31 

Äsperedskolan F-6 77     1 1 

Borås Stad 11 704 453 8 370 831 
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7.3.1 Slutsats 

Resultatet visar att en majoritet av de inkomna redovisningarna till 
huvudmannen är av typen ”F-Klass/Grundskola”; 453 stycken. Där efter följer 
”Saknar notering”; 370 stycken och ” Fritidshem”; 8 stycken 
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 Inkommit månad 

Skolenhet feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt 

Aplaredskolan F-6                         
Asklandaskolan F-6   5 2 1 3     2 1     14 

Bergdalskolan F-6   5 1         3       9 

Bodaskolan 7-9   1 1           1 1 1 5 

Bodaskolan F-6   1 1           1     3 

Borgstenaskolan F-6   4     1         3   8 

Bredaredskolan F-6               1 2 1   4 

Byttorpskolan F-6 3 7 3 3 1     4 9 5 3 38 

Dalsjöskolan 4-9               3 6 5 8 22 

Daltorpskolan F-6   1       1   1   1   4 

Daltorpskolan F-7               1       1 

Dannikeskolan F-6                         
Ekarängskolan F-6   3   1 3     2 1     10 

Engelbrektskolan 7-9   11     1           3 15 

Engelbrektskolan F-6   20   2         10 10 5 47 

Erikslundskolan 7-9                   1   1 

Erikslundskolan F-6   18 6       1     3   28 

Fjärdingskolan F-6   6 2 1 4   2 4 4   1 24 

Fristadskolan 7-9   4 6 1 3     4 13 1 1 33 

Gula skolan F-6               4 1 2   7 

Gånghesterskolan F-6                         
Hestra Midgårdskolan F-6 6 4 4 7 2   2 4 3 5 3 40 

Kerstinsgårdsskolan F-3               2 3   1 6 

Kinnarummaskolan F-6 3 6 1 5       3 9 8 2 37 

Kristinebergsskolan F-6   1 3   2       10 6 1 23 

Myråsskolan F-6   20 13 7 8   2 10 12 11 12 95 

Målsrydskolan F-6   2               1   3 

Rångedalaskolan F-6   1                   1 

Sandaredskolan F-6   4           2 1     7 

Sandgärdskolan 7-9                         
Sandhultskolan F-6   1   1       6 1 7 5 21 

Sjöboskolan F-6   2   1       2   2 1 8 

Sjömarkenskolan F-6               9 7 24 1 41 

Sparsörskolan F-6   3 4 2 1     4 8 2 7 31 

Svaneholmskolan F-6 3 9 2 5 1   2 14 8 10 2 56 

Svedjeskolan F-3   22 12 5 1     23 10 9 5 87 

Särlaskolan 7-9                 4 2 2 8 

Särlaskolan F-6     10 5 6     1 25 4 2 53 

Trandaredskolan F-6         1   1   1   2 5 

Tummarpskolan F-3 1             1 1     3 

Viskaforsskolan 7-9                     1 1 

Viskaforsskolan F-6 1 5 1 3 2   2 1 7 6 3 31 

Äsperedskolan F-6             1         1 

Borås Stad 17 166 72 50 40 1 13 111 159 130 72 831 

Vårtermin 346             
Hösttermin             485   
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7.4.1 Slutsats 

Resultatet visar att en majoritet av de inkomna redovisningarna till 
huvudmannen  skett under höstterminen, augusti-december; 485 stycken. Den 
månad som flest redovisningar skedde var i oktober; 159 stycken. 
 

 Analys 

Under våren 2017 genomförde förvaltningen kraftiga insatser för att förbättra 
hanteringen av skolornas anmälningar av kränkande behandling till 
huvudmannen. Detta resulterade att det i mars kom in ett stort antal 
anmälningar. Under våren sjönk sedan antalet för att efter nya insatser inför 
höstterminens start, åter igen öka. För att få mer kunskap kring anmälningarna 
infördes under hösten rutinen att i anmälningarna urskilja skolform. En klar 
majoritet av incidenterna som förekommer en anmälan där skolform anges har 
skett i förskoleklass eller på grundskolan.  I dagsläget är det svårt att utifrån ett 
huvudman perspektiv dra några slutsatser över om många anmälningar på en 
viss skola faktiskt betyder att skolan har större problem jämfört med en skola 
som har ett mindre antal anmälningar. Arbetet med att förbättra skolornas 
anmälningsrutiner hade inte riktigt satt sig innan under senare delen av 2017 
och fortfarande än idag skiljer sig mycket kulturen kring att anmäla eller att inte 
anmäla när olika situationer uppstår mellan olika skolor. 
 
Man kan däremot se att antalet avslutade anmälningar skiljer sig kraftigt jämfört 
med gjorda anmälningar. Detta syns både totalt sett men absolut för vissa 
enskilda skolor.  
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8 Fördjupad analys av planer för arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling 

 Inledning 

I enlighet med diskrimineringslagen ska samtliga skolors planer innehålla aktiva 

åtgärder. Detta innebär följande: 

3 kap. Aktiva åtgärder  
Inledande bestämmelser 
1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en 
verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Lag (2016:828). 
 
Arbetet med aktiva åtgärder 
2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och 
främjande arbete genom att 
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om 
det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i 
verksamheten, 
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828). 
 
3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 
 
Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag 
(2016:828).2 
 
Utifrån denna lag har förvaltningen i januari 2017 tagit fram rutiner som 
samtliga skolor ska arbeta efter, vilka reviderades i februari 20183  
 
J= Ja, planen innehåller detta 
N= Nej, planen innehåller inte detta 
  

                                                      
2 Diskrimineringslagen 2008:567 
3 Rutiner för grundskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling 2018-02-01 



Borås Stad 
Datum 

2018-06-19 
Referens 

2018-00057 
Sida 

55(63) 

 

Värdegrund 2018 

  Aktuell och Förstasida 

 

Skolenhet 

Aktuell Förstasidan 

Gäller för 2018 Skolan namn Förskoleklass Grundskola Fritidshem Datum  år/läsår 

Aplaredskolan F-6 J J J J J J J 

Asklandaskolan F-6 J J N J J J N 

Bergdalskolan F-6 J J J J J J J 

Björkhöjdskolan F-3 Under framtagande 

Bodaskolan F-6 J J J J N J J 

Bodaskolan 7-9 J J   J   J J 

Borgstenaskolan F-6 J J J J J J J 

Bredaredskolan F-6 J J N N N J N 

Byttorpskolan F-6 J J N N N N J 

Dalsjöskolan 4-9 J J   J   J J 

Daltorpskolan F-6 J J J J J N J 

Daltorpskolan 7-9 J J   J   N J 

Dannikeskolan F-6 J J J J J J J 

Ekarängskolan F-6 J J J J J J J 

Engelbrektskolan F-9 J J J J J N J 

Erikslundskolan F-9 J J J J J J J 

Fjärdingskolan F-6 J J J J J J J 

Fristadskolan 7-9 J J N N N N J 

Erikslundskolan, särskola J J   J J J J 

Fjärdingskolan, särskola J J   J J J J 

Gula skolan F-6 J J N N J J J 

Gånghästerskolan F-6 J J J J J J J 

Hestra Midgårdskolan F-6 J J N N N N J 

Kerstinsgårdsskolan F-3 J J J J J J N 

Kinnarummaskolan F-6 J J N N J J J 

Kristinebergsskolan F-6 Under uppdatering 

Myråsskolan F-6 J J J J J J J 

Målsrydskolan F-6 J J J J J N J 

Rångedalaskolan F-6 J J J J J J J 

Sandaredskolan F-6 J J N N N J N 

Sandgärdskolan 7-9 J J   J   J J 

Sandhultskolan F-6 J J J J J J J 

Sjöboskolan F-6 J J J J J J J 

Sjömarkenskolan F-6 J J N N N N J 

Sparsörskolan F-6 J J J J J J N 

Svaneholmskolan F-6 J J J J J J J 

Svedjeskolan F-3 J J J J J J J 

Särlaskolan F-9 J J J J J J J 

Trandaredskolan F-6 J J J J J J J 

Tummarpskolan F-3 J J J J J J N 

Viskaforsskolan F-9 J J J J N N J 

Äsperedskolan F-9 J J J J J J N 

Antal Ja 40 st. 40 st. 25 st. 32 st. 28 st. 31 st. 33 at 

Antal Nej     19st 8 st. 7 st. 9 st. 7 st. 
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8.2.1 Slutsats 

Samtliga skolors färdiga planer mot diskriminering och kränkande behandling, 
förutom två, är uppdaterade och gäller för läsåret 2017/2018 eller för 2018. Två 
skolor har inte aktuella planer. Björkhöjdskolan håller på att ta fram sin plan då 
de är en ny verksamhet som startar höstterminen 2018. Kristinebergskolan är 
ännu inte klara med uppdateringen av föregående års plan.  
 
Skolornas namn framgår på alla planers framsidor dock är det ett flertal som 
inte har angett vilka skolformer på skolan som omfattas av planen samt datum 
då planen är uppdaterad eller vilket läsår/år som planen är aktuell för.  
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 Undersökning, Analys och Utvärdering 

Skolenhet 

Dokumentation 

Undersökning Analys Utvärdera föregående års plan 

Aplaredskolan F-6 J J J 

Asklandaskolan F-6 J J N 

Bergdalskolan F-6 J J N 

Björkhöjdskolan F-3 Under framtagande 

Bodaskolan F-6 J J J 

Bodaskolan 7-9 J J J 

Borgstenaskolan F-6 J J J 

Bredaredskolan F-6 J J N 

Byttorpskolan F-6 J J N 

Dalsjöskolan 4-9 J J J 

Daltorpskolan F-6 J J J 

Daltorpskolan 7-9 J J N 

Dannikeskolan F-6 J J J 

Ekarängskolan F-6 J J J 

Engelbrektskolan F-9 J J J 

Erikslundskolan F-9 J J N 

Fjärdingskolan F-6 J J J 

Fristadskolan 7-9 J J J 

Erikslundskolan, särskola J J N 

Fjärdingskolan, särskola J N N 

Gula skolan F-6 J J N 

Gånghästerskolan F-6 J J N 

Hestra Midgårdskolan F-6 J J J 

Kerstinsgårdsskolan F-3 J J J 

Kinnarummaskolan F-6 J J N 

Kristinebergsskolan F-6 Under uppdatering 

Myråsskolan F-6 J J J 

Målsrydskolan F-6 J J J 

Rångedalaskolan F-6 J J J 

Sandaredskolan F-6 J J N 

Sandgärdskolan 7-9 J J J 

Sandhultskolan F-6 J J N 

Sjöboskolan F-6 J J J 

Sjömarkenskolan F-6 J J J 

Sparsörskolan F-6 J J N 

Svaneholmskolan F-6 J J N 

Svedjeskolan F-3 J J N 

Särlaskolan F-9 J N N 

Trandaredskolan F-6 J J J 

Tummarpskolan F-3 J J J 

Viskaforsskolan F-9 J J J 

Äsperedskolan F-9 J J J 

Antal Ja 40 st. 38 st. 23 st. 

Antal Nej 
 

2 st. 17 st. 
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8.3.1 Slutsats 

Samtliga skolor grundar sina planer på olika typer av undersökningar. Dessa kan 
vara Borås stads Skolklimatundersökning, trygghetsenkäter, 
trygghetsvandringar, fokusintervjuer m.m.  
Alla utan två med färdiga planer har i planen redovisat en analys som ligger 
tillgrund för deras aktivitetsplan. Dock är det endast 23 av 40 skolor som 
redovisat i planen en dokumentation för utvärderingen av föregående års plan.  
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 Förebyggande- och Främjandeåtgärder 

Skolenhet 

Dokumentation 

Förebyggande 
åtgärder 

ansvar 
åtgärder Tidsatta 

Främjande 
åtgärder 

ansvar 
åtgärder Tidsatta 

Aplaredskolan F-6 J J N J N N 

Asklandaskolan F-6 J J J J J J 

Bergdalskolan F-6 J N N J J J 

Björkhöjdskolan F-3 Under framtagande 

Bodaskolan F-6 J J N J N N 

Bodaskolan 7-9 J J N J N N 

Borgstenaskolan F-6 J J J J J J 

Bredaredskolan F-6 J N N J N N 

Byttorpskolan F-6 J J N J J N 

Dalsjöskolan 4-9 J J N J J N 

Daltorpskolan F-6 J N N J N N 

Daltorpskolan 7-9 J J J J J J 

Dannikeskolan F-6 J J N J N N 

Ekarängskolan F-6 J J N J J N 

Engelbrektskolan F-9 J J J J N N 

Erikslundskolan F-9 J J N J N N 

Fjärdingskolan F-6 J J N J N N 

Fristadskolan 7-9 J J N J J N 

Erikslundskolan, särskola J J N J N N 

Fjärdingskolan, särskola J J N J N N 

Gula skolan F-6 J N N J N N 

Gånghästerskolan F-6 J J N J N N 

Hestra Midgårdskolan F-6 J N N J N N 

Kerstinsgårdsskolan F-3 J N N J N N 

Kinnarummaskolan F-6 J N N J N N 

Kristinebergsskolan F-6 Under uppdatering 

Myråsskolan F-6 J N N J N N 

Målsrydskolan F-6 J J N J N N 

Rångedalaskolan F-6 J N N J N N 

Sandaredskolan F-6 J J J J J J 

Sandgärdskolan 7-9 J J J J J J 

Sandhultskolan F-6 J J J J J J 

Sjöboskolan F-6 J J J J J J 

Sjömarkenskolan F-6 J N N J J J 

Sparsörskolan F-6 J J N N N N 

Svaneholmskolan F-6 J N N J N N 

Svedjeskolan F-3 J J N J J N 

Särlaskolan F-9 J J N J J J 

Trandaredskolan F-6 J J J J J J 

Tummarpskolan F-3 J J J J N N 

Viskaforsskolan F-9 J J J J J J 

Äsperedskolan F-9 J N N J J N 

Antal Ja 40 st. 28 st. 11 st. 39 st. 18 st. 12 st. 

Antal Nej   12 st. 29 st. 1 st. 22 st. 28 st. 
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8.4.1 Slutsats 

Samtliga skolors färdiga planer innehåller en redovisning av förebyggande 

åtgärder. Dock är det endast 28 stycken som angett vem eller vilja som är 

ansvariga för att aktiviteten genomförs samt 11 stycken som tidsatt när de 

förebyggande åtgärderna ska genomförts. Alla utom en skola har dokumenterat 

vilka främjande åtgärder de arbetar med. 18 av dessa har dokumenterat vem  

eller vilja som är ansvariga för att aktiviteten genomförs samt 12 stycken som 

tidsatt när de främjande åtgärderna ska genomförts. 

 

 Analys 

Det är positivt att samtliga skolors planer som är framtagna är aktuella för 

vårterminen 2018 eller hela kalenderåret 2018. Lika så att samtliga planer 

grundar sig på genomförda undersökningar. Att nästan alla planer innehåller en 

dokumenterad analys som ligger till grund för de förebyggande åtgärder som 

finns är redovisade i alla planer.  

Dock  behöver ett flertal skolor förbättra sina förstasidor med både 

skolformerna som skolan gäller för, datum då planen antogs samt vilket läsår 

eller år som den gäller för.  

I diskrimineringslagen kap 3, 2 §, anges att åtgärderna ska följas upp och att 

arbetet ska utvärderas enligt 1-3. Lag (2016:828). 

Därav är det allvarligt när ett flertal skolor i sina planer inte dokumenterat 

utvärderingen av föregående års plan som ska ligga till grund för revideringen 

av årets plan.  

Att flertal skolor dessutom inte angett vem eller vilka som är ansvariga för att 

en viss åtgärd ska genomförs samt när dessa ska vara genomförda är även det 

allvarligt.  
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9 Analys och tolkning 

 Skolklimatsundersökningen F-9 

Det är positivt att svarsfrekvensen för samtliga enkäter gått upp jämfört med 

föregående år. Att den totala frekvensen dessutom är över 60% för enkäterna 

som är riktade till elever i årskurs 4-9 innebär att resultaten har en hög 

reliabilitet. Man kan dock konstatera att en ännu högre svarsfrekvens hade varit 

önskvärd, både för den totala svarsfrekvensen och specifikt för enskilda skolor, 

gällande enkäten riktad till vårdnadshavare för elever i F-3. Denna frekvens är 

långt under den godkända nivån på ca 60 % och gör att man statistiskt sett inte 

kan bedöma svaren reliabla för hur det faktiskt ser ut, utan endast kan göra 

svaga antaganden. Det kan konstateras att en hög svarsfrekvens oavsett 

målgrupp för undersökningen kräver ett medvetet arbete från rektorer och 

lärare.   

Resultaten på frågorna varierar mellan de olika skolorna samt för de olika 

årskurserna. En del skolor har dock mer generellt höga resultat och en del 

skolor lägre resultat. För elever i årskurs 4-6 har små skolor utanför 

centralorten i socioekonomiskt starkare områden mer positiva resultat. Dock är 

denna trend inte tydlig för årskurserna 7-9 samt svår att tolka på grund av den 

låga svarsfrekvensen för F-3. 

Oavsett årskurs kan man se att stabilitet i ledarskapet, hög andel behöriga lärare 

och låg lärarrörlighet påverkar resultaten positivt. 

Aspekter som lärarens ledarskap och förmåga att möta elevers behov och andel 

elever per skola som är i behov av särskilt stöd påverkar resultaten för trygghet 

och studiero. Men även rektorns förmåga att synliggöra och prata naturligt med 

eleverna om dessa frågor samt ledningens förmåga att arbeta med att skapa 

trygghet på skolan.  

Ett annat exempel som kan påverka resultatet för frågorna inom delaktighet 

och bemötande är hur information till eleverna om vad exempelvis inflytande 

innebär och grad av samsyn kring värdegrundsfrågor på respektive skola.   

När det gäller frågorna inom ”Bilden av skolan” kan konstateras att det 

generellt låga resultatet kan påverkas av att frågorna är nya i för i år men även 

hur möjligheten har varit för att lyfta upp och driva dessa frågor i olika skolor.  

En annan aspekt som identifierats kunna ligga bakom resultat för trygghet och 

studiero är elevernas förväntningar. Elevernas upplevelse av trygghet samt 

förväntan på grad av delaktighet kan tolkas stå i relation till elevernas 

referensramar sett utifrån den kontext som eleverna befinner sig i. Här finns det 

mycket stora skillnader mellan olika elevgruppers förutsättningar utifrån miljö 

och socioekonomi. 

Andra aspekter som konstaterats kunna påverka elevers upplevelse av trygghet 

och studiero är den ökande trenden av konflikter och kränkningar som sker i 

sociala medier. Där gränserna mellan skola och fritid suddas ut i en högre grad 

än tidigare. 
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 Redovisade anmälningar om kränkande behandling till 
huvudman 2017 

Det är stora variationer mellan de olika skolorna i antalet anmälningar om 

kränkande behandling till huvudmannen. Dessa skillnader går inte att förklara 

på annat sätt än att skolorna har olika nivåer och referensramar för när 

anmälningar ska göras. Detta gör att det i resultat för redovisade anmälningar 

under 2017 är svårt att fastställa huruvida antalet anmälningar faktiskt speglar 

läget i respektive skola. 

 

 Fördjupad analys av planer för arbete mot diskriminering 
och kränkande behandling 

Det är positivt att det kan konstateras att samtliga skolors planer som är 

framtagna är aktuella för vårterminen 2018 eller hela kalenderåret 2018. Det 

finns dock en variation i hur respektive skolas plan fullt ut följer 

Diskrimineringslagen (2016:828, kap 3. 1-3 §) samt ”Rutiner för grundskolans 

arbete mot diskriminering och kränkande behandling” som bygger på denna 

lag. Det är ett utvecklingsområde att fortsätta arbetet för att kvalitetssäkra 

skolornas planer. 
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10 Åtgärder 

Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete på alla 

nivåer i organisationen för att nå ännu längre inom området värdegrund.  

Under läsåret 2017/2018 har Grundskoleförvaltningen och rektorerna arbetat 

med att ta fram varje skolas verksamhetsplan. Den består av två delar, 

arbetsplan och utvecklingsplan. Arbetsplanen ska beskriva hur verksamheten 

bedrivs och utvecklingsplanen ska beskriva hur verksamheten ska utvecklas.  

Detta görs utifrån lokala förutsättningar, men det finns en fastställd struktur 

och fastställda rubriker som alla skolor ska följa. Syftet med detta arbete är att 

skapa likvärdighet och höja kvaliteten. I arbetsplanen finns flera delar som 

handlar om området värdegrund. 

Utöver de generella åtgärderna kring skolenhetsvis verksamhetsplan följer en 

redovisning av ett antal olika åtgärder som vidtagits under 2017 och kommer att 

vidtas under 2018. 

• Framtid tillsammans. Ett projekt för att stärka vuxennärvaron på tio 

utvalda skolor i utsatta områden. I samverkan med Arbetslivsförvaltningen 

och IF Elfsborg ska tio vuxna arbeta för att identifiera och fånga upp 

elever som befinner sig i eller är på väg mot utanförskap för att ge dem en 

meningsfull tillvaro i och efter skolan. Genomförs under läsåret 17/18.  

• Bra kompis. På två skolor åkte samtliga åk 9 elever under höstterminen 17 

till koncentrationsläger för studiebesök och värdegrundsutbildning. Detta 

arbete fortsätter under 2018.  

• Satsning på studiecoacher. På fem högstadieskolor anställs totalt tio 

studiecoacher för att bedriva ett socialpedagogiskt arbete för att förstärka 

skolornas arbete med att få alla elever att nå målen.  

• Startat en särskild undervisningsgrupp för elever med svår social 

problematik. 

• Från huvudmannens sida genomföra insatser för en ökad svarsfrekvens i 

kommande års Skolklimatsundersökningar. 

• Fortsatta insatser för skolorna gällande att både skapa en likhet i kulturen 

kring att anmäla kränkande behandling samt öka kompetensen om 

processen att anmälningar om kränkande behandling till huvudman.  

• Utveckla en mall i enlighet med lag (2016:828, kap 3. 1-3 §), med hjälp av 

Stratsys, för planering, uppföljning och dokumentation av aktiva åtgärder i 

skolornas planer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 
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Yttrande över remiss: Plan för jämställdhetsintegrering 

för förvaltningar och bolag i Borås Stad 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka Grundskoleförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering samt 

översända densamma till Fritids- och folkhälsonämnden.  

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till plan för jämställdhetsintegrering för Grundskoleförvaltningen 

har tagits fram. Planen riktar sig till elever och personal. Planen utgår från Borås 

Stads program för jämställdhetsintegrering. Planen upprättas för en treårsperiod 

och utvärderas årligen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar årliga 

uppföljningar från förvaltningar och bolag.  

Syftet med planen för jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden: 

 

 

               

Beslutsunderlag 

1. Program för jämställdhetsintegrering Borås Stad. 

                                

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden. 
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Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Plan för jämställdhetsintegrering i grundskolan och 

grundsärskolan 

 

Fastställd av Grundskolenämnden 2018-06-19 gäller 2018-2021 

Uppföljning årligen: höstterminen 2019-2021  

 

Bakgrund 
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 

mellan flickor och pojkar. Alla våra elever och vårdnadshavare ska ha rätt till 

likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning.  

Varje nämnd ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska utgå 

från de tre målområdena och upprättas för en treårsperiod. Planen ska 

utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen. 

Planen  utgår ifrån Borås Stads jämnställhetsintegreringsprogram och dess tre 

generella målområden. De generella målen har sedan brutits ner för anpassning 

av verksamheten. Målen är följande: 

 

Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. 

 Elevinflytande 

 Måluppfyllelse 

 Ekonomiska resurser  

Makt och hälsa.  

 Trygghet och studiero 

 Normkritiskt pedagogiskt perspektiv 

 Hälsa 

 

Makt och mäns våld mot kvinnor.  

 Sexuella trakasserier och andra kränkningar 

 Hot och våld mot elever 
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Elevinflytande 
I hälsoenkäten (årskurs 8 och årskurs 1 gymnasiet) mäts ungdomsinflytandet 
med två frågor; delaktighet i hur lektionstiden används och medbestämmande 
när det gäller att sätta regler på skolan. 
 
Att kunna framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, var det 
ungefär en fjärdedel av eleverna i årskurs 8 som ansåg sig ha mycket eller 
ganska stora möjligheter till detta. Fler pojkar än flickor uppger att de har 
möjlighet att framföra sina åsikter (Slutsatser från VFB 2016). 
 
Cirka 30 procent av eleverna har svarat på frågan att Jag uppmuntras att delta i 
klassråd och elevråd att det inte stämmer eller stämmer dåligt 
(Skolklimatundersökning 2017). 
 
Alla elever ska känna att de har  möjlighet att påverka planering, genomförande 

och utvärdering av undervisning och andra aktiviteter i skolan oavsett kön. 

Detta mäts årligen via klimatundersökningen. Det är också viktigt att alla elever 

oavsett kön ges möjlighet att delta i elevråd. Det är skolledningen och 

pedagoger som tillsammans ska arbeta främjande för en sådan kultur i skolan. 

Detta är ett ständigt arbete och ska vara en naturlig del av den dagliga 

verksamheten. 

 

Måluppfyllelse 

Skillnaden i meritvärde hos pojkar och flickor  i Borås grundskolor har i år 

minskat väsentligt jämfört med föregående år och skillnaden är också betydligt 

lägre än riket (Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2017). 

Andelen elever i årskurs 9 som har godkänt i samtliga ämnen minskar och där 

ökar skillnaden mellan flickor och pojkar och också mellan skolor.  

Andelen elever som går ut nionde klass med godkända betyg i samtliga ämnen 

minskar något om man ser till de senaste tre åren. Andelen pojkar utan 

godkända betyg i samtliga ämnen ökar.  Om man jämför de kommunala 

grundskolorna finns det stora variationer mellan åren för respektive skola. 

Jämför man det resultatet av det genomsnittliga meritvärdet mellan flickor och 

pojkar visar det att flickor i årskurs 6 oavsett om man räknar alla eller räknar 

bort nyanlända elever har ett högre resultat 2017 jämfört med 2016. Skillnaden i 

flickors och pojkars meritvärde är i årskurs 9 2017; 24,2 poäng, vilket kan 

jämföras med de kommunala huvudmännen i riket där skillnaden 2016 var 33,6 

poäng (Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2017). 

Pojkar presterar generellt sämre än flickor i skolan. Den antipluggkultur som 

ofta finns bland pojkar kan brytas. En ny avhandling vid Göteborgs universitet 

visar exempel där pojkar inte anser det vara mesigt att plugga och ger förslag på 

hur pojkars prestationer i skolan kan förbättras. Tidigare forskning visar att 

normer kring maskulinitet skapar antipluggkulturer. Det anses feminint eller 

mesigt att vara ambitiös, vilket bidrar till pojkars generellt sämre resultat i 

skolan. Tidigare studier visar att pojkar fokuserar på de ämnen de anser sig vara 

bra på. Flickor utgår däremot från tanken om att de kan bli bra på alla ämnen, 

en inställning som också gynnar dem. Det här kan bottna i att flickor generellt 
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har högre självdisciplin, vilket tidigare forskning visar. Flickor utvecklar redan i 

tidig ålder en självdisciplin utifrån förväntningar om att de ska ta visa mer 

omsorg och ta mer ansvar både om sig själva och för andra. Detta förstärks av 

att vuxna använder ett mer utvecklat språk när de pratar med flickor. Flickor 

blir därmed mer förberedda för studier men de utvecklar också förmågor att 

läsa av hur andra – lärare – vill ha det, vilket gynnar dem i skolan. 

 

Ekonomiska resurser 

När vi tittar på ekonomisk jämställdhet och på hur medel fördelas per elev, så 

styrs modellen av Skolverkets och SCB:s  modell. Denna bygger även på 

kriteriet kön, där pojkar får något mer pga att de har sämre måluppfyllelse i 

skolan. Denna plan fokuserar därför inte på området ekonomiska resurser. 

 

Trygghet och studiero 

Upplevelse av trygghet på skolor bland flickor och pojkar ser olika ut. 

Att känna trygghet i skolan borde vara självklart, lika självklart som att vuxna 

känner sig trygga på sin arbetsplats. Det är en central och viktig fråga i alla våra 

skolor . Därför ska vi fortsätta med att arbeta med detta på alla nivåer: 

skolledning, elevhälsa, pedagoger och elever. Andelen elever i årskurs 8 som 

känner sig trygga på sin skola minskar över tid, framför allt bland flickorna 

(Välfärdsbokslut 2016).  
 

Cirka 31 procent av eleverna har svarat på frågan att På min skola respekterar 

eleverna varandra att det inte stämmer eller stämmer dåligt 

(Skolklimatundersökning 2017). Flera tjejer än killar i årskurs 7-9 (38% tjejer 

jämfört med 27,9% killar) har svarat på frågan att På min skola respekterar 

eleverna varandra att det inte stämmer eller stämmer dåligt. 

Det är stort andel elever som inte upplever eller är tveksama att man 

respekterar varandra på skolan. 

 

Normkritiskt pedagogiskt perspektiv 
Gällande normkritiska perspektiv i pedagogiska arbetet ser det olika ut på 

skolorna och de har kommit olika långt. Dialogen som förs på de flesta 

skolorna är kring elever som grupp och inte flickor och pojkar.  Idag är det 

något fler pojkar som anmäler sig till olika idrottsaktiviteter, men det är ett stort 

antal elever som inte deltar alls i olika idrottsaktiviteter på skolan. Pojkar kan 

nog uppleva  förväntningar  i högre grad än flickor att delta? Under vissa 

idrottslektioner har det ibland gjorts könsindelningar med lyckat resultat, men 

skolorna är mycket försiktiga med detta. 

Regeringen har beslutat om ett förtydligande av Läroplanen som ska öka 
jämlikheten i skolan som börjar gälla från 1 juli 2018. Förändringen medför ett 
förtydligande om att utbildningen och undervisningen inte ska dela upp barn 
och elever utifrån könstillhörighet, utan organiseras och genomföras så att alla 
barn och elever möts. Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska 
inte förekomma. Lagen innebär att begreppen barn och elever ska användas – 
istället för begreppen flickor och pojkar – om det inte är motiverat för att 



Borås Stad 
Datum 

2018-06-19 
  

  
Sida 

4(7) 

 

 

påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män. Ändringen i läroplanerna gäller 
för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och 
sameskola. 
 

Alla skolor arbetar med verksamhetsplan som är indelade i arbetsplan och 

utvecklingsplan. Skolorna ska beskriva hur skolan organiseras kring arbete för 

att motverka diskriminering och kränkande behandling. Värdegrundsarbetet 

utvärderas årligen av skolorna och på huvudmannanivå.  

 

Hälsa 

Runt 90 procent av de unga i Borås uppskattar att deras hälsa är god eller 

mycket god. Sett över tid har inga nämnvärda förändringar skett och mellan 

flickor och pojkar kan man inte heller se några skillnader.  Trots att de flesta 

unga uppskattar att deras hälsa är god rapporteras allt oftare psykosomatiska 

problem. 

Stressrelaterad ohälsa,  psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär är vanligare 

bland flickor. I Borås ökar andelen elever i årskurs 8 som upplever 

psykosomatiska besvär så som nedstämdhet, oro, magont och huvudvärk. 

Flickorna rapporterar i högre utsträckning psykosomatiska besvär och är mer 

stressade av skolarbetet än pojkarna (Välfärdsbokslut 2016). 

 

Andelen som har en vuxen att prata öppet och förtroligt med minskar. Att ha 

någon vuxen i sin närhet man kan vända sig till, oftast en förälder, är viktigt för 

barns och ungas utveckling. I Borås har andelen elever i årskurs 8 som har 

någon vuxen i sin närhet de kan prata med minskat under en treårsperiod. Det 

är ingen större skillnad mellan flickor och pojkar (Välfärdsbokslut 2016). 

 

Andelen elever i årskurs 8 som aldrig skolkat var drygt 80 procent 2015. Det går 

inte att se några förändringar över tid när det gäller årskurs 8 och heller inte 

mellan könen. 

 

I skolenkäten ställs frågan om eleverna trivs i skolan. Av pojkarna var det 82 

procent och av flickorna 75 procent i årskurs 8 som trivs mycket bra eller 

ganska bra i skolan. Över en treårsperiod är andelen elever som trivs i skolan 

konstant med ett undantag, flickorna i årskurs 8, där andelen minskat 

(Välfärdsbokslut 2016). 

 

Skolan, barnsjukvården och barnpsykiatrin missar ofta flickor med autism och 

ADHD, eller så får de fel diagnos. Det innebär att flickor inte får någon 

förklaring till sina svårigheter, inte tillgång till medicin, inte rätt pedagogiska 

insatser eller annat stöd.. Detta är tydligt i en avhandling vid Sahlgrenska 

akademin. Istället för rätt diagnos fick föräldrarna förklaringen att flickornas 

svårigheter berodde på ångest och depression, på familjerelationsproblem eller 

ospecifika anpassningsproblem.  En förklaring till att flickorna inte 

uppmärksammas kan vara att forskningen varit inriktad på pojkar och att det 

därför är pojkars beteenden som uppmärksammas. Grundsymptomen vid 
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ADHD och autism är desamma för flickor och pojkar men flickor uppvisar ett 

delvis annat beteende. Det handlar om flickor som inte har några jämnåriga 

bästisar, har svårt att hantera krav, som om de leker gör det med mycket yngre 

eller äldre barn. Ett sådant beteende kan till och med framhållas som att flickan 

är mogen för sin ålder och ses inte som en varningssignal. Flickor är dessutom 

duktigare på att skärpa sig under dagen, det finns ett större socialt tryck på dem. 

Men det tar de ofta igen när de kommer hem. Det finns ingen skillnad i hur 

föräldrar till pojkar, respektive flickor, beskriver sina barns beteende i hemmet, 

däremot hur lärare beskriver barnen (Svenny Kopps avhandling: Girls with 

social and/or attention impairments). 

 

Den här terminen finns 189 åtgärdsprogram registrerade, varav 110 som avser 

pojkar och 79 flickor. En välfungerande elevhälsoverksamhet är central för att 

kunna fånga upp, stötta och förebygga ohälsa i grundskolans verksamheter. 

 

Sexuella trakasserier och andra kränkningar 
Skolans sex- och samlevnadsundervisning liksom skolans övergripande 

värdegrundsarbete hänger ihop. Det ska finnas  möjlighet för eleverna att, 

under lärares ledning, diskutera och reflektera om relationer, identitet, 

självkänsla, normer, jämställdhet och bemötande. Det behövs för att fånga upp 

och möta elevernas funderingar och tankar.  Samverkar mellan lärarna och 

elevhälsan kring undervisningen om sex- och samlevnadsundervisning görs i 

varierande grad på våra skolor. I skolsköterskornas basprogram ingår det att  i 

åk 5 undervisa om pubertetsutveckling, både till pojkar och till flickor. Ibland 

sker det i samarbete med klasslärare. Utformningen av sexualundervisning har 

fått nationell kritik och behöver granskas och förbättras.  

Det förekommer att eleverna tittar på sajter för vuxna med ett visst innehåll tex. 

pornografi under och efter skoltiden på skoldatorer och surfplattor samt 

mobiler.  

Filter och spärrar på skoldatorer för sajter med ett visst innehåll bör utredas.  

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger hälften av lärarna 

i en enkät, att de talar med eleverna när det hänt något. Men att de inte pratar 

om internetsäkerhet och policyfrågor i förebyggande syfte. Många anger att det 

beror på tidsbrist och brist på kunskap.  

I våra grundskolor finns det goda exempel på förebyggande arbete kring dessa 
frågor där  bl.a. IKT-utvecklare besöker elever och lärare för att prata om 
kränkningar på nätet, lämpliga sidor och vad man kan göra om man blir utsatt. 
IKT håller också i föreläsningar för vårdnadshavare i ämnet. Ett av 
metodmaterial om sexuell utsatthet på nätet som används är  ”ett filter i 
huvud”. Många barn och unga saknar vuxna att prata med och det gäller även 
om vad som händer på internet. Det behövs även fler vuxna förebilder runt 
barn och unga. 
 

Hot och våld mot elever 
Det finns upparbetade rutiner på skolorna för agerande mot hot och våld mot 
elever. Fast en hantering på skolan som bygger på normala rutiner i 
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elevvårdsärenden kan i vissa fall allvarligt skada enskilda flickor/pojkar  om 
hon/han är utsatt för hedersrelaterat våld. 
Skolledningen tillsammans med lärare och elevhälsa behöver ha en gemensam 
strategi och handlingsplan för hur de ska agera vid misstanke om 
hedersrelaterat hot och våld mot elever. Samverkan innebär inte enbart 
samarbete med olika professionella aktörer utanför skolan, utan minst lika 
mycket inom skolan. Elevhälsans personal är ibland de första som märker när 
elever mår dåligt och är det kitt som behövs för att samverkan med socialtjänst, 
polis, barnpsykiatri med flera ska fungera. 
 
När situationen är akut för flickan/pojken, när de hotas av familjen, när barnet 
ska sändas iväg till sitt hemland, blir bortgifta (eller som flicka blir 
könsstympad), då är det helt nödvändigt att skolan har ett väl uppbyggt 
samarbete med socialtjänsten. 
Men även upparbetade kontakter med barn- och ungdomspsykiatrimottagning, 
ungdomsmottagning, polis, tjej- och kvinnoorganisationer är viktiga. 
 
Borås Stad har under 2017 tagit fram en handbok om arbete mot 
hedersrelaterat våld och denna har spridits ut till skolorna. Handboken ska 
fungera som ett stöd för bl. a skolornas egna handlingsplaner. 
 

Delmål: 
 

 Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning samt andra aktiviteter 
som förekommer i skolan oavsett kön. 

 Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse. 

 Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö. 

 Verka för att öka en god hälsa och välbefinnande hos alla elever. 

 Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar. 

 Inga elever ska utsättas för hot och våld. 

 
 

Behov av insatser och planerade åtgärder: 

 
Sprida information och kunskap om:  

 

 Ändringarna i Läroplanen kommer den 1 juli 2018 i den del som 
handlar om jämställdhet.  

 Jämlikhet, värdegrund, identitet, sätta gränser mm i metoo- anda för alla 
åk 7 elever . En teaterföreställning på tema jämlikhet planeras hösten 
2018. Därefter kommer dialogen och undervisningen att fortsätta i 
klassrummen utifrån samma lärarhandledning. 
 

Öka samverkan med:  

 

 IFO  gällande hedersrelaterat våld  i  både akuta fall och det  
förebyggande arbetet.  
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 Elevhälsan om frågor kring psykisk ohälsa, sexuella trakasserier, 
kränkande behandling samt för att undersöka vidare vad vi kan göra för 
att tidigare  upptäcka flickors behov av olika former av stöd i skolan. 

 Skolbibliotek kring källkritik – informationssökning i det förebyggande 
arbetet om kränkningar på nätet. 
 

 

Fortsätta det dagliga arbetet på skolor:  

 Gällande intensivundervisning som höjer måluppfyllelse hos elever som 
riskerar att inte nå kunskapskraven.  

 Genom skolenheternas årshjul och  verksamhetsplaner  tydliggöra det 
normkritiska arbetet, värdegrund,  jämställdhet, hedersrelaterat våld och 
sexuella trakasserier. 

  Med trygghet och studiero,  trivsel på skolor samt goda vuxna 
förebilder. 

 Med plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

 Med att motverka kränkningar och sexuella trakasserier på nätet via 
föreläsningar som organiseras av IKT-utvecklare för elever, pedagoger 
och vårdnadshavare.  

 

 
Uppföljning 
 
Delmålen kommer att följas upp årligen via resultatanalys av rapporten 
”undervisning och resultat”, värdegrundsrapporten, skolklimatundersökning, 
skolenkät för elever i åk 8 (välfärdsbokslut) samt anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman. 
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§ 50 Dnr FOFN 2018-00068 1.1.3.1 

Program för jämställdhetsintegrering 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning och revidering av 
rubricerat program och ger förvaltningen i uppdrag att inhämta varje 
nämnd/bolags plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska upprättas för en 
treårsperiod och utvärderas årligen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 
Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 
upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

  Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor. 

I bilagan ”Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad” beskrivs 
målområdena mer utförligt. 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar 
sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre 
målområdena och upprättas för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen 
och Fritids- och folkhälsonämnden ska sammanställa nämndernas och bolagens 
arbete en gång per år.  
 
Varje nämnd/bolag ska senast den 30 juni redovisa sitt arbete till Fritids- och 
folkhälsonämnden. Nämnden sammanställer arbetet och redovisar till 
Kommunstyrelsen i september månad.  

Beslutsunderlag 

Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad 

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
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Program för 
jämställdhetsintegrering 
i Borås Stad
Inledning
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor 
och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla 
kvinnor och män, flickor och pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service 
och likvärdig myndighetsutövning.

Jämställdhetsintegrering ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska kunna bli 
en del av det ordinarie arbetet och det ska utföras av verksamheternas ordinarie personal, 
inte av speciellt utsedda eller anställda personer. 

För att jämställdhetsintegrera stadens alla verksamheter krävs kunskaper om könets 
betydelse och om vilka normer som påverkar individens identitet och villkor. Denna 
kunskap är en viktig förutsättning för att arbetet ska leda till förändringar av attityder 
och värderingar, som kan tillgodose medborgares, kunders och brukares behov. 

Grunden för det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för 
jämställdhetspolitiken som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket innebär:

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 
beslutsfattandet.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet 
livet ut.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män 
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på 
lika villkor. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Borås Stad är sedan 20091 ansluten till CEMR-deklarationen, Council of European 
Municipalities and Regions, som bygger på sex grundläggande principer:

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra 
missgynnanden bekämpas.

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning 
för ett demokratiskt samhälle.

1 The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)



4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga 
för att främja jämställdhet.

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att 
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra 
Götaland och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 
2014-2017. Syftet med strategin är att anpassa, konkretisera och implementera nationella 
jämställdhetsplitiska mål utifrån regionala förutsättningar, samt fördjupa samverkan mellan 
centrala aktörer och tydliggöra roll- och ansvarsfördelning. Strategin syftar även till att 
förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken 
på regional nivå. 

Arbete i tre målområden
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins tre 
målområden:

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete, 
föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt. 

• Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, 
tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv.

• Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer, 
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.  

Uppdrag till nämnder och bolag
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till 
medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas 
för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen.

Planen ska innehålla:

• Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

• Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under planperioden

• Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska följa upp nämndernas och bolagens arbete.
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Från: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Skickat: den 6 april 2018 11:35 
Till: Arbetslivsnämnden Diarium; Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden 

Diarium; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Miljö- och konsumentnämnden; 
Servicenämnden Diarium; Sociala omsorgsnämnden Diarium; Tekniska 
nämnden Diarium; Vård- och äldrenämnden Diarium; Kommunstyrelsen 
Diarium; Överförmyndarnämnden Diarium; AB Bostäder i Borås; BoråsBorås 
TME AB; Borås Djurpark AB; Borås Energi och Miljö AB; Borås Elnät AB; Borås 
Parkerings AB; Industribyggnader i Borås AB; Fristadbostäder AB; 
Viskaforshem AB; info@toarpshus.se; info@sandhultsbostader.se 

Kopia: Åsa Skytt Jansson; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: Remiss: Plan för jämställdhetsintegrering till Borås Stads nämnder och bolag 
Bifogade filer: Bilaga - Program för jämställdhetsintegrering 2018.pdf; Remiss Plan för 

jämställdhetsintegrering.pdf; Beslut - program för 
jämställdhetsintegrering.pdf 

 
Hej! 
 
Översänder remiss avseende Plan för jämställdhetsintegrering. Redovisningen ska ha kommit in till 
Fritids- och folkhälsonämnden senast 30 juni 2018. 
 
Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se. Ange diarienummer FOFN 2018-00068 
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
 
Enligt uppdrag, 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Stabsenheten - Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Sturegatan 38, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
Tel/mobil: 033 - 35 73 28 
boras.se 
facebook.com/fritidfolkhalsa 

 
 

mailto:FF.diarium@boras.se


 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-04-06 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00068 1.1.3.1 

  

 

 

Remiss: Program för jämställdhetsintegrering 2018 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- och äldrenämnden 

14. Kommunstyrelsen 

15. Överförmyndarnämnden 

16. AB Bostäder i Borås  

17. Borås TME 

18. Borås Djurpark 

19. Borås Energi och Miljö AB 

20. Borås Elnät 

21. Borås Parkerings AB 

22. Industribyggnader i Borås AB 

23. Fristadbostäder AB 

24. Viskaforshem AB 
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25. AB Toarpshus 

26. AB Sandhultsbostäder  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2018-06-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2018-00068 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219

mailto:ff.diarium@boras.se


 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Natalia Peréz Nyberg 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-06-19 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00068 3.5.4.0 
 

  

 

Riktlinjer för beslut  om ledighet  av religiösa skäl för 

elever  i Grundskolan och Grundsärskolan  

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i 

Grundskolan och Grundsärskolan.  

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i 

Grundskolan och Grundsärskolan har tagits fram. Enligt Skollagen (7 kap 18§) 

får rektor i grundskolan, grundsärskolan, bevilja en elev kortare ledighet för 

enskilda angelägenheter vid enstaka tillfällen. Om det finns synnerliga skäl får 

längre ledighet beviljas. Rektor kan delegera vidare beslut om maximalt 10 

dagar. 

Enligt förarbeten, Skolverkets allmänna råd och juridiska vägledning kan 

enskild angelägenhet röra sig om vissa resor, familjehögtider eller religiösa 

högtider. 

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens 

situation och beslut fattas av rektor.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i 

Grundskolan och Grundsärskolan. 

                                

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadskansliet. 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Riktlinjer för beslut om 
ledighet av religiösa skäl 
för elever i grundskolan 
och grundsärskolan 
Enligt Skollagen (7 kap 18§)  får rektor i grundskolan, grundsärskolan, bevilja en elev 
kortare ledighet för enskilda angelägenheter vid enstaka tillfällen. Om det finns synnerliga 
skäl får längre ledighet beviljas. Rektor kan delegera vidare beslut om maximalt 10 dagar. 

Enligt förarbeten, Skolverkets allmänna råd och  juridiska vägledning kan enskild 
angelägenhet röra sig om vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. 

Exempel på enskild angelägenhet:
• Familjehögtider såsom dop, bröllop, begravning, studentexamen
• Religiösa högtider
• Resor

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Orsaken 
till att beslutanderätten ligger hos rektorn beror på att det är rektor som anses ha bäst 
kännedom om elevens förhållande i detta avseende. 

Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

• frånvarons längd
• elevens studiesituation och studieresultat
• möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
• hur angelägen ledigheten är för eleven 

I de fall rektor beviljar ledighet under läsåret bör en diskussion med lärare föregå ledigheten, 
så att det är möjligt att göra en plan för lärandet under frånvaron. På så sätt synliggörs 
det vad som ska göras under frånvaron och hur vårdnadshavare kan stödja sitt barn.

Borås Stads generella syn är att skolan ska underlätta för alla elever att kunna fira religiösa 
högtider oavsett religiös tillhörighet. 

Där det är möjligt planeras studiedagar  in så att det sammanfaller med vanligt förekommande 
religiösa högtider. 

Ansökan om ledighet i syfte att fira religiös högtid ska som alla andra ledighetsansökningar  
göras i god tid så att det är möjligt att göra en plan för lärandet under frånvaron. Ansökan 
om ledighet för firandet av religiös högtid beviljas vid några tillfällen per elev och läsår. 
Ledigheten bör vara kort, exempelvis halv- eller heldag. Precis som all annan ledighet 
görs en individuell bedömning av rektor eller inom lärarens delegation.



Återkommande schemalagd ledighetsansökan
Det är inte meningen att generellt medge ledighet om återkommande aktiviteter som 
eleven deltar vid sidan av skolarbetet som grund för enskild angelägenhet då det kan 
allvarligt försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven. Detta gäller oavsett om 
det rör sig om idrottsaktiviteter, kulturaktiviteter eller religiösa aktiviteter.

Ledighet i samband med nationella prov
Prov och bedömning är en del av undervisningen i skolan där eleverna är skyldiga att delta. 
De nationella proven har obligatoriska tider för genomförande och dessa styrs av Skolverket. 
Därför är Borås Stads rektorer restriktiva med att bevilja ledigheter i samband med 
perioden för nationella prov, även i samband med religiösa högtider.
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Remiss över Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka svar på motionen samt översända svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Grundskolenämnden har beretts möjlighet att yttrande sig över motionen: Säg 

nej till cirkus med vilda djur. Grundskolenämnden tillstyrker motionen.  

En motion har inkommit från Ida Legnemark (V), om att kommunen inte ska 

upplåta mark åt cirkusar med vilda djur. Motionärer föreslår att: 

Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där 

icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen.   

 

Frågan att förbjuda vilda djur på cirkus har varit uppe i många kommuner 

genom motioner och medborgarförslag. Kommunala beslut som har stoppat 

upplåtande av mark åt cirkus med vilda djur har överklagats och prövats av 

förvaltningsdomstolar. Enligt de flesta av domarna fick kommuner besked att 

det inte är möjligt att stoppa upplåtelse av mark åt cirkus med vilda djur, men 

det finns undantag. Då ingen av domarna är prejudicerande och domstolarna 

gör olika bedömningar gällande möjlighet att införa ett lokalt förbud mot 

upplåtelse av kommunal mark till cirkus med vilda djur (kommunal vetorätt) 

finns det anledning att pröva möjligheten att säga nej till att upplåta marken åt 

cirkus med vilda djur. Mot bakgrund av detta tillstyrker nämnden motionen. 

           

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen: Säg nej 

till cirkus med vilda djur. Grundskolenämnden tillstyrker remissen.  

En motion har inkommit från Ida Legnemark (V), om att kommunen inte ska 

upplåta mark åt cirkusar med vilda djur. Motionärer föreslår att: 

Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där 

icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen.   

 

Frågan att förbjuda vilda djur på cirkus har varit uppe i många kommuner 

genom motioner och medborgarförslag. Kommunala beslut har prövats av 

förvaltningsdomstolar. Då ingen av domarna är prejudicerande och 
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domstolarna gör olika bedömningar gällande möjlighet att införa ett lokalt 

förbud mot upplåtelse av kommunal mark till cirkus med vilda djur (kommunal 

vetorätt), finns det anledning att pröva möjligheten att säga nej till att upplåta 

marken åt cirkus med vilda djur. Mot bakgrund av detta tillstyrker nämnden 

motionen. 

 

Bakgrund  

Vilka djur som är tillåtna vid cirkus regleras i 35 § djurskyddsförordningen och 

kommunen får inte införa lokala föreskrifter. Frågan om allmänna 

sammankomster, dit cirkusföreställningar räknas, regleras i ordningslagen. 

Polismyndigheten utfärdar tillstånd, men ska inhämta yttrande från kommunen. 

Kommunen kan neka tillstånd, men i ordningslagen anges inte under vilka 

förutsättningar kommunen kan avstyrka upplåtelse med hänvisning till 

vetorätten.  

 

Frågan om att förbjuda vilda djur på cirkus har engagerat många och varit uppe 

i flertal kommuner. De flesta kommuner har avslagit med hänvisning till att det 

inte finns någon laglig grund för ett förbud på kommunal nivå. Där frågan 

bifallits och beslutet överklagats har beslutet upphävts i samtliga fall utom ett. 

Det är Polismyndigheten som ger tillstånd för allmän sammankomst, dit 

cirkusföreställningar räknas. Tillstånd för allmän sammankomst får nekas 

endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet vid 

sammankomsten, enligt 2 kap. 10 § i ordningslagen (1993:1617). Då tillståndet 

gäller nyttjande av kommunens mark i offentligt sammanhang ska 

Polismyndigheten inhämta ett yttrande från kommunen. Nekar kommunen får 

tillstånd inte meddelas. Kommunens yttrande ska utgå från ordning och 

säkerhet. Att nyttja vetorätten som grund för att neka upplåtelse av mark till 

cirkusar som använder sig av vilda djur anses strida mot 3 kap. 8 § 

ordningslagen enligt ett beslut i Förvaltningsrätten i Falun 2016-11-30 (mål 

4843-15). Denna tolkning gör gällande att det inte ligger inom kommunens 

område att fatta beslut om restriktioner, kring vilken typ av djur cirkusar får 

uppträda med, för att upplåta mark. 

I mål 965-17, 2017-10-23 gör Kammarrätten i Jönköping en annan bedömning 

och anser att kommunens vetorätt för att neka upplåtelse av mark är vidsträckt. 

Bakgrunden är en motion om att förbjuda icke-domesticerade djur på cirkus på 

Västervik kommuns mark. Kommunen biföll motionen och beslutet 

överklagades till förvaltningsrätten som avslog överklagan. Det beslutet 

överklagades sedermera till kammarrätten som fastslog förvaltningsrättens dom. 

Enligt domen får en kommuns vetorätt anses vara vidsträckt och kommunen 

tillåtas göra generella uttalanden. Vidare måste de politiska målsättningarna i en 

kommun tillåtas spela roll för kommunens ställningstagande när offentliga 

platser ska användas för något annat ändamål än det avsatts för. 

Förbud mot att använda icke-domesticerade djur i cirkus regleras i  

djurskyddsförordningen och därmed beslutas på nationell nivå. En kommun får 

inte införa lokala föreskrifter där annan författning reglerar frågan.  
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Från 1 april 2019 gäller den nya djurskyddslagen. Den nya lagen kompletteras 

med förbud som avser flera vilda djur såsom elefanter och sjölejon. För att 

underlätta för kommuner att säga nej till cirkus med vilda djur krävs att 

nationell lagstiftning ändras så att lagen kompletteras med tillägg till uppräkning 

av vilda djur.  

Beslutsunderlag 

1. Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur.                

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Motion 

 

Säg nej till cirkus med vilda djur 

 

Djur på cirkusar uppvisar i onormalt stor utsträckning symptom som tyder på psykiska 

störningar. Även med god vilja att ge djuren drägliga villkor är det av praktiska skäl omöjligt 

att erbjuda djuren tillräcklig rörelsefrihet och socialt umgänge, djuren fraktas och tillbringar 

mycket tid i trånga utrymmen. Själva grundidén med djur på cirkus är också att få djuren att 

göra saker de normalt inte gör i sitt fria beteende. Att tamdjur som hästar och hundar finns 

på cirkus är svårt att förhindra, men det bör inte accepteras när det gäller vilda djur. 

 

Till Borås kommer årligen ett antal cirkusföretag, några av dessa är allt mer uppskattade 

djurfria cirkusar, men andra har djur med sig som en del av underhållningen. Vi vill att Borås 

Stad ska säga nej till att upplåta kommunal mark till cirkusar med icke‐domesticerade djur, 

såsom exempelvis elefanter.  

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

‐ Att Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där 

icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen  

 

Ida Legnemark (V) 

 

Borås 2018‐01‐16 
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Projekteringsframställan för ombyggnation av 

Norrbyskolan, Norrby Tvärgata 25-27, Maskinisten 3. 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avslår projekteringsframställan kring Norrbyskolan, 

Norrby Tvärgata 25-27, Maskinisten 3. Grundskolenämnden avser istället att 

framställa hos Lokalförsörjningsnämnden att göra en kompletterande 

projektering med ökat antal elevplatser på Norrbyskolan.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden avslår projekteringsframställan kring Norrbyskolan, 

Norrby Tvärgata 25-27, Maskinisten 3. Grundskolenämnden önskar att  

Lokalförsörjningsnämnden gör en kompletterande projektering till framställan 

med ett ökat antal elevplatser på Norrbyskolan. Projekteringsframställan avser 

att skapa 200 elevplatser på Norrbyskolan. Fler elevplatser behövs i 

Norrbyområdet som växer enligt befolkningsprognosen. Att se över 

möjligheten att göra skolan med två paralleller skulle tillfredsställa grundskolans 

behov med elevplatser samt ge möjlighet till en bättre och mer effektiv 

skolorganisation med två paralleller, både pedagogiskt och ekonomiskt.               

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan ombyggnations av Norrbyskolan, Norrby Tvärgata 

25-27. 

                                

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Framställan om komplettering av projektering för 

Norrbyskolan, Norrby Tvärgata 25-27, Maskinisten 3 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden framställer att Lokalförsörjningsnämnden gör en 

komplettering av projekteringen för Norrbyskolan, Norrby Tvärgata 25-27, 

Maskinisten 3, med syftet att få ett ökat antal elevplatser på Norrbyskolan.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden framställer att Lokalförsörjningsnämnden gör en 

kompletterande projektering med ökat antal elevplatser på Norrbyskolan. Fler 

elevplatser behövs i Norrbyområdet som växer enligt demografin. Att se över 

möjligheten att göra en skola med två paralleller skulle tillfredsställa 

grundskolans behov med elevplatser samt ge möjlighet till en bättre och mer 

effektiv skolorganisation för årskurs F-6 med två paralleller, både pedagogiskt 

och ekonomiskt. Den inre miljön med planering av utformningen av ytan i den 

befintliga fastigheten samt en viss del av utbyggnationen, som planerats vid 

första projekteringen, kan möjliggöra bättre lokaleffektivitet och därmed skapa 

fler platser på skolan.  

Skolan är i behov av klassrum och grupprum samt hemvister för fritidshemmet, 

matsal, kök, utemiljö, idrottshall, personal- och administrativa ytor. 

Behovet bör tillfredsställas i takt med att Särlaskolans ombyggnation startar 

som skapar en 7-9 skola. Därmed skapas fler platser inom området även för åk 

7-9.   

Inför läsårsstart höstterminen 2020 behöver Norrbyskolan tas i bruk.               

Beslutsunderlag 

1. Framställan om komplettering av projektering av Norrbyskolan. 

                                

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 
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Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Framställan om anpassning och ombyggnation av 

lokaler på Gula skolan, Fristad 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avser att framställa Lokalförsörjningsnämnden att göra en 

verksamhetsanpassning på Gula Skolan så att skolan kan öka antal elevplatser 

då elevflödena ökar. Framställan avser att bygga om idrottssalen på skolan till 

fritidshemsavdelning samt skapa fler personalutrymmen för elevhälsan.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden avser att framställa Lokalförsörjningsnämnden att göra en 

verksamhetsanpassning på Gula Skolan så att skolan kan öka antal elevplatser 

då elevflödena ökar. Framställan avser att bygga om idrottssalen på skolan till 

fritidshemsavdelning samt skapa fler personalutrymmen. Detta skulle 

möjliggöra att två klassrum kan användas som undervisningssal till 

skolverksamheten och fritidshemsavdelningen som idag ligger där skulle verka i 

den lokal som avses byggas om. Gula skolan kan under en tid nyttja 

Fristadhallen som undervisning till idrott- och hälsa men på sikt behöver de 

kunna nyttja den hall som Fritid- och folkhälsa har lagt som förslag att bygga i 

Fristad vid skolan. Fristadhallen nyttjas idag av Fristadskolan 7-9 samt några 

klasser på Gula skolan F-9. De kan då endast nyttja hallen delad, vilket på sikt 

inte ger förutsättningar för idrottsundervisningen att uppnå styrdokumentens 

krav. 

Även personalutrymmen för elevhälsa och lärare behöver anpassas. Dessa 

utrymmen saknas för att driva en skola med två paralleller som skolan utökats 

till på några år.   

Fler elevplatser behövs i Fristadområdet som växer enligt demografin. Att se 

över möjligheten att göra skolan med två paralleller skulle tillfredsställa 

grundskolans behov med elevplatser samt ge möjlighet till en bättre och mer 

effektiv skolorganisation med två paralleller både pedagogiskt och ekonomiskt.  

Även trafiksituationen samt angöring vid hämtning- lämning bör ses över.   

Beslutsunderlag 

1. Framställan till Lokalförsörjningsnämnden om anpassning och ombyggnation 

av Gula skolan. 
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Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Cathrine Kristoffersson 
Handläggare 
033 353643 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-06-19 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00086 2.2.1.1 
 

  

 

Framställan om samverkan för att nyttja ny idrottshall i 

Fristad med Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avser att framställa Lokalförsörjningsnämnden och Fritid- 

och folkhälsonämnden att samverka för att nyttja ny idrottshall i Fristad. 

Grundskolan har behov att nyttja den planerade idrottshall som Fritid- och 

folkhälsoförvaltningen presenterat sitt behov kring i Fristad under skolans 

verksamhetstid. Framställan avser även att utreda behovet av en musiksal till 

skolorna i samma fastighet som skulle tillmötesgå det beslut som redan är taget 

att bygga en musiksal vid Fristadskolan. Samverkan kring planering av 

utformningen och delning av hyreskostnader bör utredas.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden avser att framställa Lokalförsörjningsnämnden och Fritid- 

och folkhälsonämnden att samverka för att nyttja ny idrottshall i Fristad. 

Grundskolan har behov att nyttja den planerade idrottshall som Fritid- och 

folkhälsoförvaltningen presenterat sitt behov kring i Fristad under 

verksamhetstid. Samt att tillgodose behovet av en musiksal till skolorna i 

samma fastighet som skulle tillmötesgå det beslut som redan är taget att bygga 

en musiksal vid Fristadskolan. Samverkan kring planering av utformningen och 

delning av hyreskostnader bör utredas.  

Fler elevplatser behöver tillskapas i Fristadområdet som växer enligt 

demografin. Att bygga så att skolorna i Fristad får möjlighet att nyttja den nya 

fastigheten som idrottshall samt musikundervisning skulle tillfredsställa 

grundskolans behov.          

               

Samverkan 

Ärendet har inte samverkats. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 
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Förvaltningschef 
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Framställan behov av ny modulskola till Daltorpskolan 

F-6, i väntan på byggnation av ny skola 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avser att framställa Lokalförsörjningsnämnden att 

tillgodose behovet av en modulskola för eleverna på Daltorpskolan F-6 till 

skolstart läsåret 19/20. Detta som en evakuering i väntan på byggnation av ny 

skola.  

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden avser att framställa Lokalförsörjningsnämnden att 

tillgodose behovet av en modulskola för eleverna på Daltorpskolan F-6 till 

skolstart läsåret 19/20. Detta som en evakuering i väntan på byggnation av ny 

skola i området. 

Daltorpskolan 7-9 blir då en renodlad högstadieenhet som kan utökas med fler 

klasser och elever.  

Fler elevplatser behöver tillskapas i Götaområdet som växer enligt demografin. 

Daltorpskolan kan nyttja en ny modulskola i väntan på den nya skola som ska 

byggas i området skulle tillfredsställa grundskolans behov. Skolan bör ha plats 

för 2 paralleller samt fritidshems. Behov av matsal, kök, idrottshall, skolgård 

samt de funktioner som krävs för en F-6 skola. 

Därmed kan Daltorpskolans inhyrning på Druveforsvägen 33 upphöra.              

               

Beslutsunderlag 

1. Framställan till Lokalförsörjningsnämnden: Behov av ny modulskola till 

Daltorpskolan F-6. 

                                

Samverkan 

Information i FSG.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 
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Förvaltningschef 
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Samråd för detaljplan för Lugnet, Innerstaden 1:3, 

Nötskrikan, Borås Stad  

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka detaljplan för Lugnet, Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad samt 

översända svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har gett möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen 

för Lugnet, Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad. Nämnden tillstyrker 

detaljplanen. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. Nämnden ser det 

som positivt att centrum utvecklas och förtätas med bostäder och 

centrumverksamheter.  Genom att området kommer att få både fler lägenheter 

och verksamheter skapas ett mer livfullt och attraktivt centrum.  

Grundskolenämnden vill lämna synpunkter som avser tillgång till skolplatser i 

växande centrum.  

Behov av fler skolplatser i centrum  

Grundskolenämnden påtalar vikten av att beakta tillgång till skolplatser i 

centrum. Både Bergdalskolan, Engelbrektskolan samt Daltorpskolan har ett 

högt elevtryck och saknar kapacitet att ta emot fler elever i ett växande Borås. 

Borås Stad står inför en stor kapacitetsutmaning inför de kommande åren. 

Nämnden har i sin lokalresursplan beskrivit kapacitetsutveckling och behov av 

fler nya skolenheter i de centrala delarna av Borås för att kunna tillmötesgå den 

växande efterfrågan på skolplatser i området. Planering för nya skollokaler 

pågår. 

Bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att 

tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. 

Detaljplanen ger även möjlighet till etablering av centrumverksamhet i 

markplan. Planområdets speciella plats kräver hög arkitektonisk kvalitet. 

              

Beslutsunderlag 

1. Förslag till detaljplan för Lugnet, Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad.  
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Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan

BN 2014-1172

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans 
södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 
parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även 
möjlighet till etablering av centrumverksamhet vid markplan. 

Under parkeringen finns det en krigsbranddamm som inte 
längre behövs. Den behöver hanteras antingen genom att tas 
bort, fyllas igen eller utnyttjas till den nya byggnationen.

Under planprocessen kommer en markanvisningstävling 
hållas som fokuserar på hållbarhet och arkitektonisk kvalitet.

Planområdet ligger vid en speciell plats och målpunkt i 
staden och kommer att bidra till att rama in det offentliga 
rummet med PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, Kultur-
huset och Bäckängsgymnasiet. 

För att  byggnationen ska bli ett positivt bidrag till platsen 
krävs hög arkitektonisk kvalitet.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans 
södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 
parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även 
möjlighet till etablering av centrumverksamhet i markplan. 

Planområdets speciella plats kräver hög arkitektonisk kvalitet.

Planområde
Området tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till kvar-
teret Nötskrikan som ligger norr om Gustav Adolfs kyrka. 
Planområdet ramas in av tre gator. Salängsgatan passerar 
områdets södra gräns, Gustav Adolfsgatan vid den östra och 
Torstensonsgatan vid den den västra gränsen. Planområdets 
storlek är ca 870 kvm. Marken är idag en parkeringsplats och 
ägs av kommunen. 

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan P390 som vann laga kraft 1972. 
Gällande detaljplan anger parkering för det aktuella området. 

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-19 §155 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-12-05 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 
för del av Salängen, Bäckängen 2 m.fl. Planen vann laga 
kraft 2010-03-08, men i antagandet undantogs en del av 
planen. Det är denna, undantagna del som nu ska planläg-
gas. Begäran grundar sig på Kommunstyrelsens yttrande 
i planavdelningens verksamhetsplan 2014, där behovet av 
bostäder ligger till grund för efterfrågan av en planläggning. 
Ärendet togs upp för uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden 
2014-08-21. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade § 2014-303 
att ej ge i uppdrag att upprätta detaljplan för området med 
motiveringen att parkeringplatserna behövs och att det var 
positivt med en öppen yta.

Området har studerats i ett planprogram, PA Halls Terrass, 
P09/08. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att det är en bra tomt att bebygga och att planen bidrar till 
förtätning i ett centralt läge. 

Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2018 
Granskning 4:e kvartalet 2018 
Antagande 1 kvartalet 2019 
Laga kraft 1 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen inom kvarteret Nötskrikan består av tegelhus 
med fyra våningar. Även den omgivande bebyggelsen i 
området är i huvudsak byggd i tegel, Gustav Adolfs kyrka, 
församlingshemmet och Bäckängsgymnasiet för att nämna 
några. Gustav Adolfs kyrka ligger tvärs över Salängsgatan 
och invigdes 1906. I anslutning till kyrkan finns PA Halls 
terrass och Kulturhuset. Det finns flera större träd i området, 
framförallt i den omgivande miljön kring Gustav Adolfs 
kyrka. Det finns en hel del mindre träd som omger parke-
ringsplatsen och längs med Torstensonsgatan.

Tidigare har Gustav Adolfsgatan sträckt sig rakt över platsen 
men gatan drogs om i samband med att parkeringen kom på 
plats. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen planeras för en volym på tre till fyra 
våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. 
Planen tillåter tre våningar mot Torstensonsgatan och fyra 
våningar mot församlingshemmet och Gustav Adolfsgatan 
för att ge möjlighet att etablera en takterrass. Mötet med 
stadsrummet är viktigt. Framförallt mötet med Gustav 
Adolfsgatan mot kyrkan och mot Torstensonsgatan. 

Stadsbild och gestaltning
Under planprocessens gång kommer en markanvisningstäv-
ling hållas. Därför blir detaljplanen i samrådsskedet flexibel. 

Markanvisningstävlingen genomförs med förhoppning om 
att få fram en byggnad med det lilla extra. Hållbart byggande 
och hållbart vardagsliv kommer att vara en central del i 
bedömningen. 

Bebyggelsens uttryck kan både syfta till att smälta in eller att 
sticka ut i förhållande till sin omgivning. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Lugnet, del av  Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad, upprättad den 7 maj 2018. 
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Illustration som visar hur bebyggelsens volym skulle kunna se från Torstensonsgatan.

Illustartion som visar exempel på volym från Gustav Adolfsgatan.
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Bild på planområdet tagen från PA Halls terrass. 

Bild över Lugnet, tagen från Gustav Adolfs kyrka. Mycket har ändrats men vattentornet står kvar.

Bild på planområdet tagen från Torstensonsgatan. 

Bild på planområdet tagen från Salängsgatan. Bild på planområdet tagen från Gustav Adolfsgatan. 



PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN 7

Det finns höjdbestämmelser i planen som syftar till att få 
fram en skalförändring och ge möjlighet att skapa en takter-
rass. 

Byggnadens placering regleras inte i någon större grad. För 
att ge några exempel så kan bebyggelsen placeras för att möta 
och följa Torstensgatan och Salängsgatan och på så vis sluta 
kvarteret och skapa en tystare baksida. Byggnaden kan även 
dras in i korsningen mellan Salängsgatan och Torstensons-
gatan för att ge möjlighet för en mer offentlig uteplats eller 
liten torgbildning. En sådan lösning skulle ge möjlighet att 
placera ett vårdträd på platsen. Vårdträd kalals träd som som 
ofta är planterade på gordar. Det brukar röra sig om större 
ädellövträd.

Historik och kulturmiljöer
Lugnet som stadsdel började bebyggas vid slutet av 1880-
talet. Den stora utbyggnadsperioden kom dock först under 
1890-talet samt under 1900-talets första år, då staden 
Borås som helhet växte mycket snabbt. Bebyggelsen bestod 
ursprungligen nästan uteslutande av enkla arbetarbostäder 
i 2½ -våning. Den delvis vildväxande stadsdelen stadspla-
nerades 1906 då dagens gatustruktur i princip lades fast och 
husen maximerades till två våningar samt inredd vind för 
trähus. Stenhus fick samtidigt byggas i tre våningar. 

Under 1930-talet tillkom ett antal större bostadshus i funk-
tionalistisk stil och stadsdelen började långsamt förändras. 
En ny stadsplan gjordes 1941 med inriktning på att riva 
den äldre arbetarbebyggelsen och skapa en helt ny struktur 
i enlighet med funktionalismens stadsplaneideal. Planens 
tankar genomfördes dock inte i någon större utsträckning 
fram till 1960- och 1970-talet, då ett antal flerbostadshus 
uppfördes inom ramen för det så kallade miljonprogrammet. 

En dispositionsplan för Lugnet togs fram år 1978 och en ny 
detaljplan antogs 1981. Kvarteret Nötskrikan är en del av 
denna nya detaljplan vilken innebar omfattande rivningar 
av den kvarvarande, småskaliga träbebyggelsen på Lugnet. 
Samtidigt tillkom ett antal nya flerbostadshus vilka idag 
sätter sin prägel på stadsdelen. I planen från 1981 lades också 
Torstensonsgatan ut som ett huvudstråk på stadsdelen och 
gatan omvandlades till gågata/gångfärdsgata. I den del av 
kvarteret Nötskrikan som nu är aktuell för planläggning 
skapades en ny parkering och Gustav Adolfsgatan fick en ny, 
lite krokigare, sträckning ner mot Sturegatan i sydväst. Den 
gamla sträckningen, som gick diagonalt genom kvarteret 
Nötskrikan, innebar att det tidigare inte har funnits någon 
bebyggelse i den del av kvarteret Nötskrikan som nu avses att 
bebyggas. Ytan har istället varit en del av en mindre platsbild-

Bild på Gustav Adolfs kyrka, tagen från Stadshuset.  Planområdet ligger till vänster om kyrkan. Vattentornet går att skymta uppe till vänster.
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Betelkapellet. Till höger i bild syns Torsetensonsgatan. Till höger kan man skymta Gustav Adolfs kyrka.

Bild på Torstensonsgatan från 1946. Till höger kan man ana hur Gustav Adolfsgatan mynnar ut från platsen som idag är parkering. 
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ning som skapades i mötet mellan Gustav Adolfsgatan och 
Torstenssonsgatan och som låg i anslutning till den stora 
kyrkobyggnaden.

Flera av de omkringliggande fastigheterna är bebyggda 
med hus som vid en byggnadsinventering från 1998 ansågs 
vara kulturhistoriskt värdefulla. Här följer några korta 
beskrivningar av de byggnader som ansluter till kvarteret 
Nötskrikan:

Kvarteret Lommen 12 
Fastigheten bebyggdes med ett mindre bostadshus redan 
1886. Huset ingick som en del av den tidiga, oreglerade 
utomplansbebyggelse som utgör grunden till stadsdelen 
Lugnet. Det reveterades (teknik för att klä en trävägg) och 
förändrades interiört 1936 samt fick en plastfasad 1973. 
Det större flerbostadshuset på fastigheten uppfördes 1906 
och fick en utformning som var mycket vanlig i stadens 
arbetarstadsdelar. De ursprungliga träfasaderna reveterades 
1924 och interiöra förändringar har gjorts b.la. 1932. 
Byggnaden utgör trots förändringar en av stadens bäst 
bevarade representanter för denna, tidigare mycket vanliga 
byggnadstyp i Borås. Den bevarade gårdsbebyggelsen utgörs 
av en mindre bostadsbyggnad enligt uppgift uppförd 1895 
samt en äldre uthuslänga med okänt byggnadsår. Bebyggelsen 

bildar idag en av stadens sista gårdsmiljöer som bevarat den 
äldre karaktär som framförallt fanns i arbetarstadsdelarna vid 
sekelskiftet 1900 och ett par decennier framåt.

Lommen 2, arbetarbostad 
Byggt 1903 i en för Borås mycket typisk utformning när 
det gäller arbetarbostäder. Interiört moderniserat 1965 med 
sammanslagning av mindre lägenheter. Dock finns dörrar, 
listverk, kakelugnar mm kvar. Lägenhetsdörrarna kvar med 
speglar, på vissa har man satt på en masonitskiva på insidan, 
och på andra har man satt i glasrutor i de övre speglarna. 
Uthuset revs kring 1965.

Orren 8 - Gustav Adolfs församlingshem  
Fastigheten bebyggdes med dagens byggnad 1957 vilken 
då ersatte en äldre trähusbebyggelse. Församlingshemmet 
uppfördes för Gustav Adolfs församling efter ritningar av 
stadsarkitekt Harald Ericson. Stilmässigt ansluter den till 
en funktionalistisk tradition där dock material och detaljer 
anpassats till tidens ideal. En tillbyggnad för barndaghem 
gjordes 1958, därefter har omfattande interiöra samt mindre 
exteriöra förändringar gjorts vid en ombyggnad 2014 då delar 
av församlingshemmet byggdes om till bostäder och bland 
annat nya balkonger tillkom. Som helhet har dock byggnaden 
bibehållit sin karaktär.

Flyg foto som visar fastigheterna som beskrivs under rubriken Historik och kulturmiljöer. 

orren
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8
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Karta över cykelvägar. Gatorna mellan cykelvägarna och närmast planområdet är kvartersgator som fungerar väl för cyklister. Kungsgatan är en barriär men det finns 
övergångställe och tunnel under gatan. Mer information finns på Boråskartan på boras.se.

Både gångstråk och kollektivtrafik finns i direkt anslutning till planområdet. Kungsgatan är en barriär för gång- och cykeltrafikanter.  

Stora torget
Kungsgatan

Nötskrikan

PA Halls terrass

Allégatan

Kvarnbergsparken

Salängsgatan

Gus
tav

 A
do

lfs
ga

tan

Kulturhuset

Gustav Adolfs kyrka

Torstensonsgatan

Stadshuset
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Krigsbranddamm
Under parkeringen finns det en krigsbranddamm som inte 
längre behövs. Den behöver hanteras antingen genom att 
tas bort, fyllas igen eller uttnyttjas till den nya byggnationen. 
Branddammen rymmer 300 000 liter och beräknas ha en 
diameter på 9 meter och ha ett djup på ca 5 meter.

Bostäder
Antal nya lägenheter beror på storlek och utformning av 
bottenplan. Uppskattat antal kan hamna mellan 10-20 
stycken.

Arbetsplatser
Eventuellt tillkommer nya arbetsplatser då centrumverksam-
het möjliggörs. Närmsta stora arbetsplats är Stadshuset som 
ligger ca 150 meter bort. 

Offentlig service
Offentlig service som ligger nära planområdet utöver 
Stadshuset är Borås kulturhus som ligger 100 meter bort och 
innehåller bland annat museum och bibliotek. Kyrka samt 
församlingshem finns i angränsande fastigheter. 

Det finns flera skolor och förskolor i närområdet. Inom 400 
meter finns Bäckängsgymnasiet, Engelbrektskolan, fyra 
förskolor, musikskola och högskola. 

Kommersiell service 
Restaurang och uteservering finns i anslutning till kulturhu-
set som bland annat har teater och konserter.  Planförslaget 
ger möjlighet till ökat utbud. Närmsta matbutik ligger ca 300 
meter bort.

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar svagt från Gustav Adolfsgatan och 
Salängsgatan ner mot centrum. Området är anpassat för 
god framkomlighet för människors olika behov och är inte 
funktionshindrande.

3. Gator och trafik
Gatunät
Kvarteret Nötskrikan ingår i samma rutnätsstruktur som 
karakteriserar centrala Borås. Området omges av Torsten-
sonsgatan, Salängsgatan, Gustav Adolfsgatan och Södra 
Kyrkogatan. Området är tillgängligt både med bil, buss, 
cykel och till fots. Gatunätet kommer inte att förändras då 
planförslaget inte bedöms medföra någon större belastning 
av gatunätet. 

Gångtrafik
Området är lättillgängligt för gångtrafikanter med gågata, 
trottoarer och låg belastning av motortrafik vilket också 
underlättar för övrig trafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Vad det gäller cykeltrafiken så gäller samma förutsättningar 
som för gångtrafikanterna. Bedömningen är att det inte 
behövs någon förändring i gatustrukturen. Cykelparkering 
installeras med fördel inom planområdet. En nackdel är den 
barriär som Kungsgatan utgör då cyklar hänvisas till tunnel 
under gatan.
 
Borås Stads Parkeringsregler säger att vid en cykelparkerings-
plats ska det vara möjligt att låsa fast cykelns ram eller ställa 
cykeln i ett låst utrymme. För cykelparkeringsplatser gäller 
genomgående att parkeringstalen är tvådelade. Det innebär 
att 30 % av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslut-
ning till entrén eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelpar-
keringsplatser ska finnas inom 50 meter från entrén samt ha 
väderskydd eller förvaras inomhus. I praktiken innebär det 
att extra utrymme för cykelparkering kan lämnas inom de 
ordinarie lägenhetsförråden om avståndskraven uppfylls. 

Parkeringsreglerna kräver 25 cykelparkeringar per 1000 
m2  BTA för lägenheter i centrum. Med tanke på platsens 
begränsade yta, centrala läge och svårigheten att anlägga 
bilparkeringar kan det vara lämpligt att satsa extra på cykel-
parkeringar.

Kollektivtrafik
Det finns goda möjligheter att åka kollektivt då både linje 10 
och 14 stannar vid hållplats Gustav Adolfs kyrka som ligger 
precis vid detaljplanegränsen. Borås central ligger ca 1 km 
bort.

Biltrafik och bilparkering 
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 
Ambitionen är att byggnationen inte ska bidra till denna 
generella vardagsbilism, då den ligger i ett så centralt läge.

Ritning som visar krigsbranddamm.
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För att lösa de övergripande frågorna kopplat till trafik-
systemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa 
en samsyn och en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att 
hantera en växande befolkning. 

I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolk-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare 
trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

Vanligtvis är utgångspunkten att byggherren i första hand 
ska lösa parkeringsbehovet enligt reglerna inom den egna 
fastigheten. I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och 
eventuellt samnyttjande. I de fall inom centrumzonen där 
det inte är möjligt att ordna hela parkeringsbehovet på den 
egna fastigheten ska parkeringsköp tillämpas. Parkeringsköp 
innebär att byggherren istället för att ordna parkeringsplatsen 
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till 
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkeringsan-
läggningar. Avtal om parkeringsköp tecknas med mark- och 
exploateringsavdelningen och måste vara klara innan bygglov 
får ges. 

Planområdet är litet och bilparkering kan bli svårt att lösa 
på kvartersmark. Planområdets centrala läge skapar goda 
förutsättningar att färdas till fots, cykel och med kollektivtra-
fik. Parkeringsreglerna kan minska kravet på antalet bilparke-
ringar om goda alternativ till privat bilägande ges, genom att 
till exempel anordna fler cykelparkeringsplatser och bilpool. 
Utöver det kan parkering ordnas genom parkeringsköp som 
nämns ovan.

Detaljplanen innebär att 21 allmänna parkeringsplatser som 
finns idag försvinner. Området var med i den större detaljpla-
nen för PA Halls Terrass (P1132). I den detaljplanen plane-
rades för ca 40 parkeringsplatser i norra delen av dåvarande 
Schelégatan som ersättning för p-platserna som nu planläggs 
för bostäder. P-platserna är utbyggda, i arrendeavtalet utgör 
de en av parkeringarna vid Bäckängsskolan. Därmed ses 
p-platserna vid Gustav Adolfs kyrka som ersatta. 

Angöring och utfarter
Infart etableras vid Gustav Adolfsgatan på planområdets 
östra sida.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.

Värme
Förutsättningar finns för att koppla fastigheten till det 
kommunala fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 

Med tanke på markanvisningstävlingens ambition att sträva 
efter en hållbar vardag så bör extra hänsyn visas kring 
återvinning, återanvändning och samutnyttjande.

5. Mark
Natur och vegetation
Parkeringsplatsen är omgiven av en trädkrans av Oxel och 
buskar. Dessa är dock gamla och några har drabbats av 
sjukdom vilket innebär att stor del av nuvarande vegetation 
troligtvis kommer att försvinna. Den kan dock komma att 
ersättas beroende på vad markanvisningstävlingen resulterar 
i.

Biologisk mångfald
Planområdet är litet och bedöms inte ha någon större 
påverkan på den biologiska mångfalden. Den vegetation som 
försvinner skulle dock kunna ersättas i någon mån för att 
skapa trivsel och underlätta för till exempel pollinatörer. 

Grönområdesplan
Planområdet innefattas ej i Grönområdesplanen.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig kartering har marken god bärighet 
och består av morän. Omständigheter som kan påverka 
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är krigsbranddammen som är belägen under mark inom 
planområdet. Hantering och utförande kring branddammens 
bortskaffning eller igenfyllnad står exploatören för.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. 

Lek och rekreation
Närmaste lekplats ligger vid vattentornet i Kvarnbergsparken 
ca 200 meter från planområdet. Kvarnbergsparken har 
grillmöjligheter, sittplatser, en mindre konstgräsplan samt 
block för klättring. Vintertid är parken även populär som 
pulkabacke. 

Förorenad mark
Marken är misstänkt förorenad med utsläpp från de bilar 
som stått parkerade på platsen. Markmiljöutredning kommer 
att utföras. 

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell 
plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning. 

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 

omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2009-2015 
otillfredsställande ekologisk status och god kemisk status. 
Den här detaljplanens genomförande med tillskott på ett 
bostadshus bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand.

Om garage byggs under mark ska i den här planen ett system 
anläggas med avstängningsfunktion för att kunna ta hand 
om släckvattnet från en normal släckningsinsats. I plankar-
tan regleras med en bestämmelse att byggnaden ska förses 
med ett system för att förhindra att släckvatten kommer ut 
i VA-nätet. Systemet ska ha kapacitet för att hålla kvar 5 m3 
släckvatten. 

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av centrala Borås och 
bidrar med bostäder och verksamhetsmöjligheter vilket är 
ett långsiktigt mål för Borås Stad. Det är i linje med Borås 
strategiska målområde om att verka för en livskraftig stads-
kärna som är levande under dygnets flesta timmar.  
 
Eftersom markanvisningstävlingen har hållbart vardagsliv 
som tema är samutnyttjande en aspekt som kan lyftas fram. 
Samutnyttjande innebär effektivare utnyttjande av stadens 
och jordens resurser, men det kan även innebära ökad inter-
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aktion för de boende. Exempel på samutnyttjande kan vara 
gemensamma utrymmen, bil- eller cykelpool, gemensamma 
verkyg eller odlingslotter.

Identitet
När det gäller utformningen av byggnationen inom plan-
området är det viktigt att byggnationen tar hänsyn till eller 
bidrar till den speciella platsens identitet. Byggnationen inom 
planområdet kommer att ha en inramande effekt på både PA 
Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, kvarteret Nötskrikan och 
som entré till gångstråket längs Torstensonsgatan. Byggnatio-
nen bör utformas på ett sätt som tar hänsyn till, eller på annat 
sätt stärker intrycket av platsen. 

Mötesplatser 
I dagsläget finns det många mötesplatser runt Gustav Adolfs-
kyrkan och PA Halls terrass. Den norra delen runt kyrkan, 
där planområdet är beläget, saknar dock detta. Planen möjlig-
gör för en potentiell mötesplats på denna sida av kyrkan.

I8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.    
 
Buller 
Enligt översiktlig bullerkartering har området inga problem 
med buller i dagsläget. Den nya planen innebär ingen föränd-
ring som innebär att det finns anledning att misstänka att 
detta skulle förändras. 

Planområdet antas inte bli utsatt för någon större bullerbro-
blematik. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till 
något buller som kan störa omkringliggande bostäder. För 
att säkerställa en god ljudmiljö kan byggnaden utformas med 
kvartersstruktur för att skapa en tystare sida.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Vägekvivalent

buller_nötskrikan

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

> = 75 dBA

50-54 dBA

45-49 dBA

60-64 dBA

55-59 dBA

70-74 dBA

65-69 dBA

BULLER EKVIVALENT
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9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlings-
lokaler. Bokstaven K tillåter kontor. bokstaven B står för 
bostäder.

Höjdbestämmelse
Planen tillåter två höjder, en lägre höjd mot Torstensonsgatan 
och en högre höjd mot Församlingshemmet. Höjdbestäm-
melsen anger högsta totalhöjd med allt tillhörande bygg-
naden inräknat. Dock listas några undantag, som teknisk 
utrustning och installationer för att kunna ta sig till och 
vistas på taket.

Utfart
Utfart tillåts endast mot planområdets östra sida. Det beror 
på att Torstensonsgatan är en gågata och att det finns en 
trottoar och trädallé mot den södra sidan. 

Prickmark
Prickmarken på planområdets norra del finns för att reglera 
att det finns utrymme att bygga och underhålla kommande 
byggnad inom egen fastighet. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen följer strategiska riktlinjer för att skapa en attraktiv 
och livskraftig stadskärna med en blandning av boende, 
handel och upplevelser. Goda resvanor med alternativa och 
attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, 
minskar belastningen på miljön.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Översiktspla-
nen anger att planeringen ska:

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen 
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

 » Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets 
möjligheter till handel och service.

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som 
belastar miljön minimeras.

 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbruk-
ning vid uppvärmning.

 » Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

 » Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad 
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk 
för olyckor och brott.

 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och 
riskfaktorer. 
 
En ny Översiktplan har antagits i samband med att 
denna plan har skickats på samråd. Planen stämmer 
även väl överrens med den nya översiktplanen.

Miljömål
Planen bidrar till att uppfylla mål i dokumentet Borås Stads 
miljömål från 2012. Under rubriken Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås står följande: Borås Stad minimerar 
utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning 
och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara 
samhället. 

Specifika mål som berörs är:

• Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle

• Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam 
 livsmiljö. 

• Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv

• Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken

Genom att förtäta centrala Borås bidrar detaljplanen till 
samtliga ovanstående punkter. Genom att bygga centralt 
och stationsnära ökar möjligheterna för en mer hållbar och 
hälsosam livsmiljö. Behovet av bilen minskar samtidigt som 
möjligheterna för en effektivare energianvändning ökar. Det 
skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Kommande exploatör ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom detaljplanen. Åtgärder som kan 
vara aktuella är markarbeten, byggnation med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, plantering med mera. Exploa-
tören ansvarar även för hantering, igenfyllnad eller vad 
exploatören anser är lämpligt, gällande den krigsbranddamm 
som är belägen under mark inom planområdet.

Detaljplaneområdet saknar allmän platsmark. Kommunen 
är huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner 
och ansvarar därmed för projektering och genomförande av 
de åtgärder som måste genomföras inom allmän platsmark 
till följd av genomförandet av detaljplanen. Om det krävs 
anslutnings- eller återställningsarbeten inom allmän plats 
till följd av exploateringen ansvarar exploatören för dessa i 
samråd med Borås Stad. 

Borås Energi och Miljö ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av allmänna anläggningar avseende 
vatten, spillvatten och dagvatten. 

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell flytt, utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för el.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
kommande exploatör tecknar avtal med.

Borås Stad ansvarar för att ansökan om avstyckning lämnas 
in till Lantmäterimyndigheten.

Avtal
Mellan samråd och granskning av detaljplanen kommer en 
markanvisningstävling att genomföras. När vinnande förslag 
har utsetts kommer den exploatör som har lämnat in det 
vinnande förslaget att erbjudas teckna markanvisningsavtal 
med Borås Stad. 

Köpeavtal kommer att tecknas när exploatören har erhållit 
bygglov som stämmer överens med det vinnande förslaget 
samt uppfyllt eventuella övriga villkor i markanvisnings-
avtalet som krävs för köpeavtalets tecknande. Eventuella 
genomförandeåtgärder, exempelvis åtgärder inom allmän 
platsmark, kommer att regleras i köpeavtalet eller i separat 
genomförandeavtal.

Befintligt arrendeavtal mellan Borås Stad och Borås Parke-
rings AB för parkeringsplatser belägna inom detaljplaneom-
rådet behöver sägas upp för att möjliggöra utbyggnad enligt 
detaljplanen.

Ledningar 
Ledningskoll utfördes i november 2016. Följande ledningsä-
gare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområ-
det:

• Borås Elnät 

• Skanova 

• SplitVision 

• Borås energi
 
Det åligger kommande exploatör att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. Av dessa är, enligt det kartunderlag 
som har erhållits från respektive ledningsägare, ledningar 
tillhörande Skanova samt Borås Elnät belägna inom den yta 
som enligt detaljplanen får bebyggas. 

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger kommande exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 

Fastighetsrättsliga frågor
 
Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Innerstaden 
1:3, vilken ägs av Borås Stad. 

Fastighetsbildning 
Den mark som omfattas av detaljplanen avses styckas av från 
Innerstaden 1:3 för att utgöra en egen fastighet. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Borås Innerstaden 1:3

• Nya byggrätter för bostäder (B) och centrumverksamhet 
(C) tillskapas.

• Byggrätt för parkering (P) minskar.

• När detaljplanen är genomförd kommer den mark som 
detaljplanen omfattar inte längre tillhöra fastigheten.

Ekonomi
Grundprincipen är att kommande exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploate-
ring. Förutom bygg- och anläggningskostnader tillkommer 
kostnader för de tillstånd, undersökningar och utbyggnader 
av tekniska anläggningar som krävs att genomföra detalj-
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planen, samt anslutningsavgifter för exempelvis VA, el och 
tele. Kostnader som uppkommer i samband med hantering 
av krigsbranddammen inom detaljplaneområdet åligger 
kommande exploatör. Även kostnader för fastighetsbildning 
åligger exploatören. Vad gäller kostnader för framtagande av 
detaljplanen åligger dessa exploatören i form av den planav-
gift som kommer att debiteras vid bygglov.

Kostnader för flytt av ledningar regleras mellan exploatören 
och berörda ledningshavare. 

Kostnader för eventuell sanering av marken inom 
detaljplaneområdet ska bekostas av den som har orsakat 
föroreningen.

Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med 
försäljning av kvartersmark till kommande exploatör. Borås 
Stad går miste om intäkter för det arrende som finns på 
den plats som detaljplanen omfattar. I övrigt förväntas inga 
kostnader uppstå för Borås Stad till följd av genomförandet 
av detaljplanen. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Utredningar för geoteknik och markmiljö kommer att tas 
fram innan granskning.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Mattias Nilsson 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Hanna Rickdorff Lahrin 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 

som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och 
blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastig-
heter  bildas som överensstämmer med den nya planen. De 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN22

som vill bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade 
området.  Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överkla-
gande inte går igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Cathrine Kristoffersson 
Adriana Waris 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-06-19 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00080 3.5.4.25 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl., 

Borås Stad 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka detaljplanen för Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl. samt översända 

densamma till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har getts möjlighet att svara på remissen: Detaljplan för 

Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl. Nämnden tillstyrker detaljplanen och har inget att 

erinra mot förslaget. Nämnden ser det positivt att centrala Dalsjöfors förtätas 

med fler bostäder och verksamheter. Nämnden lämnar synpunkter som avser 

tillgång till skolplatser samt trafiksituationen vid Tummarpskolan samt 

Dalsjöskolan.  

 

Skolplatser i Dalsjöfors 

 

Skolområdet Dalsjöfors har fem små skolor i ytterområdena samt två små i cen-

trala Dalsjöfors som kan tillgodose platser för de kommande elevströmmarna i 

de områdena. Skolan i Dalsjöfors behöver byggas om för att kunna tillgodose 

att alla elever får en grundskoleplats samt ändamålsenliga lokaler att undervisas 

i. Om- och utbyggnad av Tummarpskolan, som planeras inom några år, samt  

förändring av skolstrukturen på Dalsjöskolan (planeras göras om till år 7-9 

skola) kommer att tillskapa fler skolplatser, vilket medför att skolan klarar 

befolkningsutvecklingen i samband med den planerade nybyggnationen.  

Trafikmiljön Tummarpskolan och Dalsjöskolan 

 

Det har genomförts ett antal trafikåtgärder för att förbättra trafiksituationen vid 

Tummarpskolan, däremot går fortfarande alla leveranser rakt över skolgården 

flera gånger på dagen. Infarten till skolan har inte åtgärdats. 

Dalsjöskolan har en otrygg trafiksituation. Förskolan ska flyttas från 

Dalsjöskolan till gamla vårdhemmet då modulerna är för dåliga att vistas i. 

Trafikmiljön kring skolan och parkeringsplatser behöver ses över för att 

säkerställa säkerheten för våra elever. Då elevflödena ökar på båda skolorna 

behöver åtgärder utföras snarast möjligt. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Bakgrund 

Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i 

form av radhus och flerbostadshus, totalt 44 bostäder, samt ge möjlighet till 

fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl., Borås Stad. 

                                

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors 
med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt 
ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverk-
samhet. Detaljplanen möjliggör för bostads- och centrum-
ändamål inom fasigheterna Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63. 
I planområdets västra del föreslås att planlagd allmänplats 
utmed Badhusvägen övergå till kvartersmark för bostads-
ändamål inom fastigheten Gårda 3:2 samt till kvartersmark 
för bostads- och centrumändamål utmed Gårda 8:1. Utmed 
Storgatan föreslås även att mark planlagd för allmänplats 
(Väg) övergår till kvartersmark för bostads- och centrumän-
damål inom fastigheterna Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63.  

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts och slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 3

Innehåll

Planbeskrivning 4

1. Inledning 4

2. Bebyggelse 5

3. Gator och trafik 7

4. Teknisk försörjning 10

5. Mark 10

6. Vatten 11

7. Sociala perspektiv 11

8. Störningar på platsen 11

9. Planbestämmelser  12

10. Övergripande beslut 12

11. Konsekvenser 13

12. Planens genomförande 13

13. Administrativa frågor 14

Detaljplan steg för steg 16

1. Vad är en detaljplan? 16

2. När görs en detaljplan? 16

3. Var och hur görs en detaljplan? 16

4. Du kan påverka! 16

5. Detaljplanens innehåll 16

6. Detaljplanens skeden 17

Ordlista 17



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN4

1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors 
med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt 
ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverk-
samhet. 

Planområde
Planområdet omfattar fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 
7:63 belägna söder om Storgatan samt en mindre del av 
fastigheten Gårda 3:2 som löper utmed Badhusvägen och del 
av fastigheten Gårda 1:99 som idag är planlagd för allmän 
plats Gata (Badhusvägen). Samtliga fastigheter är i privat 
ägo förutom Gårda 1:99 som ägs av Borås Stad. Planområdet 
utgör en del av Dalsjöfors centrum och är cirka 0,6 ha stort. 

Översiktsplan
Planens syfte överensstämmer med gällande översiktsplan 
(Översiktsplan för Borås, 2018) samt äldre översiktsplan 
(Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06). Gällande över-
siktsplan anger området lämpligt för centrumbebyggelse 
(bostäder, mindre butiker etc). Förtätning och komplettering 
föreslås ske med hög bebyggelsetäthet och utpräglad funk-
tionsblandning vid torget och utmed Storgatan. 

Gällande detaljplan
För området finns två gällande detaljplaner, Detaljplan för del 
av Dalsjöfors, Kråkhult Uppe gården 1:7 m.m. från 1991 (P858) 
som omfattar största delen av fastigheten Gårda 8:1. Den 
anger att byggnad får uppföras för centrumändamål i max 

två våningar. För planen infördes också bostadsändamål 
som senare upphävdes av Länsstyrelsen med anledning av 
störningar från närliggande industri avseende luft/ lukt.

Den andra planen är Ändring av byggnadsplan för del av Dalsjöfors 
från 1966 (P537) och omfattar fastigheten Skänstad 7:63 
samt en mindre del av Gårda 8:1. Den anger att byggnad för 
bostadsändamål får uppföras i max två våningar.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen meddelade i beslut 2015-10-12 §338 att 
förtätning med bostäder i centrala Dalsjöfors är helt i linje 
med kommunens strategier för ett hållbart samhälle, men att 
sökt planbesked kan ej medges förrän angränsande industri-
fastighet har ändrat sitt miljötillstånd.

Efter kommunstyrelsens beslut har nya fakta framkommit 
som visar att aktuellt miljötillstånd är ändrat. Samhälls-
byggnadsnämnden bedömde därmed att det är lämpligt att 
upprätta detaljplan med bostäder för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §349 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2018 
Granskning 3 kvartalet 2018 
Antagande 4 kvartalet 2018 
Laga kraft 1 kvartalet 2019

Planbeskrivning
Detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 11 maj 2018. 

 Orienteringsbild. Det rödstreckade området visar det aktuella planområdet.
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Vybild som visar det aktuella planområdet och den befintliga bebyggelsen. 

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är idag ianspråktaget och ytorna är i huvudsak 
bebyggda eller hårdgjorda. 

Huvudbyggnaden på fastigheten Gårda 8:1 är i två plan 
och klädd i gult tegel och sadeltak. Byggnaden ligger längs 
med Storgatan (huvudstråk genom centrala Dalsjöfors) och 
upplåts i huvudsak åt mindre service- och butiksverksamhe-
ter.

Söder om huvudbyggnaden finns ett uthus och ett garage. 
Öster om huvudbyggnaden finns en mindre kioskbyggnad 
som idag står oanvänd. Marken inom planområdet är i 
huvudsak hårdgjord med asfalt.

Fastighet Skänstad 7:63 är bebyggd med ett flerbostadshus 
i två plan med röd tegelfasad samt sadeltak. Marken inom 
fastigheten är till hälften hårdgjord för angöring/parkering 
och till hälften gräsmatta bevuxen med buskar och träd. I 
den södra delen av fastigheten ligger ett enplans gårdshus 
med gul träfasad och röt sadeltak i tegel.

Omkringliggande bebyggelse söder och öster om planområ-
det utgörs av villor eller mindre flerfamiljshus i 2-3 våningar 
samt industribebyggelse i ca 2 plan i norr och en brandstation 
i väster. Det centrala torget Henning Wenanders plats ligger 
cirka 300 meter nordväst om planområdet.

Ny bebyggelse
Fastighetsägaren för Gårda 8:1 önskar i huvudsak att kunna 
omvandla befintliga byggnader till bostäder. Därmed 
kommer ny bebyggelse i huvudsak vara den samma som 
befintlig. Dock krävs viss omarbetning på friytor mellan 
byggnaderna för att kunna tillskapa kvalitet på gårdar samt 
tillräckligt antal parkeringsplatser. 

Fastighetsägaren för Skänstad 7:63 önskar omvandla sitt 
befintliga gårdshus till mindre lägenheter. Gårdshuset saknar 
planstöd idag och kommer därför ges en byggrätt. 

Detaljplanen medger en högre exploatering än tidigare med, 
inom vissa delar där det bedömts lämpligt, en möjlig påbygg-
nad på befintlig bebyggelse med en våning för en större 
flexibilitet. Planförslaget innebär att prickad mark (som anger 
i äldre plan) tas bort och byggrätternas placering begränsas 
istället med en största tillåten byggnadsarea.

Den befintliga bebyggelsen sedd från korsningen Badhusgatan, Storgatan.

Den befintliga gården på fastigheten Gårda 8:1. 
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Detaljplanen möjliggör för bebyggelse med upp till 3 våningar inom fastigheten Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63. Planförslaget tillåter bebyggelsen inom fastigheten Gårda 8:1 
att komma närmare korsningen Storgatan/Badhusvägen än vad gällande detaljplan tillåter. Detta skapar förutsättningar för att kunna ge Storgatan och korsningen en större 
stadsmässighet.

Korsningen Storgatan/Badhusvägen som den ser ut idag.
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Inom dem västra delen av planområde löper Badhusgatan 
som är en kommunal allmän gata. Medelhastighet cirka 40 
km/h. 

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelnätverket är väl utbyggt i området. I dags-
läget sträcker sig cykelvägen väster om planområdet, längs 
Badhusvägen. På sikt finns det möjlighet att utveckla ett 
cykelstråk utmed Storgatan. 

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är Dalsjöforskiosken precis i anslut-
ning till planområdet. Hållplatsen trafikeras av busslinjerna 
157 samt 159 med en turtäthet på cirka 5-6 avgångar per 
timme. 

Biltrafik och bilparkering 
Enligt Borås stads parkeringstal behöver 37 p-platser kunna 
anordnas inom fastighet Gårda 8:1 vid maximalt utnyttjande 
av byggrätten. 

För Skänstad 7:63 behöver cirka 6 parkeringsplatser kunna 
anordnas. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I Åtgärdsvalsstudien Noden Borås framkommer att en 
pendlarparkering för cykel och bil ska byggas i Dalsjöfors för 
att möjliggöra för fler människor att kunna transpotera sig 
hållbart. 

Angöring och utfarter
Trafiken till och från planområdet beräknas öka marginellt i 
och med detaljplanen. In- och utfarter mot Storgatan regleras 
upp genom utfartsförbud. Därmed bedöms en förbättring 
ske då utfarterna på fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 
7:63 regleras så att det blir en samlad utfart för vardera 
fastighet. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

Stadsbild och gestaltning
Befintlig bebyggelse inordnar sig väl i stadsbilden avseende 
fasadutformning, höjd och läge. Vid en bedömning av 
topografi och omgivande bebyggelse bedöms nuvarande 
bebyggelse på fastighet Gårda 8:1 till och med kunna höjas 
med en våning och ändå passa bra in i sin omgivning. Detta 
skulle möjliggöra en bättre stadsmässighet längs Storgatan i 
Dalsjöfors samtidigt som det fortsatt underordnar sig höjden 
på bakomliggande bebyggelse. 

Historik och kulturmiljöer
Dalsjöfors centrala delar ingår som en del av de kommunala 
värdefulla kulturmiljöerna i Borås, ”Dalsjöfors textilindustri-
samhälle”. Utryck för bevarande utgörs av bebyggelse från 
1900-talets första hälft.

Bebyggelsen inom planområdet är från senare hälften av 
1900-talet och bedöms preliminärt inte ingå i och därmed 
påverka utpekade värden.

Bostäder
Detaljplanen möjliggör byggrätt för cirka 44 bostäder inom 
planområdet, inklusive befintliga lägenheter. 

Offentlig- & kommersiell service
Idag finns ett antal mindre verksamheter inom planområdet.

Ny plan reglerar användningen till att även omfatta centru-
mändamål längs med Storgatan och därmed är ett bibehål-
lande/utökning av arbetsplatser och service möjlig.

Inom en radie på 300 meter från planområdet finns det 
kommersiell service i form av livsmedelsaffärer, caféer 
och restauranger. I Dalsjöfors finns offentlig service så 
som förskola, grundskola, vårdcentral, tandvård, bibliotek, 
fritidsgård, äldreboende och idrottsanläggning vilka samtliga 
ligger inom en radie på 2 km från planområdet. 

Tillgänglighet 
Byggnaderna ska uppfylla boverkets byggregler beträffande 
tillgänlighet.  

3. Gator och trafik
Gatunät
Norr om planområdet löper Storgatan (Länsväg 1702) vilken 
är en statlig allmän väg. Vägen trafikeras av cirka 1200 
fordon per dygn årsmedelvärdsvis och medelhastigheten 
ligger på strax över 50 km\h. Vägen avses inte ingå i detalj-
planeområdet.
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Gårda 8:1 m.fl.

Detaljplan för Dalsjöfors

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2015-1042

2018-05-14
Samråd
Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2018-05-11

Mikaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Petter Frid

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2018-04-10

Upprättad 2018-04-10

Mätklass II
Grundkarta Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning

saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitut, ledningsrätt
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
Staket
Träd
Belysningsstolpe

N

50 m20
Skala  1:500 A1,  1:1000 A3

50 10 15 25

0:00 / 0:000

ILLUSTRATIONSKARTOR
Maximalt utnyttjad byggrätt inom Gårda 8:1.                                  Mindre utnyttjande av byggrätten inom Gårda 8:1.

Karta ritad av Fredrik Bergqvist, Arkitekterna Krook & Tjäder AB

SBN/
DEL.

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

BC

Kvartersmark

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Bostäder och Centrum, PBL 4 kap. 5 § 3

Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 3B

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Högsta exploateringsgrad i bruttoarea, PBL 4 kap. 11 § 1e1000

Begränsningar av markens bebyggande

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 5 § 2

Utformning

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, PBL 4 kap. 16 § 1+0,0

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft, PBL 4 kap. 21 §

Genomförandetid

Planavgift debiteras ej vid bygglov

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Marken får med undantag av uthus och
garage inte förses med byggnader, PBL 4 kap. 16 § 1

Byggnad får inte uppföras, PBL 4 kap. 11 § 1

Markreservat för allmännyttiga ändamål, gemensamhetsanläggning
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar, PBL 4 kap. 5,6 §§
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Gårda 8:1 m.fl.

Detaljplan för Dalsjöfors

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2015-1042

2018-05-14
Samråd
Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2018-05-11

Mikaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Petter Frid

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2018-04-10

Upprättad 2018-04-10

Mätklass II
Grundkarta Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning

saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitut, ledningsrätt
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
Staket
Träd
Belysningsstolpe

N

50 m20
Skala  1:500 A1,  1:1000 A3

50 10 15 25

0:00 / 0:000

ILLUSTRATIONSKARTOR
Maximalt utnyttjad byggrätt inom Gårda 8:1.                                  Mindre utnyttjande av byggrätten inom Gårda 8:1.

Karta ritad av Fredrik Bergqvist, Arkitekterna Krook & Tjäder AB

SBN/
DEL.

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

BC

Kvartersmark

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Bostäder och Centrum, PBL 4 kap. 5 § 3

Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 3B

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Högsta exploateringsgrad i bruttoarea, PBL 4 kap. 11 § 1e1000

Begränsningar av markens bebyggande

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 5 § 2

Utformning

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, PBL 4 kap. 16 § 1+0,0

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft, PBL 4 kap. 21 §

Genomförandetid

Planavgift debiteras ej vid bygglov

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Marken får med undantag av uthus och
garage inte förses med byggnader, PBL 4 kap. 16 § 1

Byggnad får inte uppföras, PBL 4 kap. 11 § 1

Markreservat för allmännyttiga ändamål, gemensamhetsanläggning
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar, PBL 4 kap. 5,6 §§
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till befintliga kommunala 
ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten
Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt att 
häftiga flöden undviks. 

För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 2500 
m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin 
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska 
anläggas.

Dagvattenledningsnätet bedöms ha kapacitet för att ta hand 
om dagvattent från planområdet. 

Värme
Fjärrvärme finns längs med Badhusvägen och Storgatan. 
Delar av fjärrvärmeledningarna går in på kvartersmarken 
för Gårda 8:1 och föreslås justeras så att de följer befintligt 
gatunät på allmän plats. 

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet är idag ianspråktaget för bebyggelse och ytorna 
är i huvudsak bebyggda eller hårdgjorda. Ingen natur tas i 
anspråk.

Marken inom planområdet sluttar generellt mot en lågpunkt 
i nordväst. Markens höjdskillnader inom planområde ligger i 
ett spann på 3-4 meter.

Ingen skyddsvärd natur bedöms finnas inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik och Radon
En äldre geoteknisk utredning har använts som underlag i 
planarbetet. 

Här framgår att marken är lokalt uppfylld till någon 
halvmeters höjd. Underliggande naturligt lagrad jord består 
av morän på berg. Man kan genomgående räkna med att 
moränen har fast lagring. Djupet till berg är ej känt. Något 
berg i dagen har ej kunnat iakttagas.

Grunden är fast eller ringa sättningsbenägen. Någon risk 
för ras eller skred föreligger inte. Byggnader i ett till flera 
plan kan grundläggas direkt i naturligt lagrad jord utan 
extraordinära åtgärder. Den befintliga fyllningen måste dock 
avlägsnas. Schakt och fyllning bedöms ej bereda några större 
problem. Grundvattenytan bedöms ligga några meter under 
nuvarande markyta.

Radonmätningarna visar att radonhalten är låg och marken 
kan klassas som lågriskområde för radon. Några åtgärder 
bedöms inte erfordras. I undersökningarna har radonhalten 
uppmätts till maximalt 2 kBq/m3 jordluft.

Förorenad mark
Structor Miljö Väst AB har utfört en översiktlig miljöteknisk 
undersökning av marken inom fastigheten Gårda 8:1 inför en 
planändring till utökad bostadsanvändning.

Undersökningen visar att det inte bedrivits några direkt 
miljöstörande verksamheter inom fastigheten och att even-
tuella föroreningar inom den i norr angränsande industriella 
verksamheten inte spridits till aktuell fastighet. 

Fastigheten har dock exploaterats flera gånger under 1900-
talet och det finns mulljord, rivningsrester med mera i de 
fyllnadsmassor man använt genom åren för att jämna till 
marken. Provtagningar av mark och grundvatten bekräftar 
den förväntade föroreningsbilden. Grundvattnet är opåverkat 
men fyllnadsmassorna innehåller ställvis mulljord, rivnings-
rester, glasbitar och är under asfalterade markytor lätt – mått-
ligt kontaminerade av tungmetaller och PAH.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att fyllnadsmassorna 
inom fastigheten är lätt till måttligt kontaminerad av PAH 
och av tungmetaller, vilket är förväntat och mycket vanligt 
i stadsmiljö. Påvisade föroreningar är täckta av asfalt och 
bedöms i nuläget inte utgöra några risker för människors 
hälsa eller miljön.

De föroreningar som påvisats är knutna till fyllnadsmassor. 
De är inte flyktiga eller lösliga i vatten och de är också enkla 
att åtgärda så att inga risker för människors hälsa eller miljön 
föreligger. Ur kostnads- och miljösynpunkt är det fördelaktigt 
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att vidta åtgärderna i samband med att fastigheten exploa-
teras då schakt för grundläggning av nya byggnader görs 
och nya ytskikt anläggs. Markförorening bedöms därmed 
sammanfattningsvis inte utgöra något hinder för att plan-
lägga området för bostäder. Snarare är det ur miljösynpunkt 
mycket fördelaktigt att fastigheten exploateras, vilket möjlig-
gör sanering av påvisade markföroreningar.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebär att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB).  

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder i centrala 
Dalsjöfors och möjliggör för fler att kunna bo och leva i 
orten. Planen säkerställer fortsatt möjlighet till viss centrum-
verksamhet i bottenvåningarna för en levande stads- och 
gatumiljö. 

Trygghet
In- och utfarter mot Storgatan regleras tydligare mot dagens 
situation vilket bedöms leda till ökad trafiksäkerhet. En bred-
dad möjlig användning av befintlig bebyggelse med bostäder 
kommer sannolikt medföra att platsen i högre grad befolkas 
vilket bidrar till en ökad känsla av trygghet.

Identitet
Användningen för fastigheterna breddas och möjlighet ges 
till att bygga på befintlig bebyggelse med en våning. Detta 
bedöms vara positivt eftersom det stärker centrala Dalsjöfors 
samtidigt som identiteten i förhållande till omgivande 
bebyggelse behålls. 

Mötesplatser
Befintliga verksamheter ges möjlighet att få fortsätta finnas 
kvar och därmed utvecklas även som en mötesplats för 
boende i området.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg. 
Någon risk för ras eller skred föreligger inte utifrån tidigare 
gjort geoteknisk utredning. 

Buller
Enligt Borås Stads bullerkartering från 2012, är de ekvivalen-
ta bullernivåerna vid fasaden mot Storgatan på de befintliga 
husen 50 - 54 dBA. Trafikmätningar på Storgatan visar inte 
att trafikmängden har förändrats nämnvärt sedan 2012 och 
därför bedöms ingen ytterligare bullerutredning behövas.

Det finns möjlighet att anlägga bostäder som klarar buller-
kraven vid fasaden enligt PBL genom att bygga genomgående 
bostäder. På det sättet kan rum med en tyst sida skapas.

Det åligger exploatören att redovisa i bygglovsskedet att 
gällande bullervärden klaras.

45 - 49 dBA
50 - 54 dBA

55 - 59 dBA
60 - 64 dBA

Bild som visar de ekvivalenta ljudnivåerna.

Bild som visar de maximala ljudnivåerna.
50 - 59 dBA
60 - 69 dBA

70 - 79 dBA
80 - 89 dBA

> - 90 dBA
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Luftföroreningar
Planområdet ligger nära industri (FOV Fabrics) i Dalsjöfors, 
en industri som släpper ut VOC (flyktiga organiska lösnings-
medel) och mjukgöraraerosoler. De har ett föreläggande 
från kommunen vilket innehåller skyddsåtgärder som säger 
att de får släppa ut 200 kg VOC per kalenderår och 650 kg 
mjukgöraraerosoler per kalenderår (dnr 2008-1133, daterat 
2008-05-31). 

I skriften ”En bättre plats för arbete” står att bostäder ska ha 
ett skyddsavstånd på 200 meter till industrier som innehar en 
plastbearbetande process och utsläpp av nämnda ämnen. 

Med anledning av detta har en luftutredning tagits fram där 
en bedömning av risk för överskridande av hälsofarliga eller 
luktstörande halter i luft utförts för att bedöma möjligheten 
att i framtiden kunna bygga bostäder inom planområdet.

Den sammanlagda bedömningen i utredningen är att det, 
utifrån tillgänglig information, inte föreligger någon risk 
för hälsovådliga eller luktstörande halter av VOC, orsakade 
av FOV Fabrics AB vid den planerade fastigheten. För mer 
information hänvisas till Luftutredning för nybyggnation i 
Dalsjöfors framtagen av Svenska miljöinstitutet.

Räddningstjänstens bedömning
Räddningstjänsten har ombetts att bedöma om en specifik 
riskanalys behöver tas fram med hänsyn till exploatering 
av bostäder och centrumverksamhet i närheten av industri 
(FOV Fabrics) i Dalsjöfors på fastigheten Gårda 8:1. Rädd-
ningstjänsten bedömer att riskerna inom verksamheten är 
hanterade på ett tillfredsställande sätt och att vidare riskut-
redning inte behövs för att möjliggöra önskad exploatering 
med bostäder på fastighet Gårda 8:1.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Ingen allmän plats finns inom planområdet.

Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslo-
kaler. Bestämmelsen möjliggör för befintlig verksamhet att 
finnas kvar.

Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga 
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymmas med 
bostäder såsom lägenheter, radhus m.m. 

Bokstaven e anger ett högsta antal kvadratmeter byggnad-
sarea som får bebyggas inom respektive egenskapsområdet. 
Byggnadsarea avser det fotavtryck som byggnaden har på 
marken.

På prickad mark får byggnad inte uppföras.

På mark med kryss får marken med undantag av uthus och 
garage inte förses med byggnader.

Byggnationens höjd regleras med nockhöjd. 

På de delar av gränslinje angiven med ringar ut mot Badhus-
vägen och Storgatan får inte in- eller utfart anordnas.

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit 
laga kraft.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Detaljplanen strider inte mot Borås Stads vision. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De mål 
som berörs handlar framförallt om bostäder och förtätning; 

 » God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 
identitet och historia. 

 » Ombyggnad och förtätning av bebyggelsen utan att den 
sociala och yttre miljön försämras. 

 » Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets 
möjligheter till handel och service. 

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som 
belastar miljön minimeras. 

 » För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas 
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, 
ålder och storlek i närområdet. 

Miljömål
Detaljplanen bedöms inte ha någon påverkan på något av de 
uppsatta miljömålen på grund av dess ringa omfattning samt 
att den endast berör mark som är ianspråkstagen. 
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11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder och centrumändamål.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart 
till området. I exploatörens ansvar ligger även kostnaden för 
eventuell flytt av fjärrvärmeledning som finns längs med 
Badhusvägen och Storgatan och där delar av ledningarna går 
in på kvartersmarken för Gårda 8:1.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme till de byggnader inom 
planområdet som ännu ej är anslutna. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

 » Vattenfall AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas gällande del av Gårda 1:99 som Borås Stad överlå-
ter till exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar del av Borås Gårda 3:2, Borås Gårda 
8:1 och Skänstad 7:63 som är privatägda fastigheter, samt del 
av fastigheten Borås Gårda 1:99 som ägs av Borås Stad.

Fastighetskonsekvenser del av Gårda 3:2

För fastigheten Gårda 3:2 ändras ett detaljplanerat område, 
ca 110kvm, av fastigheten från allmän plats Gata till prickad 
kvartersmark, vilket ökar fastighetens värde.

Fastighetskonsekvenser Gårda 8:1
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för 
fastigheten Gårda 8:1.

Fastighetskonsekvenser Skänstad 7:63
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för 
fastigheten Skänstad 7:63.

Fastighetskonsekvenser del av Gårda 1:99
Del av fastigheten Gårda 1:99, ca 240 kvm, överlåts genom 
fastighetsreglering till Gårda 8:1.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö-
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg-
nader av tekniska anläggningar samt byggnader.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom 
kvartersmark för Gårda 8:1, vilket ökar fastighetens mark-
nadsvärde.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom 
kvartersmark för Skänstad 7:63, vilket ökar fastighetens 
marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

 » Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för 
framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten, 
spillvatten och dagvattenanläggningar.

 » Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslut-
ningsavgifter då ny fastighet inom planområdet ansluts 
till det allmänna va-nätet.

 » Den eventuell flytt av fjärrvärmeledning som går i på 
kvartersmarken för Gårda 8:1 regleras mellan Borås 
Energi och Miljö AB och bekostas av exploatören.

 » Vattenfall AB får kostnader för framdragning av 
elledning till tomtgräns.

 » Vattenfall AB får intäkter genom anslutningsavgiften 
då ny fastighet ansluts till elnätet.
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och 
grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad 
(Structor Miljö Väst AB, 2017-08-16)

 » Spridningsberäkningar av VOC från FOV Fabrics i 
Dalsjöfors, (Luft i Väst, april 2017).

 » Luftutredning inför nybyggnation i Dalsjöfors, (IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB, augusti 2017)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Plankonsultens Arkitekterna Krook & 
Tjäder AB genom Petter Frid och Fredrik Bergqvist. Hand-
läggare från Borås Stad har varit Zilka Cosic.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Petter Frid 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande. 

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och 
blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överklagande inte 
går igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Richard Buvlér 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-06-19 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2017-00212 002 
 

  

 

Organisation för arbetet med dataskyddsförordningen 

och utnämning av Dataskyddsombud  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och 

med den 25 maj 2018. 

Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som 

personuppgiftsombud upphör från och med den 25 maj 2018. 

Grundskolenämndens delegationsordning kompletteras med följande tillägg: 

Grundskolenämnden uppdrar till Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef att fatta 

beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar. 

Sammanfattning  

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande 

personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen 

högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För 

att Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av 

avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen 

klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen.   

Grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig och ska enligt 

dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud.  

Ärendet i sin helhet 

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den 

gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer 

dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar 

hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, de 

personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt 

sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarig (PuA) missköter 

sina uppgifter.  För att Borås Stad ska uppfylla dataskyddsförordningens krav 

på ett rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig 

organisationsstruktur för detta arbete. Organisationen klargör de olika rollerna.  

I Borås Stad är respektive nämnd, kommunstyrelse och kommunägda bolag 

personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden. Behandling 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och utplåning av 

personuppgifter.  

Personuppgiftsansvarig (PuA) ansvarar för: 

- Att se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med 

dataskyddsförordningen.  

- Bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur 

behandlingen ska utföras.  

- Föra register över behandlingar av personuppgifter.   

- Informera de registrerade om personuppgiftsbehandling och om 

de registrerades rättigheter.  

- Se till att de anställda har tillräcklig kunskap om 

dataskyddsförordningen och lämna instruktioner hur 

behandlingar ska ske.  

- Genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 

säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med 

dataskyddsförordningen.  

- Skriva personuppgiftsavtal med personuppgiftsbiträden.  

- Besluta om delegering av arbetsuppgifter som rör behandling av 

personuppgifter inom den egna verksamheten.  

- Utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till 

Dataskyddsinspektionen.  

 

Det bör noteras att dataskyddsförordningen i artikel 35 ställer krav på att en 

konsekvensbedömning genomförs av PuA innan känsliga behandlingar av 

personuppgifter genomförs. Detta ska göras om en behandling, särskilt med 

användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, 

sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers 

rättigheter och friheter.  I detta arbete måste dataskyddsombudet rådfrågas.  

 

Handläggare för behandling av personuppgifter 

Respektive PuA delegerar det övergripande ansvaret för arbetet med 

behandling av personuppgifter till förvaltningschef. Respektive förvaltningschef 

vidaredelegerar det operativa arbetet till minst en handläggare inom 

förvaltningen. Handläggaren har en operativ roll. För detta uppdrag krävs 

relevant resurser. Handläggaren ska samråda med samt får råd och stöd av 

kommunens dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren 

nödvändiga uppgifter/underlag till dataskyddsombudet. 
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Den handläggare som respektive Personuppgiftsansvarig utser samordnas av 

Informationssäkerhetsansvarig vid Stadsledningskansliet. Tillsammans med 

Dataskyddsombud utgör de den organisation som ska säkerställa att Borås Stad 

följer Dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsombud (DSO)  

Respektive personuppgiftsansvarig (PuA) ska fatta beslut om att utse 

dataskyddsombud. Utsedda ombud ska anmälas till Datainspektionen.   

Dataskyddsombudets roll och ansvar: 

Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för 

personuppgiftsbehandling och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt ansvar. 

Det förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till PuA och till 

den nuvarande rollen Personuppgiftsombud (enligt personuppgiftslagen). 

Rollen Personuppgiftsombud ersätts av Dataskyddsombud enl. 

Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera 

direkt till respektive förvaltningschef.  Självklart är ombudet bundet till 

sekretess och tystnadsplikt. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska 

offentliggöras så att ombudet är tillgängligt för kommunens invånare. 

Dataskyddsombudet får ha andra arbetsuppgifter också, men dessa får inte leda 

till en intressekonflikt för ombudet. 

                                

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Magnus Blomqvist, dataskyddsombud, dso@borasregionen.se 

2. Dan Bodin, dataskyddsombud, dso@borasregionen.se 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundskolenämnden  

 
Delegationsförteckning 
Delegationer till Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera
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Förkortningar 
 
AB Allmänna bestämmelser 
DL Diskrimineringslagen 
FL Förvaltningslagen  
KL Kommunallagen 

OSL Offentlighet- och sekretsslagen 

LAS Lag om anställningsskydd 

SF Skolförordningen 

SL Skollagen 

SÖ Skolväsendets överklagandenämnd 
MBL 
TF 

Lag om medbestämmande i arbetslivet  
Tryckfrihetsförordningen 
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Förklaringar 

 

Ansvarsområde 
Grundskolenämndens ansvarsområden framgår av reglemente. 

 

Syftet med delegation 
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att 
fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegation är att nå en administrativt 
enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen 
och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

 

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att 
beslutanderätten delegeras. 

 

Delegater 
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till 

 Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott  

 En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande. 

 En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den 
nämnd som delegerar beslutanderätten. 

 

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och 
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut. 

 

Vidaredelegation 
Nämnden får överlåta åt förvaltningschef att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen 
att besluta istället. Förvaltningschefens vidaredelegation är lägsta beslutsnivå och får inte 
delegeras vidare.  

 

Om förvaltningschefen vill förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av 
ärenden, ska den som tilldelats beslutanderätten underrättas om det i förväg. Stadsdelschef som 
delegerat beslutanderätten i ett ärende får inte ändra ett redan fattat beslut. 

 

Ej delegerbara ärenden 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  

 Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige har överklagats  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt 

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
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Nämndens återkallande 
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt 
ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att själv ta över ärendet och 
besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.  

 

Brådskande ärenden 
Ordföranden, eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i 
brådskande ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 

Personliga förhållanden och jäv 
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga 
förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 25 § förekommer. 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till 
nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att nämnden får tillfredsställande insyn i 
och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten 
ska anmälas till nämnden.  

 

Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som 
laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag som det på kommunens anslagstavla 
anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, 
men räknas från den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet. 

 

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av 
anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning. 

 

Attesträtt 
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt 
attestreglementet.  

 

Personalärenden 
Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, 
föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det personaladministrativa området. 

 

Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av 
särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med närmaste högre chef före beslut. 

 

För lönesättning gäller särskilda rutiner. 

 

Upphandlingsärenden 
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att 
upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. Beslutsfattaren ansvarar för att välja den 
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upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och behovet av 
samordning. 

 

Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå 
befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav 
från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet. 

 

Kostnadsansvar 
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet 
kan innebära, dels beakta anvisningarna för medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa 
sig om att täckning finns i budget.   

 
Facklig samverkan 
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna 
enligt Borås Stads samverkansavtal.  
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

 
1. Allmän handling, 

Ekonomi och Personal  

   

 1.A. Allmän handling    

1 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 
till enskild eller annan 
myndighet. Uppgift ur sådan 
handling till myndighet eller 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild. 

2 kap 2 och  
14 §§ TF 

6 kap 2 och  
6 §§ OSL 

10 kap 14 § 
OSL 

Chef för kvalitet- och 
utveckling 

 

 

 1.B. Ekonomi    

1 Begäran till Kommunstyrelsen 
om handkassa 

Kontant-
hanterings-
PM från 
Stads-
revisionen 

Chef för ekonomi  

2 Skadeersättning till personal  Respektive chef I samråd med 
överordnad chef 

3 Skadeersättning till elev, 
vårdnadshavare eller allmänhet. 

 Verksamhetschef I samråd med 
Chef för 
ekonomi 
och/eller 
stadsjurist 

 1.C. Anställning och 
upphörande av anställning 

   

1 Tillsvidareanställning av rektor. 
Före fyllda 67 år. 

32 § AB  

4 § LAS 

2 kap 11 § 
SL 

Verksamhetschef I samråd med 
Förvaltningschef 

 

2 Tillsättning av 
Verksamhetschef, Chef för 
ekonomi, Chef för HR, Chef 
för kvalitet- och utveckling, 
Chef för elevhälsa och Chef för 
kost- och lokalvård 

32 § AB 

4 § LAS 

Förvaltningschef I samråd med 
nämndens 
presidium 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

3 Tillsvidareanställning av övrig 
personal. Före fyllda 67 år. 

32 § AB  

4 § LAS 

Respektive chef I samråd med 
HR-funktionen. 

4 Anställa för viss tid, visst arbete, 
provanställning, allmän visstid-
sanställning, tidsbegränsad 
anställning, PAN och anställa 
för vikariat. Före fyllda 67 år. 

5 och 6 §§ 
LAS 

4 § AB 

Respektive chef  

5 Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl eller 
arbetsbrist samt beslut om 
avsked. 

4 § 2 st och 
18-20 §§ 
LAS 

Respektive 
Verksamhetschef, Chef för 
ekonomi, Chef för HR, 
Chef för kvalitet- och 
utveckling, Chef för 
elevhälsa och Chef för kost- 
och lokalvård 

I fråga om 
personliga skäl 
och beslut om 
avsked skall 
samråd med 
Personal och 
förhandling ske. 

 1.D. Samverkan/ 
Förhandling enligt MBL 

   

1 
Svara för samverkan, 
förhandlingar och 
informationsskyldighet enligt 
MBL inför Grundskole-
nämndens beslut enligt 
Samverkansavtal, MBL   
11-14, 19 samt 38 §§. 

11-14, 19, 
38 §§ MBL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

2 
Svara för MBL-förhandling i 
frågor som rör individärenden 
eller skolans inre organisation. 

11-14, 19, 
38 §§ MBL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

 
2. Lokaler 

   

1 Besluta om förhyrning och 
uppsägning av lokaler. 

 Ordförande och vice 
ordförande i förening med 
återrapportering till 
grundskolenämnden på 
nästa nämndsammanträde. 

 

2 Besluta om framställan för 
lokalanpassning. 

 Förvaltningschef mer rätt 
att vidaredelegera 

 

3 Besluta om upplåtelse av lokaler 
och inventarier inklusive 
uthyrning av aula. 

 Förvaltningschef mer rätt 
att vidaredelegera 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

4 Göra verksamhetsanmälan till 
Miljö- och 
konsumentnämnden/Miljö- och 
konsumentkonsumentförvaltnin
gen vid nyetablering i samband 
med nylokalisering. 

 Förvaltningschef mer rätt 
att vidaredelegera 

 

 
3. Förskoleklass, 

Grundskola, 
Fritidshem, 
Grundsärskola och 
Enskild pedagogisk 
omsorg 

   

 
3.A. Skolformsövergripande 
bestämmelser 

   

1 Beslut att använda person utan 
behörighetsbevis för 
undervisning mer än 6 mån.  

2 kap 19 § SL Verksamhetschef Efter samråd med 
HR-Chef enligt 2 
kap 18§ SL. 

2 Beslut att anställa obehörig lärare 
i upp till tre år 

2 kap 21-22 § 
SL 

Verksamhetschef Avser försöks-
verksamhet för 
personer med 
avsedd 
ämneskompetens 

3 Beslut om åtgärder vid 
framkomna brister i 
verksamheten. 

4 kap 7 § SL Rektor  

4 Beslut att utreda kränkande 
behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 
förhindra kränkande behandling 
i framtiden. 

6 kap 10 § SL Rektor För rektors 
skyldighet att 
anmäla till 
huvudman finns 
särskild rutin. 

 

5 Beslut om mottagande i 
grundsärskolan 

7 kap 5 § SL Chef för elevhälsa Överklagas till SÖ 
enligt SL 28 kap 
12§ 

6 Beslut att elev ej tillhör 
grundsärskolans målgrupp 

7 kap 5b§ SL Chef för elevhälsa  

7 Beslut att på försök ta emot elev 
i grundskola eller grundsärskola. 

7 kap 8 § SL Chef för elevhälsa  
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

8 Beslut om integrering inom 
annan skolform. 

7 kap 9 § SL Chef för elevhälsa  

9 Beslut om uppskjuten skolplikt 
till 7 år. 

7 kap 10 § SL Verksamhetschef Beslut prövas 
efter vårdnads-
havares begäran 
och efter samråd 
med 
Förskoleförvalt-
ningens 
barnhälsochef 
och elevhälsan.  
Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL 

10 Beslut om senare upphörande av 
skolplikt. 

7 kap 13 § SL Rektor Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL 

11 Beslut om tidigare upphörande 
av skolplikt. 

7 kap 14 § SL Rektor Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL 

12 Beslut om rätt att slutföra 
skolgången. 

7 kap 15-16 
§§ SL 

Rektor  

13 Beslut om läsårets början och 
slut. 

3 kap 3 § SF Förvaltningschef  

14 Beslut om mottagande av elev 
som inte bor i Sverige. 

4 kap 2 § SF Verksamhetschef  

 3.B. Förskoleklass    

1 Beslut om mottagande från 
annan kommun av särskilda eller 
av andra skäl. 

9 kap 13 § SL Verksamhetschef Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL i fråga om 
särskilda skäl. 

2 Beslut om att frångå elevens 
vårdnadshavares önskemål om 
placering. 

9 kap 15 § SL Chef för kvalitet- och 
utveckling 

Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol. 

 

3 Beslut om tilläggsbelopp till 
fristående förskoleklass för barn 
som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. 

9 kap 21 § SL Chef för Elevhälsa Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol enligt SL 
28 kap 5§ 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

 3.C. Grundskola    

1 Beslut om mottagande från 
annan kommun av särskilda skäl. 

10 kap 25 § 
SL 

Chef för kvalitet- och 
utveckling 

Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL 

2 Beslut om mottagande från 
annan kommun efter elevens 
vårdnadshavares önskemål. 

10 kap 27 § 
SL 

Chef för kvalitet- och 
utveckling 

 

3 Beslut om skolgång vilket 
innebär att eleven behöver bo 
utanför det egna hemmet. 

10 kap 29 § 
SL 

Chef för kvalitet- och 
utveckling 

Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL 

4 Beslut om åtgärder för elev vars 
skolgång innebär att eleven 
behöver bo utanför det egna 
hemmet. 

10 kap 29 § 
SL 

Chef för kvalitet- och 
utveckling 

Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL 

5 Beslut om att frångå 
vårdnadshavares önskemål om 
placering vid skolenhet. 

10 kap 30 § 
SL 

 Gäller ej beslut 
jml. 10 kap 30 § 
2 st. 2 pkt. SL 
vilket beslutas av 
nämnden 

Chef för kvalitet- och 
utveckling 

Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol. 

6 Beslut och ansvar för skolskjuts 
till och från grundskola. 

 

10 kap 32 § 
SL 

Handläggare för 
skolskjutsärenden på 
Tekniska förvaltningen 

Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 

Efter samråd med 
verksamhetschef 

7 Beslut om skolskjuts till och från 
grundskola i annan kommun. 

 

10 kap 33 § 
SL 

Handläggare för 
skolskjutsärenden på 
Tekniska förvaltningen 

Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 

Efter samråd med 
verksamhetschef 

 

8 Besluta om tilläggsbelopp till 
fristående grundskola för barn 
som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. 

10 kap 39 § 
SL 

Chef för Elevhälsa Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

 

9 Beslut om ytterligare 
undervisningstid. 

 

9 kap 3 § SF Förvaltningschef 

 

 

10 Beslut om fördelning av 
undervisningstid mellan 
årskurser. 

9 kap 4 § SF Förvaltningschef  

11 Beslut att inte anordna 
undervisning i erbjudet språkval. 

9 kap 7 § SF Rektor  

12 Beslut om att ansöka om lokalt 
tillval som skolans val. 

9 kap 10 § SF Rektor Efter samråd med 
verksamhetschef 

 3.D. Grundsärskola    

1 Beslut om att huvudsakligen läsa 
ämnen eller ämnesområden. 

11 kap 8 § SL Chef för elevhälsa  

2 Beslut om mottagande från 
annan kommun av särskilda skäl. 

11 kap 25 § 
SL 

Chef för elevhälsa Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL 

3 Beslut om mottagande från 
annan kommun efter elevens 
vårdnadshavares önskemål. 

11 kap 26 § 
SL 

Chef för elevhälsa  

4 Beslut om att frångå 
vårdnadshavares önskemål om 
placering vid skolenhet. 

 

11 kap 29 § 
SL 

 Gäller ej beslut 
jml. 11 kap 29 § 
2 st. 2 pkt. SL. 

Förvaltningschef Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol  

5 Beslut och ansvar för skolskjuts 
till och från grundsärskola. 

 

11 kap 31 § 
SL 

Handläggare för 
skolskjutsärenden på 
Tekniska förvaltningen 

Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 

Efter samråd med 
verksamhetschef 

 

6 Beslut om skolskjuts till och från 
grundsärskola i annan kommun. 

 

10 kap 33 § 
SL 

Handläggare för 
skolskjutsärenden på 
Tekniska förvaltningen 

Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

Efter samråd med 
verksamhetschef 

7 Besluta om tilläggsbelopp till 
fristående grundsärskola för barn 
som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. 

11 kap 38 § 
SL 

Chef för Elevhälsa Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 

 

 

8 Beslut om ytterligare 
undervisningstid. 

 

10 kap 2 § SF Förvaltningschef  

9 Beslut om fördelning av 
undervisningstid mellan 
årskurser. 

10 kap 3 § SF Förvaltningschef  

10 Beslut om att ett barn får 
fullgöra skolplikten i 
grundsärskolan höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sex år. 

7 kap 11 a § 
SL 

Chef för elevhälsa Beslut prövas 
efter vårdnads-
havares begäran. 

 3.E. Fritidshem    

1 Beslut att erbjuda utbildning i 
fritidshem utifrån elevens eget 
behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 

14 kap 5 § SL Verksamhetschef  

2 Beslut att erbjuda elev utbildning 
i fritidshem på grund av fysiska, 
psykiska eller andra skäl. 

14 kap 6 § SL Verksamhetschef  

3 Beslut om tilläggsbelopp till 
enskild huvudman för barn som 
har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. 

14 kap 17 § 
SL 

Chef för Elevhälsa Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 

 

 3.F. Entreprenad och 
samverkan 

   

1 Överlämnande av 
modersmålsundervisning eller 
studiehandledning på 
modersmålet på entreprenad till 

23 kap 3 a, 4 
§§ SL 

Rektor för modersmål på 
CFL 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

annan huvudman 

2 Ansökan hos regeringen om 
överlämnande av övrig 
undervisning på enreprenad på 
grund av särskilda skäl samt sluta 
avtal om detta. 

23 kap 5 § Förvaltningschef  

3 Överlämnade av 
myndighetsutövning som hör till 
lärares undervisningsuppgift på 
entreprenad. 

23 kap 6 § 
1st 

Rektor I samråd med 
Verksamhetschef 

 3.G. Särskilda 
utbildningsformer 

   

1 Verkställighet 
Sjukhusundervisning. 

24 kap 17 § Rektor för Sjukhusskolan  

2 Verkställighet särskild 
undervisning i hemmet eller på 
annan plats. 

24 kap 20 § Rektor  

3 Beslut om att fullgöra skolplikt 
på annat sätt än som anges i 
2010:800 Skollagen. 

24 kap 25 § 
SL 

Verksamhetschef Överklagas till 
Förvaltnings-
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 

 3.H. Annan pedagogisk 
verksamhet 

   

1 Besluta om tilläggsbelopp till 
enskild pedagogisk omsorg för 
barn som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd. 

25 kap 13 § 
SL 

Chef för Elevhälsa  

 

 3.I. Tillsyn m.m.    

1 Verkställighet tillsyn av 
fristående fritidshem som inte 
anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola samt enskild 
pedagogisk omsorg för barn i 
skolåldern. 

26 kap 4 § SL 

  

Chef för kvalitet- och 
utveckling 

 

2 Verkställighet att för nämndens 
räkning till Skolinspektionen 
avge handlingar och annat 
material vid regelbunden tillsyn. 

26 kap 7 § 
SL 

Chef för kvalitet- och 
utveckling 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

3 Verkställighet att för nämndens 
räkning till Skolinspektionen 
avge handlingar och annat 
material i samband med 
anmälningsärenden. 

26 kap 7§ 
SL 

Chef för kvalitet- och 
utveckling 

I samråd med 
Verksamhetschef 

4 Beslut om föreläggande, 
anmärkning och att avstå från 
ingripande vid tillsyn av 
fristående fritidshem som inte 
anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola samt pedagogisk 
omsorg enligt 26 kap 4 § SL. 

26 kap 10, 
11, 12 §§ SL 

  

Förvaltningschef (Rapporteras till 
Kommun-
styrelsen om inte 
detta hamnar på 
nämnden) 

5 Verkställighet att för nämndens 
räkning till Skolinspektionen 
avge handlingar och annat 
material i samband med 
kvalitetsgranskningar samt 
nationell uppföljning och 
utvärdering. 

26 kap 22, 
25 §§ SL 

Chef för kvalitet- och 
utveckling 

 

 
4. Överklaganden, 

yttranden m.m. 

   

 4.A. Överklaganden och 
yttranden 

   

1 Verkställighet av yttrande till 
annan myndighet än 
Skolinspektionen 

 Respektive 
Verksamhetschef, Chef för 
ekonomi, Chef för HR, 
Chef för kvalitet- och 
utveckling, Chef för 
elevhälsa och Chef för kost- 
och lokalvård 

 

2 Beslut att ompröva, alternativt 
inte ompröva ett beslut. 

27 § FL Delegat i ursprungsbeslutet  

3 Beslut att avvisa överklaganden 
som har kommit in för sent. 

24 § FL Chef för kvalitet- och 
utveckling 

 

4 Beslut att avvisa ombud. 9 § FL Delegat i ursprungsbeslutet  

5 Yttrande till 
Förvaltningsdomstol i 
överklagade ärenden. 

Lagrum i 
ursprungs-
beslutet 

Delegat i ursprungsbeslutet  
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

6 Överklaga och i förekommande 
fall begära inhibition av beslut 

22 § FL, 29 
§ FL 

Respektive 
Verksamhetschef, Chef för 
ekonomi, Chef för HR, 
Chef för kvalitet- och 
utveckling, Chef för 
elevhälsa och Chef för kost- 
och lokalvård 

 

 4.B. Övriga yttranden    

1 Verkställighet av 
uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare. 

6 kap 9 § 
Smittskydds-
lagen 

Skolsköterska  

2 Rätt att pröva och avgöra 
jävsinvändning mot delegat, som 
beslutar i individärenden. 

6 kap § 24 KL Förvaltningschef  

 5. Övriga ärenden    

 5.A    Personuppgiftsansvar    

1 Uppdra till förvaltningschef att 
fatta beslut med anledning av 
nämndens personuppgiftsansvar.  

 Förvaltningschef  

 



 

 Anmälningsärenden 2018-06-19 
 Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

 
Beslut 
Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till 
handlingarna. 
 

a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola 
Dnr 2017/GRN0004 610 
 

b) Kulturplan för förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan 
Dnr 2018-00058 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 
  
  

 

Delegationsbeslut 2018-06-19 
 
Beslut 
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga dessa till 
handlingarna. 

 
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 
SEKRETESS 
 

1. Grundskola 
Anmälningar kränkande behandling perioden 2018-05-29—
2018-06-18 (lista) 
 

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden juni 2018 
Dnr 2018-00007 
    

3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden juni 2018 
Dnr 2018-00007  
 

4. Beslut om avstängning perioden 2018-05-29—2018-06-19 
Dnr 2018-00018 
 

5. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2018-05-29—
2018-06-19, dnr 2018-00024 
 

6. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid juni 2018 
Dnr 2018-00025 
   

7. Personal 
 

Övriga delegationsbeslut 
 

8. Avslagsbeslut skolskjuts maj 2018 Dnr 2018-00026 
 

9. Laglighetsprövningar skolplacering 2018/2019 

Dnr 2018-00007 

 

 

 
 



   
 
  
  

 

 
 

 

 
 
 

 


