Sida

PROTOKOLL
+

1(6)

Datum

2022-05-05

Centrala funktionshinderrådet
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2022-05-05

Tid

14.00-16.00

Plats

KS Stora/Teams
Närvarande ledamöter
Niklas Arvidsson Kommunstyrelsen, ledamot
Helene Sandberg Kommunstyrelsen, ledamot
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet RTP
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening
Monika Golcher, Afasiföreningen
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF
Birgitta Häll, Reumatikerförbundet
Miriam Orlenius, Autism- och Aspergerföreningen
Övriga närvarande
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent
Lena Mellblad, Tillgänglighetskonsulent
Johanna Armå, sekreterare
§ 4 Anna Enochsson och Jacob Ingmarsson, Valnämnden
§ 5 Magnus Stenmark, förvaltningschef, SOF och Amil Cavdar, CKS

§ 10. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med en övrig fråga
§ 11. Val av protokolljusterare
Birgitta Häll utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 12. Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes utan anmärkes
§ 13. Info från valkansliet
Anna Enochsson och Jacob Ingmarsson från valnämnden presenterar hur de
arbetar inför valet och vad det innebär att vara röstmottagare. Antal
röstberättigade i Borås är ca 89 500 personer som har rösträtt till
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Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige och Valkansliet rekryterar ca 850
röstmottagare i valet.
De informerar om Budröstning, och Ambulerande röstmottagare.
Budröstning är till för de väljare som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller
äldre och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal.
Ambulerande röstmottagning som är för de som uppfyller krav för budröstning
men inte kan göra i ordning sin egen röst, inte har tillgång till vittne och, eller
bud.
Under mellanvalsperioden har åtgärder gjorts för att förarbetet inför valet med
fokus på tillgänglighet:
•

Granskning av vallokaler och förtidsröstningslokaler

•

Kontroll av tillgängligheten utomhus samt inne i vallokalen. Fokus på
dörröppnare, kontroll av hissar samt lättåtkomligt för färdtjänst

•

Tillgänglighetsanpassade valskärmar

•

Hjälpmedel: förstoringsglas, extra belysning, tillgänglighetsdatabasen

•

Ambulerande röstmottagning, LSS-boenden och daglig verksamhet

•

Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad insats att ta
sig till förtidsröstningslokalen/vallokalen

•

Utbildning för röstmottagare, inkludera tillgänglighet

Nytt fån 3 maj 2022 är att personer med tillstånd för ledsagare ska få den
tjänsten betalt då den behöver stödet för att gå och rösta. Det ska inte gå på
privatpersonens beviljade timmar.
Mer information finns i bifogad PowerPoint.

§ 14. Brandskydd LSS-boenden
Magnus Stenmark, SOF och Amil Cavdar CKS berättar hur Borås Stads
verksamheter arbetar övergripande med brandskydd. Enligt systematiskt
arbetsmiljöarbete så genomförs det brand- skyddsronder under december
månad. En brandskyddskontrollant utses av Enhetschef och utför kontroll av
brandskyddet efter rutin. Brandskyddskontrollant ska gå en utbildning hos
räddningstjänsten. Personalen skall vart tredje år genomgå en brandutbildning
och för ny personal är det önskvärt att inom 6 månader ha gått utbildningen.
Magnus visar en plan för hur arbetet med brandövning gör på LSS-boendena.
Kärragården: Godkänt och kontrollerat brandskydd- helt nytt brand och
ventilationssystem- inspektion vart annat år
Sociala omsorgsförvaltningen har ca 45 egna boenden LSS och Sol och 30
stycken gruppbostäder ca 30 stycken, där det ser väldigt olika ut. På vissa
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enheter tränar de med brukarna sedan länge och på vissa enheter skall det bokas
in brandövningar. På vissa enheter tränas det med larm andra utan larm, men
det kommer att öva med brukarna
På de enheterna där brukarna exempelvis har autism kommer de inte att delta i
övningarna, utan endast personal, då det kan skapa oreda i rutiner och bidra till
oro.
Magnus poängterar att boendena är på markplan och att de boende har egen
ingång och att det finns skalskydd i huskropparna.
Amil som är säkerhetssamordnare på avdelningen centrum för kunskap och
säkerhet (CKS) berättar att de ansvarar för rutinerna och att tillhandahålla
brandkontrollanter med SBA-pärmar, för systematiskt brandskyddsarbete och
att uppdatera innehållet. I nya boenden finns sprinklersystem och i gamla
boenden är det fastighetsägaren ansvar att besörja med sprinklersystem.
Rådet frågar om det finns tillgång till tak eller paraplyn för de boende om det
måste utrymmas?
Vid utrymning finns alltid en anvisad plats, dessa är ofta på en större markyta
utan tak. Om utrymningen tar lång tid får en plan B göras ex fylytta de boende
till en busshållplats i närheten.
Gällande frågan om hur skolelever förbereds för övning är det varje
skola/avdelning som ansvar för det. Då det handlar om barn behöver ofta
klasserna förberedas generellt för att inte skapa rädsla och oro.
Rådet lyfter även frågan hur LSS-boenden förbereds på om ”krisen kommer”.
Magnus informerar om att det kommer genomföras en utbildning med CKS i
krisberedskap och en det blir en större kris aktiveras krisledningsarbetet
centralt.
Mer information finns i bifogad PowerPoint.

§ 15. Träffpunkt Simonsland
Tage informerar om vad som beslutats på lokala pensionärs- och
funktionshinderrådet med Fritids- och folkhälsonämnden 1 mars 2022:
På råden lyfts verksamheter generellt. Specifika verksamheter lyfts med
respektive chef. Frågor gällande träffpunkt Simonsland behandlas på
husmötena och önskar föreningarna att Fritids- och folkhälsonämndens
presidium kommer gör de gärna det för att svara på frågor. se bifoga fil.

§ 16. Elevombudets rapport
Johanna gör en dragning av Elevombudets rapport 2021. Elevombud (EO) har
funnits i Borås Stad sedan augusti 2018 och är en neutral part som kan ge stöd
till vårdnadshavare och elever i frågor kring kränkande behandling och andra
skolrelaterade frågor. EO kan även vara en länk mellan vårdnadshavare till
kommunens tjänstepersoner och andra verksamheter som arbetar med barn
och unga. Det har varit en positiv utveckling av EO:s arbete under år 2021 och
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en utveckling av samverkan med såväl skolorna, Grundskoleförvaltningen, IFO
(individ- och familjeomsorgen) som BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och
vårdcentralen Ungas psykiska hälsa.
Merparten av ärendena handlar om behov av stöd, både kunskapsmässigt och
socialt. Flera av eleverna har utretts för eller utreds för en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Ärenden gällande elever på högstadiet handlar ofta om
oron inför gymnasievalet när betygen inte är godkända utifrån behov av extra
stöd och särskild anpassning eller när den psykiska ohälsan gör att eleven inte
kommer till skolan.
I sin rapport 2020 skrev EO om specialkost för elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning (NPF) och att det vore en bra framtidsfråga att får extra
utbildning i NPF då måltidspersonalen har en viktig roll och ser mycket.
Detta uppmärksammad av Grundskolenämnden som beslutade följande efter
dialog med förvaltningschef, chef för kost och lokalvård och EO:
Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utbildningsinsats för att öka
förståelsen och kunskaperna i NPF för personal inom kost och lokalvård samt vaktmästeri.
Grundskolenämndens budget 2022
Elevombudet har deltagit i flera SIP-möten kopplade tillsammans med skolan
ihop med bland annat socialtjänst, BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) och
Ungas psykiska hälsa. På flertalet möten tycks det finnas en otydlighet i uppdrag
mellan region/kommun och mellan olika regionala verksamheter och mellan
olika kommunala verksamheter. Upplevelsen är att de olika parternas uppdrag
ibland inte ”når” varandra utan att det finns ”glapp” som ingen ansvarar för.
Kommunalråden för område skola bjöd in EO för att lyfta frågan på
kommundialogen mellan Borås Stad och Hälso- och sjukvårdsnämnden Södra
Älvsborgs presidium. Frågan skickades därefter vidare till
Närvårdssamverkanskontoret och problemställningen togs upp i
Uppdragsgrupp Barn och unga, detta för att se hur stort problemet är. Det
visade sig att problemet var stort och att samtliga kommuner upplever samma
sak. Utifrån detta kommer frågan att tas vidare för dialog, dels i
Närvårdssamverkans AU (Arbetsutskott) men också igen i uppdragsgrupp Barn
och unga för vidare hantering av frågan.
Se rapporten som bifogat dokument
§ 17. Borås Stads förhållningssätt till astma och allergi
Johanna svarar på Astma och allergiförenings fråga:
Vad gäller allergi och astmaframkallande ämnen såsom starka dofter ,växter och
pälsdjur. Val av material exempelvis lätt avtorkbara soffor, stolar och golv
kontra stoppade möbler och mattor med lugg och heltäckningsmattor.
Rökning, även kläder som luktar rök.
Borås Stad har ett gemensamt förhållningssätt för allergi och doftöverkänslighet
som gäller för gäller för hela staden. Det är inte så detaljerat, utan det omfattar
allergener generellt och inte specificerat. Det möjliggör ett bredare
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användningsområde och ingen komponent missas.
Se bifogat dokument för rutiner
Gällande rökning på arbetsplatsen finns en specifik rutin. Borås Stad har rökfri
arbetstid. Det innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetspasset. Rökning
är tillåten under lunchrasten och för dem som har avtal om måltidsuppehåll.
Rökfri arbetstid är ett steg i rätt riktning för friska medarbetare och hälsosamma
och attraktiva arbetsplatser.
Se bifogat dokument för rutiner
Lokalvården
Utgår från de som verkar och vistas i kommunens lokaler och har bytt ut alla
produkter som går till allergifria. De följer Astma och allergiförbundets
rekommendationer och miljöaspekter. Gällande möbler ska brukarna ha en så
likvärdig hemmamiljö som möjligt. Brukarna får möblera sin egna som rum
som de önskar, men de allmänna utrymmena ska vara städbara.
Vid nybyggnationer p-märks utifrån ventilation, klimat och städbarhet.
Kost
Kost-organisationen utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Där står
det att sesamfrön, nötter och jordnötter inte ska serveras i förskola eller skola.
Från 2024 är det lagstyrt att alla kommuner ska ha en övergripande skriftlig
handlingsplan kring hantering av specialkost bland annat för att säkra
spårbarheten. Varje enhet bryter ner den övergripande handlingsplan och
skapar skriftliga rutiner till för sin verksamhet. Det kan exempelvis skilja sig
ifrån om de är tillagnings- eller mottagning kök.
Rådet undrar vad det är för produkter som inte går att byta ut till doftfria. De
undrar även om anställda med arbetskläder byter om när de ska röka.
Tjänstepensioner på Stadsledningskansliet tar frågan vidare och återkommer på
nästa möte.
Rådet önskar även att representanter från Vård och äldreförvaltningen bjuds in
till kommande möte för att svar på frågor ombyte av kläder vid rökning och
terapihundar och terapihästar.
§ 18. Rehab-bad
Frågan om rehab-bad har varit upp på tidigare möten och upplevds obesvarad.
I anteckningarna från höstdialog, den 18 oktober 2021, mellan Borås stad och
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden står:
Rehabbadet är igång efter renoveringar, SÄS har färre tider för egen del. Detta
ökar möjligheteten för föreningar att boka. Kostnaden för att hyra badet
kommer att öka för föreningar. Vilka effekter ger detta?
Återkoppling sker då verksamheten varit igång ett tag.
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Ledamöterna informerar om att Hjärt – och lungföreningen och
Reumatikerförbundet får tillgång till badet denna vecka och att prishöjningen är
på 400%.
Dialog förs med Fritids – och folkhälsoförvaltningen om föreningarnas
möjlighet att nyttja de kommunala bassängerna istället för rehab-badet på SÄS.

§ 19. Reviderade riktlinjer
Alla tre funktionerråden fick möjlighet att svara på enkäten om hur de upplever
råden idag. Svarsfrekvensen var hög, 86%. Råden representeras i huvudsak av
kvinnor, födda i Sverige och nästan hälften har någon form av
funktionsnedsättning.
De flesta tycker att funktionshinderråden har uppfyllt sitt syfte enligt
reglemente och att rätt frågor har tagits upp i rätt råd. De svarande tycker att
funktionshinderråden bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för
personer med funktionsnedsättning att leva och bo i Borås.
Svaren som inkommit från pensionärs- och funktionshinderråden blir underlag
för att revidera nuvarande riktlinjer i arbetsgruppen med tjänstepersoner och en
representant från varje råd. Tage Carlsson kommer att representera centrala
funktionshinderrådet.

§ 20. Nästa möte
6 oktober 2022 kl. 14.00-16.00 (förmötet börjar kl. 13.00) i KS Stora

§ 21. Övriga frågor
Vill föreningarna få med punkter till agendan, maila till Johanna Armå senast en
månad före utsatt mötesdatum

Underskrifter

Underskrift

Justeras
Underskrift

Namnförtydligande
Tage Carlsson, ordförande

Namnförtydligande
Birgitta Häll

Valet 2022
Med fokus på tillgänglighet

Allmänna val (RKR)
söndagen den 11 september
2022
Ett val som sker vart fjärde år.
Nästa val infaller 2026.

Valnämndens ansvarsområden
• Allmänna val vart
4:e år
• EU-val vart 5:e år
• Vid behov
extraval eller
omval
• Valnämnden
ansvarar för
folkomröstningar

Rösträtt
Du har rösträtt till riksdagen om du:
• är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i
Sverige
• fyller 18 senast på valdagen
(svenska medborgare som utvandrat måste ha varit
folkbokförd i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet)

Rösträtt
Du har rösträtt till kommun- och
regionfullmäktige om du:
•

är 18 år senast på valdagen,

•

är svensk medborgare, medborgare i ett annat EU-land, Island eller
Norge och folkbokförd i kommunen och regionen, eller

•

är medborgare i ett annat land som är folkbokförd i kommunen och
regionen och ha varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år
före valdagen.

De geografiska valområdena
• Borås Stad är indelad i tre valkretsar, varje valkrets har ett
antal valdistrikt.
• Sammanlagt har kommunen 80 valdistrikt.
• Varje valdistrikt innebär i praktiken en vallokal.
• https://karta.boras.se/mycartaserver/emap.html?map=Vallokale
r%202022&north=6400532.334&east=116934.368&res=50.496
1125

Valdistriktsindelning 2022

Att rösta i valet
• Oftast används kommunens befintliga lokaler och därmed är
vallokalerna i flera skolor
• Till varje vallokal hör ett antal personer som är röstberättigade
• Antal röstberättigade i Borås är ca 89 500 personer som har
rösträtt till Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige.
• Valkansliet rekryterar ca 850 röstmottagare i valet

Rösta i en vallokal
Arbetsmoment under dagen:
• hålla ordning i valsedelställen och bakom valskärmarna
• ta emot och lägga ut valsedlar samt se över ordningen i valsedelställen
• styra eventuell kö
• hjälpa väljare
• ta emot och granska röster
• räkna röster
• återställa vallokalen
• Valhemligheten ska garanteras:
o Väljaren ska själv göra i ordning sin röst.
o Rösten ska göras i ordning i avskildhet.

o Du har tystnadsplikt som röstmottagare.

https://www.youtube.com/watch?v=
EP6PvtEUArI

Olika sätt att rösta
• Förtidsrösta var som helst i hela landet
• Rösta från utlandet via ambassad, konsulat
• Brevrösta från utlandet
• Budröstning
• Ambulerande röstmottagning
• Rösta i vallokalen på valdagen

Förtidsröstning
• Förtidsröstningen börjar alltid 18 dagar innan valdagen
• Förtidsröstning till valet påbörjas från och med 24 augusti till och med
10 september 2022 på alla förtidsröstningsställen.

Förtidsröstningslokaler
• Kommunen använder sig av neutrala lokaler till
förtidsröstningen
• De flesta förtidsröstningslokaler är oftast mötesplatser
• Minst en förtidsröstningslokal ska vara öppen under
valdagen
• Förtidsröstningslokalen ska vara fritt från all form av
politisk propaganda eller religiösa anknytningar m.m.

Valstugor på Stora torget och Knalleland
• Under ombyggnation 

Förtidsröstningslokaler
• Dalsjöfors: gamla fritidsgården
• Fristad: Skogslids vård- och omsorgsboende
• Göta: Boråshallen, Rotundan
• Hulta: Hultahuset, mötesplatsen
• Hässleholmen: Hässlehuset, mötesplatsen
• Knalleland (Valstuga)
• Kristineberg: Kristineberghuset, hemtjänstens tidigare lokaler
• Norrby: Norrbyhuset, mötesplatsen
• Sandared: Sandgärdskolans aula, enbart helger
• Sjöbo: Sjöboskolan, stora matsalen, enbart helger

Fortsättning förtidsröstningslokaler
• Stadsbiblioteket
• Stadshuset, enbart öppet på valdagen den 11 september
• Stora torget, valstuga
• Södra Älvsborgs sjukhus (Östen Engelbrektssons lokal)
• Viskafors: Viskaforsskolans matsal, enbart helger

Budröstning
• Om väljaren är sjuk, har en funktionsnedsättning
eller äldre och inte själv kan ta sig till sin vallokal
eller en röstningslokal.
• Budröstningskit
• Behövs ett vittne och ett bud, får ej vara samma
person.
• Väljaren ska själv göra i ordning sin röst.
Vem får vara bud?
• Person över 18 år
• Anhörig eller någon som brukar hjälpa väljaren i
vardagen.
Vem får vara vittne?
• Person över 18 år.

Ambulerande röstmottagning
För vem?
• Den som uppfyller krav för budröstning men inte kan göra i ordning sin egen röst, inte har
tillgång till vittne och, eller bud.
Hur?
• Väljare bokar tid för röstmottagning hos kommunen.
• Två röstmottagare åker hem till väljaren enligt överenskommelse och har med sig material för
att väljaren ska kunna rösta.
o Därefter transporteras rösten i omslag till en röstningslokal där den ska tas omhand.

Röstkort
• Varje väljare ska ha fått ett röstkort som är obligatoriskt för att
kunna förtidsrösta
• På varje förtidsröstningsställe ska det finnas möjlighet att skriva
ut ett så kallat dubblettröstkort
• På valdagen kan väljaren rösta utan att ha röstkortet med sig

Tillgängliga val
• Förarbetet inför valet, fokus på tillgänglighet
• Granskning av vallokaler och förtidsröstningslokaler
• Kontroll av tillgängligheten utomhus samt inne i vallokalen. Fokus på
dörröppnare, kontroll av hissar samt lättåtkomligt för färdtjänst

• Tillgänglighetsanpassade valskärmar
• Hjälpmedel: förstoringsglas, extra belysning,
tillgänglighetsdatabasen
• Ambulerande röstmottagning, LSS-boenden och daglig
verksamhet
• Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad
insats att ta sig till förtidsröstningslokalen/vallokalen
• Utbildning för röstmottagare, inkludera tillgänglighet

Frågor gällande genomförandet av valet?

Vid kontakt
valnamnden@boras.se
alternativt 033-358090

Tack!

Sociala omsorgsförvaltningen
Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete
• Enligt systematiskt arbetsmiljöarbete så genomförs det brandskyddsronder under december månad.
• Nämnd- Förvaltningschef- Verksamhetschef
• Brandskyddsansvarig- enhetschef ansvarar för det systematiska
brandskyddet
• Brandskyddskontrollant- utses av Enhetschef – utför då kontroll av
brandskyddet efter rutin.

Övningar/utbildning
• På grund av den pandemi som vi levt med i över två år har detta
arbete inte kunnat genomföras som önskat.
• Personalen skall vart tredje år genomgå en brandutbildning och för ny
personal är det önskvärt att inom 6 månader ha gått utbildningen.
• 3 typer av utbildning- Den stora vart 3 år De praktiska momenten
består av att kursdeltagarna får pröva att släcka olika typer av bränder
med de vanligaste släckredskapen med en utbildare/instruktör från
räddningstjänsten.• Övning på enhet.
• Webbutbildning .

Brand övningar
• Kärragården: Godkänt och kontrollerat brandskydd- helt nytt brand
och ventilationssystem- inspektion vart annat år
• Sociala omsorgsförvaltningen har ca 45 egna boenden LSS och Sol –
• Gruppbostäder ca 30 stycken- här ser det väldigt olika ut• På vissa tränar vi med brukarna sedan länge
• På vissa skall det bokas in brandövningar- men även här kommer det
att se olika ut- Tex med larm/utan larm- men man kommer att öva
med brukarna
• På flertalet kommer vi inte att öva med brukarna.

Webbutbildning/brand
• Brandförlopp
• Brandorsaker
• Brandförebyggande åtgärder
• Att larma
• Utrymning
• Brand i kläder
• Handbrandsläckare
• Inomhusbrandposter

Brandskydd
• LFF tillsammans med SÄRF- tillsyn- även här ligger SÄRF efter på
grund av pandemin- men sociala omsorgsförvaltningen har
tillsammans med LFF satt en plan som sträcker sig från 2022-2027 och
detta utifrån en prioriteringslista som sociala omsorgsförvaltningen
upprättat.
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1 Inledning
Elevombud (EO) har funnits i Borås Stad sedan augusti 2018 och tillhör
organisatoriskt Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. EO riktar sig
både till de kommunala och fristående grundskolorna och är en neutral part
som kan ge stöd till vårdnadshavare och elever i frågor kring kränkande
behandling och andra skolrelaterade frågor. EO kan även vara en länk mellan
vårdnadshavare till kommunens tjänstepersoner och andra verksamheter som
arbetar med barn och unga. I kontakten med elever och vårdnadshavare ges
information om såväl skolans som deras egna rättigheter och skyldigheter.
Utöver skollagen utgår EO även ifrån diskrimineringsgrunderna och
Barnkonventionen. EO omfattas av sekretess enligt både Offentlighets- och
sekretesslagen (OSL) och Skollagen, och har en anmälningsskyldighet enligt
Socialtjänstlagen (SOL) att genast anmäla till Socialnämnden om den får
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Elevombudet har en kontinuerlig kontakt med Grundskoleförvaltningen och de
fristående skolorna bland annat på samverkansmöten.
I uppdraget ingår att ta fram en årsrapport till Kommunstyrelsen. I år lyfter EO
två områden som nämnderna uppmärksammat och fångat upp från 2020 års
rapport. I rapporten ges exempel på den positiva utveckling av EO:s arbete och
sin samverkan med såväl grundskolan och kommunala verksamheter som med
regionen. Även i år handlar merparten av ärendena om behov av stöd, både
kunskapsmässigt och socialt. Flera av eleverna har eller utreds för en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Elevombudets rapport år 2021

Borås Stad

Datum

Sida

2022-03-07

4(13)

2 Elevombudets uppdrag
Elevombudets uppdrag är att stötta och vägleda såväl vårdnadshavare som
elever, från förskoleklass till årskurs nio, i olika skolfrågor bland annat
kränkningar. Vårdnadshavare och elever hänvisas i första hand att försöka lösa
de uppkomna situationerna eller frågorna med berörd personal på skolan.
Ibland kan situationer ändå uppstå så att relationer blivit ”infekterade” och då
kan EO hjälpa till. Funktionen EO har inga juridiska befogenheter och kan inte
ändra den åtgärd skolan vidtagit. Genom att tolka de beslut som tagits, titta på
åtgärder, förklara skolans och elevers och vårdnadshavares rättigheter och
skyldigheter, så kan familjer få hjälp och stöd. I en förlängning återskapas
förhoppningsvis kontakten och förtroendet för skolan. Vid behov informeras
rektor och ibland även berörd verksamhetschef. I avstämningsmöten med
Grundskoleförvaltningens kvalitetsavdelning och ledning för de fristående
skolorna informeras om händelser och avvikelser som EO uppmärksammat.
Detta för att bidra till en kvalitetsförbättring. Elevombudet kan även informera
om sitt pågående arbete.
För EO är det barnens bästa som är utgångspunkten och det ansvar som
kommunen har för dem. I Barnkonventionen står det att staten har ett
övergripande ansvar men kommuner och regioner ansvarar för de flesta frågor
som direkt rör barn och ungdomar i Sverige. Därför är det arbetet på regional
och lokal nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till
Barnkonventionens principer och krav.
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3 Beskrivning av nuläge
Samverkan
Det har varit en positiv utveckling av EO:s arbete under år 2021 och en
utveckling av samverkan med såväl skolorna, Grundskoleförvaltningen, IFO
(individ- och familjeomsorgen) som BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och
vårdcentralen Ungas psykiska hälsa.
Inför höstterminens start skickade EO ut ett informationsbrev om funktionen
till alla rektorer. I samband med det kom ett önskemål från rektor om att få
information riktad till vårdnadshavare som kunde skickas hem. Flera rektorer
bekräftade att de skickat ut brevet.
Under våren var EO inbjuden till ett dialogmöte med ADHD-teamet på BUP.
Många av vårdnadshavarna som kontaktar EO har även en kontakt med BUP,
så det är en vinst att känna till varandras uppdrag för att gemensamt kunna
stötta familjerna.
Det pågår en omorganisation och ADHD-teamet kommer att slås ihop med
BUP:s neuropsykiatriska team (som idag har autismpatienter). Elevombudet är
inbjudet att träffa det nya teamet i början av våren 2022 för att fortsätta
samverkan som påbörjats.
Vår kontaktperson på BUP tipsade oss att ringa dig när det gäller skolfrågor.
Vårdnadshavare

Rektorer har själva hört av sig till EO då de tror att det kan vara ett bra stöd för
elev och vårdnadshavare. Bland annat har en rektor önskat ha med EO på ett
SIP-möte (samordnad individuell plan) med en familj som denne varit i kontakt
med vid ett tidigare tillfälle.

Ärenden 2021
Under 2021 inkom 48 ärenden, 14 färre än föregående år. Även i år handlar
merparten om behov av stöd, både kunskapsmässigt och socialt. Flera av
eleverna har utretts för eller utreds för en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. I ärendena speglar vårdnadshavare ofta hur det fått
förståelsen och stödet från skolan.
I 2020 års rapport gjorde EO analysen att det ökade antalet ärenden berodde på
att BUP och Ungas psykiska hälsa hänvisade vårdnadshavare till EO. BUP och
Ungas psykiska hälsa har haft många nya ärenden under året och minskningen
av ärenden till EO beror troligtvis på pandemin som gjort att skolåret sett
annorlunda ut. Ärendena kom fortsatt spridda under året och vårdnadshavare
tog kontakt under loven.
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Sju ärenden är återkommande från perioden augusti 2018-december 2020.
Dessa ärenden är inräknade i statistiken för 2021.
Under året har det även inkommit ett ärende kopplat till gymnasiet och ett från
en annan kommun. Då har de blivit tipsade om vart de kan vända sig för vidare
hjälp.
Nytt för i år är att EO har tittat på fördelning mellan pojkar och flickor och
stadier; F-3, 4-6 och 7-9.

Pojkarna står för större andel av ärendena till EO.
Grundskoleförvaltningen bekräftar EO:s siffror med statistik som visar att
pojkarna står för 62 % av åtgärdsprogrammen och flickorna för 38 % i de
kommunala grundskolorna år 2021.
Montessori Malmen informerar att åtgärdsprogrammen samt de extra insatserna
som getts i Ma och NO till elever i år 8 och 9 utifrån att de hade mycket
hemundervisning förra våren så är fördelningen 60 % pojkar och 40% flickor.
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Statistik från Grundskoleförvaltningen för hösten 2021 visar att det är fler
pojkar som både utsätter och utsätts för kränkningar. Fördelningen kan se olika
ut på respektive skola. Kunskapsskolan, Engelska skolan och Montessori
Malmen ser samma trend.

Ärendena ökar i årskurs 4-6. EO:s analys är att kunskapskraven ökar och att det
blir tydligare om eleverna inte ”hänger” med. Med stigande ålder vill de vuxna i
skolan göra eleverna mer delaktiga i sina egna val, vilket också kan skapa stress
och ångest. Även det sociala samspelet ändras och elevernas uppfattning om sig
själva, något som erfarna pedagoger vittnar om. På Riksförbundet Attentions
webbsida, vars arbete består i att sprida kunskap om NPF, går det att läsa ”I
skolan ställs krav på att kunna anpassa sig och följa uttalade och outtalade
regler. Därför blir neuropsykiatriska problem ofta synliga i samband med
skolstarten. Det är lätt att barnen missförstås som bråkiga och det är vanligt att
de hamnar i konflikter med sina klasskamrater. Många av barnen har dessutom
inlärningssvårigheter. Det kan vara läs- och skrivproblem, svårigheter att förstå
eller koncentrationssvårigheter. Ungdomar med NPF hamnar ofta utanför den
sociala gemenskapen. De impulsiva hamnar lätt i olämpliga kamratgäng och de
inåtvända blir ofta ensamma, såvida de inte kan bevara kompisrelationer genom
sina intressen. Många har dåligt självförtroende och några drabbas av
depressioner. Därför är det väldigt viktigt med stöd, vägledning och närvarande
vuxna under tonåren.”
Vi kämpar med att få vårt barn till skolan för att följa skollagen, trots att det mår dåligt
där och undrar vad politikerna gör.
Vårdnadshavare

Det som uttrycks i citatet ovan är något som EO har mött i flera av samtalen med
vårdnadshavare.
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Vad kan vårt barn söka till på gymnasiet när den inte har godkända betyg?
Vårdnadshavare

Ärenden gällande elever på högstadiet handlar ofta om oron inför
gymnasievalet när betygen inte är godkända utifrån behov av extra stöd och
särskild anpassning eller när den psykiska ohälsan gör att eleven inte kommer
till skolan.
I rapporten Stöd till unga som varken arbetar eller studerar delrapport april
2019 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (s. 15) går att läsa
”unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade i gruppen som lämnar
gymnasiet utan examen”. Rapporten lyfter även att psykisk ohälsa i en del fall
kan påverka funktionsförmågan och bidra till svårigheter att fullfölja studier.
Barn och unga som drabbats tidigt i åldern har en lägre uppnådd
utbildningsnivå (s. 16).

Forskning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
I ett antal artiklar skrivna av forskare från Uppsala universitet beskrivs upplevd
stress hos barn och unga med ADHD ur ett barnens perspektiv. Det
framkommer att barn och ungdomar med ADHD upplever stress i högre grad
än jämnåriga barn utan ADHD. Ungdomarna kopplade samman stress med en
känsla av hjälplöshet, med ökad ohälsa och ångest. Skolan, ADHD-symtom,
icke-förutsägbara situationer och relationsproblem upplevdes som särskilt
stressande. Att ta hjälp av andra, att vara accepterande mot sig själv och att
försöka planera framåt sågs som hjälpfulla strategier (Johan Isaksson, Vladislav
Ruchkin och Frank Lindblad m. fl. Uppsala universitet).
Tobias Forsell har skrivit en avhandling om skolfrånvaro och att det alltid finns
en väg tillbaka med rätt stöd., ”Man är ju typ elev, fast på avstånd –
Problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv”.
Tobias har intervjuat elever som har haft problematisk skolfrånvaro. Han
skriver att de första signalerna om att det finns ett motstånd hos eleven att gå
till skolan oftast visar sig hemma genom exempelvis fysiska besvär, verbala
mothugg eller genom att inte vilja kliva upp ur sängen på morgonen.
Skolfrånvaro sker inte plötsligt utan växer fram under en lång tid. Det kan
exempelvis börja tidigt i grundskolan genom svårigheter med koncentrationen
och sedan byggas på med att de sociala kontakterna inte riktigt fungerar. I yngre
årskurser är eleverna ofta i samma klassrum, träffar samma klasskamrater och
har samma lärare och då fungerar det ofta okej. Ju äldre eleven blir desto större
blir utmaningarna genom att gruppkonstellationer byts, eleven behöver kunna
orientera sig genom skolan till olika klassrum och förhålla sig till olika lärare och
undervisningsstrategier. Är frånvaron redan ett faktum skriver han att det är
viktigt att inte ge upp, det finns alltid vägar att komma tillbaka! Forskning visar
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att när eleven väl stannar hemma så uppstår vidmakthållande faktorer som gör
det svårare för eleven att gå tillbaks till skolan. Bristande kontakter från skolan,
att eleven känner sig ohjälpligt efter i skolarbetet eller att det helt enkelt upplevs
pinsamt att komma tillbaka.
En annan viktig faktor är också att det psykiska måendet ofta försämras när
eleven är hemma vilket gör det svårare att orka med de ansträngningar som
krävs för att komma tillbaka. Dessutom har många också en sårbarhet som
beror på psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men det
i sig behöver inte vara en riskfaktor om det finns skyddsfaktorer i skolan såsom
en tillgänglig lärmiljö och ett inkluderande socialt klimat som kan fungera
kompensatoriskt. Föräldrarna behöver motivera barnet extremt mycket. Om
föräldrarna har möjlighet att tidigt skicka signaler till skolpersonal om detta är
mycket vunnet. Tobias menar att när eleven känner social tillhörighet, mår bra i
den pedagogiska miljön och utvecklas på ett gynnsamt sätt behöver inte en
funktionsnedsättning vara en riskfaktor. Han menar även att det är viktigt att
skolan fångar upp hur eleven upplever sin roll i gruppen, om denne tycker att
den har kompisar och upplever sin trygghet i olika miljöer såsom klassrum,
matsal och omklädningsrum. Och när eleven inte kommer till skolan är det
viktigt att vara flexibel och söka kontakt genom att sms:a eller ringa hem. Visa
villighet att möta upp där eleven känner sig bekväm för att höra hur läget är.
Slutligen konstaterar han att alla parter vill att eleven ska vara i skolan. Även
eleven. I mångt och mycket kan vi lägga undan bilden av elever som hellre vill
vara hemma och exempelvis spela spel (Tobias Forsell, filosofie doktor i
pedagogiskt arbete).
Elevombudet tycker att forskningen som presenteras och Attention
information visar på att rätt förutsättningar ökar möjligheten för elever att klara
av skolgången och även kunna uppnå en bra närvaro.

Möten med skolor
Elevombudet har varit stöd till vårdnadshavare på sju möten varav två varit
SIP-möten. Alla mötena har haft uppföljningsmöten, allt från en gång till ett
möte varje månad i ett halvt år.
I ett ärende har skolan och EO gjort en gemensam orosanmälan.
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4 Nämnderna fångade upp
I sin rapport 2020 skrev EO om specialkost för elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning (NPF) och att det vore en bra framtidsfråga att får extra
utbildning i NPF då måltidspersonalen har en viktig roll och ser mycket.
Detta uppmärksammad av Grundskolenämnden som beslutade följande efter
dialog med förvaltningschef, chef för kost och lokalvård och EO:
Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utbildningsinsats för att öka
förståelsen och kunskaperna i NPF för personal inom kost och lokalvård samt vaktmästeri.
Grundskolenämndens budget 2022

Elevombudet har deltagit i flera SIP-möten kopplade tillsammans med skolan
ihop med bland annat socialtjänst, BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) och
Ungas psykiska hälsa. På flertalet möten tycks det finnas en otydlighet i uppdrag
mellan region/kommun och mellan olika regionala verksamheter och mellan
olika kommunala verksamheter. Upplevelsen är att de olika parternas uppdrag
ibland inte ”når” varandra utan att det finns ”glapp” som ingen ansvarar för.
Kommunalråden för område skola bjöd in EO för att lyfta frågan på
kommundialogen mellan Borås Stad och Hälso- och sjukvårdsnämnden Södra
Älvsborgs presidium. Frågan skickades därefter vidare till
Närvårdssamverkanskontoret och problemställningen togs upp i
Uppdragsgrupp Barn och unga, detta för att se hur stort problemet är. Det
visade sig att problemet var stort och att samtliga kommuner upplever samma
sak. Utifrån detta kommer frågan att tas vidare för dialog, dels i
Närvårdssamverkans AU (Arbetsutskott) men också igen i uppdragsgrupp Barn
och unga för vidare hantering av frågan.
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5 Nätverk - lokalt och nationellt
Elevombudet deltar i Närvaronätverk som är ett närverk för personal inom
grundskolan och Individ och familjeomsorgen barn och unga (IFO). Nätverket
syftar till att utveckla samverkansvägar för att öka elevers skolnärvaro, men
också en kunskap om varandras uppdrag. Nätverket arrangeras av Team
Domino, närvaroteam med verksamhetsutvecklare från
Grundskoleförvaltningen och IFO barn och unga.
Som tidigare nämnts kommer samverkan utvecklas med BUP när enheter går
samman.
På grund av arbetsbelastning av pandemin och pensionsavgångar har det under
året bara varit Barn och elevombudet i Jönköping och Borås Stads Elevombud
som träffas digitalt en gång i månaden. Ett mycket viktigt tillfälle för att utbyta
erfarenheter, stötta varandra och ge tips.
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6 Avslutning
År 2021 uteblev besök på skolor och föräldraföreningar, men förhoppningen
lever kvar att det går att besöka under år 2022.
Med det kontaktnät som byggts upp och relationer som skapats ute i
verksamheterna upplever EO att arbetet med att stötta elever och
vårdnadshavare flutit på. Det krävs dock ett arbete med att göra funktionen
synlig. Bland annat genom att skicka ut sin information och hålla kontakten
med nätverk.
/ Johanna Armå
Elevombud
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Information från Borås Stads anställda på intranät

Allergi och doftöverkänslighet
Överkänslighet blir allt vanligare vilket innebär att allt fler reagerar på dofter. Den som är
doftöverkänslig kan inte som en allergiker/astmatiker ta medicin för sina besvär utan är beroende av
att omgivningen visar hänsyn och att det sker en minskning av dofter i personens närhet. Det är inte
doften i sig som ger upphov till problemen utan dess kemiska sammansättning. Det innebär att den
som är överkänslig reagerar redan på relativt svaga nivåer, vilket kan vara svårt för omgivningen att
förstå. Våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla därför är det viktigt att vi visar hänsyn och
förståelse för dem som är överkänsliga mot dofter och andra allergener.
Allergener och starka dofter kan påverka så väl medarbetare, brukare, vårdtagare, elever som
anhöriga och besökare till våra verksamheter negativt. Kommunens arbetsplatser är offentliga
lokaler, vilket innebär att vi har ett ansvar för att våra lokaler är tillgängliga för alla. Det är viktigt att
vi som arbetsgivare föregår med gott exempel visar hänsyn där så är möjligt, exempelvis genom att
undvika onödiga allergener/dofter i våra lokaler.
Den som är överkänslig mot dofter/allergener har ansvaret att informera sin chef och sina närmaste
kollegor om situationen. Arbetsplatsen ska sedan ta fram rutiner och former så att samtliga i
arbetsgruppen kan fungera på sin arbetsplats. Viktigt att ta hänsyn till vid exempelvis bokning av
konferenser och dyl. Som hjälp finns checklistan Allergirond på kontor Länk till annan webbplats,
öppnas i nytt fönster.att tillgå. Arbetsplatser kan med fördel gå allergirond i samband med den årliga
skyddsronden.
Vid upphandling av städ- och rengöringsmedel samt tvättmedel och hygienprodukter ska
oparfymerade produkter väljas där så är möjligt. Astma och allergiförbundet har bra checklistor över
produkter som är lämpliga att använda.
Vi ska visa hänsyn och undvika att ta in allergena/doftande växter i våra gemensamma lokaler.

Rökfri arbetstid
Borås Stad har rökfri arbetstid. Det innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetspasset.
Rökning är tillåten under lunchrasten och för dem som har avtal om måltidsuppehåll. Rökfri arbetstid
är ett steg i rätt riktning för friska medarbetare och hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.
Varför
Vår hälsa
Vi, alla medarbetare i Borås Stad, är den viktigaste tillgången på varje arbetsplats.
Organisationens framtid
En attraktiv och framgångsrik organisation byggs av engagerade medarbetare som mår bra.
Etik och goodwill
Boråsarna som vi är tillför uppskattar en hälsomedveten och framsynt kommun.
Fräschare arbetsmiljö

Sunt och trivsamt för alla.
Bättre ekonomi
Den som slutar röka sparar mycket pengar och organisationens arbetskraftskostnader för rökning
minskar.
Arbetsmiljölagen och tobakslagen
Varje arbetsgivare ska vidta åtgärder som förebygger ohälsa och minimera risken för passiv rökning.
Stöd för dig som vill sluta röka
Borås Stad erbjuder rökavvänjningskurs för dem som tar beslutet att sluta röka. Grupper startar efter
behov.
Via livsstilsverktyget "PriusHealth" kan du som vill sluta röka få professionell hjälp och skapa dig en
användare. Välj sedan tema rökstopp. Detta är kostnadsfritt och du kan starta när du vill.
Sluta röka linjen erbjuder individanpassat stöd och handledning inom tobaksavvänjning. Där kommer
du i kontakt med professionell personal som är utbildad i tobaksavvänjning.

