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Datum 

2021-04-26 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde   

på distans via teams-möte, onsdagen den 28 april 2021 kl. 17.00 

Kl. 17.00 workshop riskanalys 2022 

Kl. 18.00 startar ordinarie sammanträde 

 

Observera: Ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, 

nämndsekreterare samt IT-ansvarig deltar vid mötet på plats i 

Grundskoleförvaltningen, lokal Borgstena plan 1. Övriga ledamöter och 

ersättare, adjungerade tjänstemän samt fackliga företrädare deltar på distans. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde 

hållas inför stängda dörrar.    

 

 

Per Carlsson 
Grundskolenämndens Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls till Emil Persson Torgerson via e-post: 

emil.persson.torgerson@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2021-04-26 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende 

1. Upprop och val av justerande personer 

   

2. Fastställande av föredragningslista 

   

3. Information från förvaltningschefen 

   

4. Budgetuppföljning per mars 2021 

Dnr 2021-00010 3.5.4.0 1 

5. Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta  

Dnr 2020-00133 3.5.4.0 1 

6. Återrapportering av uppdrag: Utredning av urvalsprinciper för 

skolplaceringar Borås Stad 

Dnr 2019-00053 3.5.4.0 1 

7. Uppdrag: Undersöka förutsättningar för att organisera resursskolor i Borås  

Dnr 2021-00034 3.5.0.1 1 

8. Yttrande över Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering 

i Borås Stad 

Dnr 2021-00014 3.5.0.1 1 

9. Remiss Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024  

Dnr 2021-00025 3.5.4.0 1 

10. Underlag för riskanalys 2022 

Dnr 2021-00043 3.5.4.0 1 

11. Projekteringsframställan: Ombyggnation av Särlaskolan årskurs 7-9 

Dnr 2021-00042 3.5.1.0 1 

12. Ändring i Delegationsförteckning för Grundskolenämnden 

Dnr 2017-00212 002 1 

13. Initiativärende:Utreda behov och möjlighet för Trandaredsskolan att ta 

mer yta i anspråk  

Dnr 2021-00052 3.5.4.0 1 

14. Initiativärende: Utred Grundskoleförvaltningens förmåga att nå 

kunskapsmålen med tilldelade budgetmedel för 2020 

Dnr 2021-00053 3.5.4.0 1 

15. Anmälningsärenden per april 2021 

Dnr 2020-00150 3.5.4.0 1 

16. Delegationsbeslut per april 2021 

Dnr 2020-00151 3.5.4.0 1 
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Datum 

2021-04-28 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00010 3.5.4.0 
 

  

 

Budgetuppföljning per mars 2021 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna budgetuppföljningen per mars 2021 för Grundskolenämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Utfallet för perioden är 1 mkr. Ekonomiskt utfall visar t.o.m. mars på ett 

överskott motsvarande 1 mkr. 2020 avslutades med RoK-analyser (Risk och 

Konsekvensanalys) utifrån anpassningar på ett antal skolor. Detta arbete har 

fortsatt under början av 2021 med MBL-förhandlingar. 

Uppskattningsvis finns en obalans motsvarande -25 mkr som nu initialt visar sig 

i en negativ avvikelse inom personalkostnad på ett stort antal skolor. Fortsatt 

arbete för att komma i balans kommer att göras framöver.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning per mars 2021 GRN.                                

Samverkan 

FSG. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



 
 

 

 

Månadsuppföljning 2021-03 

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

Ekonomiskt utfall t.o.m. mars visar på ett överskott motsvarande 1 mkr. 

2020 avslutades med RoK-analyser (Risk och Konsekvensanalys) utifrån anpassningar på ett antal 
skolor. Detta arbete har fortsatt under början av 2021 med MBL-förhandlingar. 

Uppskattningsvis finns en obalans motsvarande -25 mkr som nu initialt visar sig i en negativ avvikelse 
inom personalkostnad på ett stort antal skolor. Fortsatt arbete för att komma i balans kommer att göras 
framöver. 

Årets första PLUPP-möte har ägt rum den 3:e Mars och där lyftes frågan återigen om grundskolans 
långsiktiga underfinansiering. Flertalet kostnadsposter ökar mer jämfört med uppräkning vilket bidrar 
till krav på effektivisering. I fokus var i synnerhet lokalkostnad där det står klart att inte ens med 100% 
volymuppräkning kommer grundskolan att kunna hantera denna stora kostnadspost och specifikt 
ökning utifrån de byggnationer som är nödvändiga. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 383 207 383 207 0 1 563 769 1 563 769 0 

Statsbidrag 37 001 34 819 2 182 139 573 149 773 10 200 

Ersättning 
Migrationsverk 

2 384 1 925 459 7 700 7 700 0 

Externt sålda 
platser 

2 762 2 025 737 8 099 8 099 0 

Avgifter o övr int 38 130 39 869 -1 739 159 478 159 478 0 

Summa 
intäkter 

463 484 461 845 1 639 1 878 619 1 888 819 10 200 

       

Kostnader       

Personal -313 488 -304 520 -8 968 -1 264 319 -1 284 656 -20 337 

Lokaler -44 195 -45 161 966 -180 645 -180 645 0 

Material -17 886 -20 348 2 462 -78 198 -78 198 0 

Köpta platser -46 056 -45 754 -302 -183 017 -188 517 -5 500 

Skolskjuts -15 773 -16 895 1 122 -56 472 -56 472 0 

Övr tjänster -24 614 -24 832 218 -98 629 -98 629 0 

Kapitalkostnad -480 -425 -55 -1 701 -1 701 0 

Buffert 0 -3 909 3 909 -15 637 0 15 637 

Summa 
kostnader 

-462 492 -461 844 -648 -1 878 618 -1 888 818 -10 200 

       

Resultat 992 1 991 1 1 0 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

24 551 24 559  24 559 24 559  
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2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfallet t.o.m. mars visar på ett marginellt överskott motsvarande 992 tkr och ett mer rättvisande 
resultat är 0-resultat. 

Det överskott på 966 tkr som återfinns inom lokalkostnad består till största del av budgetmedel för 
Björkhöjd 7-9 där fakturering från LFF kommer påbörjas i samband med att lokalen tas i bruk. 
Budgetmedel ligger fördelat över hela året med lika stora delar. Det gör att lokalkostnad kommer att 
göra ett överskott under Våren för att sedan utnyttjas under hösten. En mer korrekt fördelning av 
budgetmedel per månad hade åtgärdat denna effekt. 

Personalkostnad  

Avvikelsen t.o.m Mars månad är -9 mkr inom personalkostnad. Viss del vägs upp av obudgeterade 
statsbidrag såsom skolmiljarden. Men obalansens storlek visar att skolor ännu inte är i balans i 
förhållande till skolans budget. 

Personalkostnad har en sänkande trend men minskning kommer utifrån en ökad sjukskrivning och inte 
genom en effekt av skolornas anpassning. De större anpassningarna beräknas till uppstarten av 
höstterminen men löpande effektueras anpassningar. 

 

Positiva delar som väger upp personalkostnadens avvikelse är; 

+966 tkr Lokalkostnad; där kostnadsökningen planeras öka till Höstterminen. 

+2 461 tkr Material; dels en mindre konsumtion av livsmedel utifrån att färre portioner tillagas men 
även inköp av läromedel som görs inför varje termin (dvs Maj/Juni och Nov/Dec). 

+1 122 tkr skolskjuts; Något lägre kostnadsnivå t.o.m. mars 2021 jämfört med Mars 2020. Analys 
kommer att göras för att se om kostnadsnivå är kopplat till effekt utifrån Corona eller annan 
volymeffekt. 

+3 909 tkr Buffert; 3 st 12-delar av buffert har påverkat resultatet. 

2.1.1.2 Prognos 

Inför 2021 beräknas ett underskott motsvarande -25 mkr. Anpassningar planeras på ca 80% av 
skolorna och kommer effektueras nu löpande efter att samverkan är klar. 

3 faktorer kommer att vara nycklar i prognosarbetet; 

1. Skolornas förmåga att anpassa sig till budgetnivå framöver och i synnerhet under hösten 2021. 
Under våren finns en obalans inom flertalet skolor och anpassningar planeras för att hamna på 
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rätt kostnadsnivå. 
2. Eftersom inte anpassning har kunnat göras från 1 Januari saknas helårseffekt på anpassningar. 

Det kommer därför finnas en negativ avvikelse inom skolorna som delvis kommer att förbruka 
buffert.    

3. Om kvarvarande utrymme av buffert räcker efter att oplanerade kostnader utöver budget 
kommit in under 2021 te x kostnaden för volymutökningen av kunskapsskolan F-3. 

Detta ger att det finns ett övervägande risk för att förvaltningen gör ett underskott motsvarande 5-
10 mkr utifrån avsaknad av helårseffekt för anpassningar i kombination med oplanerade 
kostnadsökningar såsom ökning av friståendes ersättning. 

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 563 769 

  

  

TOTALT 1 563 769 

2.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet -547 -590 43 -2 370 -606 

Administration -7 008 -7 777 769 -31 618 -6 886 

Förskoleklass -13 098 -16 255 3 157 -66 673 -13 696 

Särskola -13 405 -11 823 -1 582 -51 313 -12 821 

Grundskola (inkl 
skolskjuts) 

-278 967 -276 845 -2 122 -1 125 993 -266 257 

Fritidshem -31 233 -28 850 -2 383 -117 677 -28 266 

Kost och lokalvård -38 147 -37 175 -972 -152 488 -38 356 

Korttidstillsyn LSS 190 18 172 0 9 

Buffert 0 -3 909 3 909 -15 637 0 

Totalt -382 215 -383 206 991 -1 563 769 -366 879 

2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Årets Buffert 15 637 0 15 637 

    

Summa 15 637 0 15 637 
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3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2021 Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i grundskola  12 352 12 359 12 350 12 609 

varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9  1 693 1 693 1 695 1 777 

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2021 Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i förskoleklass  1 405 1 406 1 403 1 428 

varav elever i förskoleklass i fristående skola  78 77 76 81 

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2021 Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i särskola  142 141 126 120 

Antal elever i kommunens särskolor  117 116 112  

3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2021 Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 498 4 476 4 651 4 695 

varav barn i fristående verksamhet  284 283 293 297 
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Datum 

2021-04-28 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00133 3.5.4.0 
 

  

 

Nämndbeslut i enlighet med förordning om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner vidtagen åtgärd samt godkänner 

förvaltningschefens följdbeslut som är nödvändiga utifrån nämndens beslut   

om fortsatt partiell fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads 

kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, 

Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, 

Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och med 2021-04-19 i enlighet med 

förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring 210108) om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Eleverna i 

grundskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas 

inte av detta beslut. Beslutet gäller till och med 2021-04-30. 

2.         

Sammanfattning 

Grundskolenämnden fattar beslut om fortsatt partiell fjärrundervisning för 

elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, 

Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-

9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och 

med 2021-04-19 i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta. Eleverna i grundskolans kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av detta beslut.  

Beslutet gäller till och med 2021-04-30. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om partiell fjärrundervisning i 

högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.               

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund till ordförandebeslut 2021-04-12: Smittskydd uppmanar fortsatt 

skolornas huvudmän att vidta åtgärder i högstadieskolor för att glesa ut 

närvaron i lokalerna till exempel genom partiell undervisning på distans för att 

minska risken för smittspridning. 
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Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

fortsatt partiell fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de 

kommunala grundskolorna från och med 2021-04-19. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om partiell fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-04-30. 

 

Bakgrund till ordförandebeslut 2021-03-26: Smittskydd uppmanar fortsatt 

skolornas huvudmän att vidta åtgärder i högstadieskolor för att glesa ut 

närvaron i lokalerna till exempel genom partiell undervisning på distans för att 

minska risken för smittspridning. 

Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

fortsatt partiell fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de 

kommunala grundskolorna från och med 2021-04-12. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om partiell fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-04-16. 

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut 2021-03-26 samt 2021-04-12. 

                               

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-04-12 
 

  

 

Ordförandebeslut i enlighet med förordning om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om fortsatt partiell fjärrundervisning för 

elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, 

Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-

9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och 

med 2021-04-19 i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta. Eleverna i grundskolans kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-04-30. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om partiell fjärrundervisning i 

högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.      

Ärendet i sin helhet 

Smittskydd uppmanar fortsatt skolornas huvudmän att vidta åtgärder i 

högstadieskolor för att glesa ut närvaron i lokalerna till exempel genom partiell 

undervisning på distans för att minska risken för smittspridning. 

Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

fortsatt partiell fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de 

kommunala grundskolorna från och med 2021-04-19. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om partiell fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-04-30. 
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Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium. 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-03-26 
 

  

 

Ordförandebeslut i enlighet med förordning om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om fortsatt partiell fjärrundervisning för 

elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, 

Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-

9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och 

med 2021-04-12 i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta. Eleverna i grundskolans kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-04-16. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om partiell fjärrundervisning i 

högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt. 

      

Ärendet i sin helhet 

Smittskydd uppmanar fortsatt skolornas huvudmän att vidta åtgärder i 

högstadieskolor för att glesa ut närvaron i lokalerna till exempel genom partiell 

undervisning på distans för att minska risken för smittspridning. 

Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

fortsatt partiell fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de 

kommunala grundskolorna från och med 2021-04-12. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om partiell fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-04-16. 
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Samverkan 

Information lämnas till FSG. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Utredning av urvalsprinciper för skolplaceringar 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna upprättad skrivelse gällande urvalsprinciper och lägger den till 

handlingarna.         

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har gett Grundskoleförvaltningen i uppdrag att utreda 

vilka alternativa urvalsprinciper som kan användas vid skolval och löpande 

skolplaceringar och om dessa skulle kunna leda till en ökad nöjdhet bland 

vårdnadshavare och en minskad segregation. Förvaltningen redovisar nu 

uppdraget. 

               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har gett Grundskoleförvaltningen i uppdrag att utreda 

vilka alternativa urvalsprinciper som kan användas vid skolval och löpande 

skolplaceringar och om dessa skulle kunna leda till en ökad nöjdhet bland 

vårdnadshavare och en minskad segregation. 

Bakgrund 

Det fria skolvalet har gradvis införts i svenskskolväsende. I 1985 års skollag 

(Skollag 1985:1100 4 kap 6 §) föreskrevs att kommunen skulle beakta 

vårdnadshavarnas önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola så 

långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en 

skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

I samband med friskolereformen 1992 infördes det fria skolvalet och i 

nuvarande skollag (2010:800) regleras skolplacering i flera paragrafer under 

förskoleklass och grundskola med vissa skillnader. 

Lagstiftningen har länge kritiserats dels utifrån perspektivet att det i vissa 

kommuner kan leda till segregation då fristående skolor inte behövt ta hänsyn 

till närhetsprincip utan kunnat ha kötid som urvalskriterium, vilket gjort det 

mer eller mindre omöjligt för t.ex. nyanlända att få en plats, men även utifrån 

att lagstiftningens olika paragrafer är motsägelsefulla och överklagas till olika 

instanser. Detta framhålls bland annat i Skolkommissionens slutbetänkande 

(SOU 2017:35, s 297 ff.) I detta föreslogs förändrade urvalsprinciper men dessa 
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antogs inte utan istället tillsatte regeringen 2018 en ny utredning ”En mer 

likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” 

(SOU 2020:28) och vars remissrunda var klar i december 2020. 

Regeringens utredning har bland annat grundligt kartlagt och analyserat ett antal 

urvalsprinciper och föreslår att kommunala och enskilda huvudmän själva ska 

få välja bland ett antal möjliga urvalsprinciper nämligen syskonförtur, 

geografiskt baserat urval, kvot eller skolspår (för enskilda huvudmän 

verksamhetsmässigt samband). En huvudman ska också kunna välja att ge 

elever lika möjligheter att få en plats, dvs. att ett randomiserat urval görs bland 

de elever som önskar en viss skola. 

Dessa förändringar föreslås träda i kraft först 2023-06-01 och tillämpas inför 

skolvalet för läsåret 24/25.  

Även om det är långt ifrån klart om förslagen kommer att bli lag görs i denna 

utredning en genomgång av de olika urvalskriterierna och vilka konsekvenser 

dessa skulle få i Borås Stad. 

Nuläge 

Skollagen behandlar vilka urvalskriterier för kommunala skolor som får 

användas. 

Förskoleklassen regleras i 9 kap 

Placering vid en skolenhet 

15 §   En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 

önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 

berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen 

placera eleven vid en annan skolenhet. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 

placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår 

för kommunen. 

15 a §   En elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om 

inte något annat följer av 15 § andra stycket. Lag (2017:1115). 

Det första stycket i 15 § reglerar den så kallade närhetsprincipen och är inte 

överklagningsbar i sak utan får endast laglighetsprövas till Förvaltningsrätten. 

(Det råder explicit överklagande förbud enligt SL 28 kap 18 §.) Detta första 

stycke är tillämpligt i samband med skolval då ett antal vårdnadshavare gör 

anspråk på en skolplats på en skola där helt nya klasser ska skapas. 

Om antalet sökanden överstiger antalet platser har Borås Stad valt att tillämpa 

relativ närhetsprincip för att räkna ut vilka elever som skulle förlora mest på att 

få en plats på närmaste skola med ledig plats och ge dessa förtur. 

 

Emellertid finns det ett par svårigheter i denna paragrafs första stycke vilket 

också konstateras i de nationella utredningarna. 
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Den ena är begreppet ”nära hemmet”. Detta tolkas oftast som ”den närmaste 

möjliga skolan” men det är också fullt möjligt att tolka detta som att det inte 

behöver vara den absolut närmaste så länge skolenheten fortfarande är nära. I 

den nationella utredningen föreslås därför en ändring till ”i rimlig närhet till 

hemmet”. 

Den andra svårigheten är att paragrafens första stycke i strikt mening ju endast 

är tillämplig så länge skolan har platser att fylla. När sista platsen är tillsatt så är 

det ju egentligen andra stycket som är grunden att neka fler elever skolplats. 

Skolan är ju då full och det skulle innebära betydande organisatoriska och/eller 

ekonomiska svårigheter att starta ännu en klass. Det som är besvärande i detta 

är att detta andra stycke får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 

och att i ett och samma beslut hänvisa till två stycken som både får och inte får 

överklagas är synnerligen tveksamt. 

Tanken med det andra stycket bör vara att kunna användas dels om någon 

flyttar in nära en redan full skola och då inte kan ges en plats där eller att kunna 

neka t.ex. en elev i rullstol plats på en ännu inte handikappanpassad skola. 

Det är inte rimligt att i skolvalssammanhang endast hänvisa till det andra 

stycket eftersom vi utan att hänvisa till det första inte kan luta oss på 

närhetsprincipen och då skulle vi inte kunna redovisa hur vi gjort urvalet vilket i 

sin tur skulle skapa en känsla av godtycklighet i urvalet. 

Den sista paragrafen 15 a § innebär i skolplaceringssammanhang att vi inte kan 

kasta ut en redan placerad elev för att bereda plats åt en som senare flyttat in 

men som har ett större berättigat krav enligt närhetsprincip. 

Som framgår av lagtexten finns det inget uttalat om syskonförtur som 

Grundskolenämnden beslutat ska gälla i för åk F-3, till de tre närmaste skolorna 

givet att syskonet går i åk F-5 det läsåret skolstarten är och att vårdnadshavarna 

aktivt ansökt om syskonförtur. 

Skulle förvaltningsrätten laglighetspröva ett beslut där syskonförturen fått till 

effekt att någon inte kunnat få sin närmaste skola med ledig plats skulle de 

sannolikt upphäva beslutet. Men eftersom de redan placerade eleverna fått ett 

gynnande beslut som inte får upphävas får detta i praktiken ingen betydelse för 

den som överklagat. 

Noteras kan dock att kommuner som endast hänvisat till det andra stycket vid 

prövning av syskonförtur fått rätt i Skolväsendets överklagandenämnd. 

Grundskolan regleras i 10 kap 

30 §   En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 

önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 

berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen 

placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. 

 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 
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   1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen, eller 

   2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas. 

31 §   Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte 

något annat följer av 30 § andra stycket. Detsamma ska gälla den som har tagits emot i 

förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning i grundskolan vid samma skolenhet. 

Rätten enligt första stycket att gå kvar vid en skolenhet gäller inte för en elev som med stöd av 

3 kap. 12 e § ska placeras i en årskurs som inte anordnas vid skolenheten. 

Lag (2015:246). 

Samma resonemang som gjorts under förskolan ovan gäller också för 

grundskolan åk 1-9 med följande skillnader: 

 

• Vi tillämpar inte syskonförtur från blivande åk 4 utan endast 

närhetsprincip. 

• Det finns en möjlighet att neka en elev skolplacering med hänsyn 

till övriga elevers trygghet och studiero. 

 

För fristående förskoleklass regleras urvalsprinciperna för grundskola i 9 kap 

Mottagande 

17 §   Varje fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas 

utbildning i förskoleklassen. 

Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i behov av särskilt stöd för sin 

utveckling. 

Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev, om hemkommunen 

har beslutat att inte lämna bidrag för eleven enligt 21 § andra stycket. 

För fristående skolor regleras urvalsprinciperna för grundskola i 10 kap. 

Urval 

36 §   Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på grunder som är 

förenliga med 35 § första stycket och som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat 

följer av: 

   1. föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § tredje stycket, 

   2. andra föreskrifter som avser fristående skolor med särskild pedagogisk inriktning eller 

särskilda utbildningar, eller 

   3. ett beslut som har fattats med stöd av 9 a §. 
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Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter som innebär 

ytterligare undantag för vissa elever. Lag (2016:911). 

De urvalsgrunder som Skolinspektionen hittills har godkänt med stöd av 

förarbetsuttalanden är kötid (anmälningstid), syskonförtur, plats i förskoleklass, 

geografisk närhet och verksamhetsmässigt samband (kan vara organisatoriskt 

eller pedagogiskt). 

Utöver ovanstående paragrafer finns ett undantag för grundskolor med 

musikinriktning. (SL 10 kap 9 a §) En huvudman kan ansöka hos regeringen att 

använda färdighetsprov i musik för att antas till en skola med musikinriktning. 

Fristående skolor har dessutom rätt att göra avvikelser från denna huvudregel 

om det finns stöd i andra föreskrifter som avser fristående skolor med särskild 

pedagogisk inriktning och särskilda utbildningar. Exempel på särskilda 

utbildningar i grundskolan är särskild utbildning i form av förberedande 

dansarutbildning och särskild utbildning med judiska studier. 

Fram till 2011 fanns en möjlighet att skapa profilklasser vid skolor. Sedan 2012 

pågår även en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i 

årskurserna 7–9. För sådan utbildning får färdighetstester och kunskapsprov 

användas för urval. Verksamheten, som bedrivs i begränsad omfattning och 

efter ansökan och beslut från Skolverket, omfattar såväl offentliga som enskilda 

huvudmän. Försöksverksamheten innebär bl.a. att eleven i grundskolan kan läsa 

kurser enligt gymnasieskolans ämnesplaner och få betyg. Utbildningen kan 

inriktas mot något eller några av ämnena matematik, naturorienterande ämnen 

(biologi, fysik eller kemi), eller samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, 

religionskunskap eller samhällskunskap), engelska och språkval. 25 utbildningar 

vid 24 skolor ingår i försöksverksamheten som startade 2012 och avslutas 2024 

med sista intag till årskurs sju hösten 2021. Borås Stad har inga skolor med i 

denna försöksutbildning. 

De nya förslagen till urvalskriterier 

Principer för placering och urvalsgrunder för skolor med kommunal 

huvudman 

Nedan följer en ordagrann genomgång av utredaren förslag (SOU 2020:28 s 

359 ff.) med kommentarer ur ett Borås Stads-perspektiv. 

”Utredningens förslag: 

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om det inte finns plats för alla 

sökande till en skolenhet, ska ett urval göras. Vid urvalet till en kommunal 

skolenhet får en eller flera av följande grunder användas: 

• syskonförtur, 

• kvot, 

• geografiskt baserat urval, 

• skolspår och 
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• lika möjligheter 

• särskilda skäl 

Platser får avsättas för elever som på grund av särskilda skäl bör ges företräde 

framför övriga elever till en viss skolenhet. Om elevens vårdnadshavare inte har 

inkommit med en ansökan om skolplacering eller om önskemålen i ansökan 

inte kan tillgodoses, ska eleven placeras vid en skolenhet med kommunal 

huvudman i rimlig närhet till hemmet. Vårdnadshavares önskemål om en viss 

skolplacering får frångås om den önskade placeringen skulle medföra att 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

Elever ska fortsatt ha rätt till en skolplacering nära hemmet … 

Utredningen föreslår i kapitel 5 att ett gemensamt skolval ska införas där alla 

vårdnadshavare ska lämna önskemål om vid vilken skola deras barn ska gå. 

Möjligheten att få välja skola är högt värderad bland elever och vårdnadshavare 

och man kan anta att såväl elevens som familjens engagemang för studierna, 

och kanske även för skolan, stärks av själva möjligheten att göra ett val. 

Styrande för skolplaceringar ska enligt utredningens förslag fortsatt vara 

vårdnadshavares önskemål. Det är först om det finns fler sökande till en 

skolenhet än det finns platser som ett urval måste göras. Principen ska då vara 

att elever ska ha en rätt till en skolplacering i rimlig närhet till hemmet om inte 

vårdnadshavaren lämnat önskemål om en annan skolplacering och denna kan 

tillgodoses. 

Principen om en skolplacering i rimlig närhet till hemmet ska vara överordnad 

andra urvalsgrunder. Vad som avses med rimlig närhet ska inte närmare 

definieras utan får avgöras av faktorer så som bl.a. kommunstruktur, 

kommunikationsmöjligheter, andel elever i fristående skolor och elevens ålder. 

Vad som kan bedömas vara rimlig närhet är olika i Sundbybergs respektive 

Krokoms kommun. Kommunen behöver inte på förhand ange vilken skola 

eleven kan erbjudas en placering vid och inte heller innebär principen att eleven 

har rätt till en skolplacering i skolan närmast hemmet. Vad som är rimlig närhet 

beror på elevens ålder där yngre barn får anses ha ett större behov av en 

skolplacering nära hemmet än en äldre elev. För elever i högstadiet kan faktorer 

så som skolskjuts vägas in i bedömningen av rimlig närhet. Detta är i likhet med 

den lagstiftning som gäller i dag. Så påtalas i förarbetena till den nuvarande 

lagstiftningen att avvägningar många gånger måste göras t.ex. mellan vissa 

elevers intresse av en kort skolväg och vikten av att skolorna får en rationell 

storlek. Det har inte ansetts möjligt att ge några detaljerade föreskrifter för hur 

dessa avvägningar ska göras, men det är kommunernas skyldighet att alltid finna 

sådana lösningar som ger varje elev en situation som vid en samlad bedömning 

av omständigheterna framstår som rimlig för eleven. För att rätten till en 

skolplacering nära hemmet inte ska tolkas som en rätt till en skolplacering i 

skolan närmast hemmet föreslår utredningen dock att närhetsgarantin ska 

uttryckas som en rätt till skolplacering i rimlig närhet till hemmet.” 

Kommentar: 
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För att kunna använda något eller flera av de nedan uppräknade förslagen till 

nya urvalskriterier kommer det att krävas en analys av vilka skolor som kan 

räknas som en skola ”i rimligt närhet till hemmet”. I Borås Stads nuvarande 

regelverk finns redan på sätt och vis ett sådant ställningstagande där 

syskonförtur tillåts till de tre närmaste skolorna. 

Denna princip bedömer undertecknad utredare fungera i stort sett bra. I 

centralorten är avstånden mellan skolorna så pass små att alla kan få en skola ”i 

rimlig närhet till hemmet”. Det bör inte handla om mer en ett par kilometers 

skillnad. Men i en del ytterområden skulle det kunna bli bekymmersamt även 

om vi hittills inte råkat ut för det. 

Ett illustrerande exempel kan vara om vi tänker oss en elev som bor nära 

Sandaredskolan men i de norra delarna av Sandared. En sådan elev skulle kunna 

knuffas ända till Sandhultskolan om en elev från Sandhult får syskonförtur på 

Sandaredskolan och då är det fråga om kanske 6 km extra väg dit. Kanske 

borde en kompletterande avståndsgräns införas? 

Samtidigt kan bristen på skolplatser ändå mycket väl göra att alla elever något år 

inte skulle få plats på t.ex. Sandaredskolan och då skulle någon elev ändå kunna 

behöva anvisas Sandhultskolan. Utformningen av ett sådant regelverk måste 

noga analyseras för att skapa förutsägbarhet och acceptans. 

”… men dagens reglering gör det svårt för kommuner att ta annan hänsyn vid 

skolplaceringar. 

Urvalet till kommunala skolor med förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

försvåras eftersom dagens reglering saknar urvalsgrunder för skolplacering vid 

kommunala skolenheter. I stället ställs två rättigheter mot varandra: rätten att 

bli placerad vid den valda skolan och rätten till en skolplacering nära hemmet 

(närhetsgarantin). Närhetsgarantin ges i lagstiftningen företräde framför rätten 

att placeras vid vald skola och uttrycks genom att en önskad (vald) placering 

inte får medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 

skolenhet nära hemmet åsidosätts. I många kommuner finns det flera skolor 

som kan uppfylla närhetsgarantin för elever. Eftersom det i övrigt saknas 

urvalsgrunder blir det emellertid problematiskt att avgöra prioritetsordningen 

för alla de elever som inte måste ha en skolplacering vid en viss skolenhet för 

att närhetsgarantin ska vara uppfylld. De allra flesta kommuner löser detta 

genom att den enda placeringsregel som tillämpas blir någon form av 

närhetsprincip, där relativ närhet är den vanligaste, vilket utredningen redogör 

för i avsnitt 6.2.1. Detta innebär i praktiken att många kommuner har 

begränsade möjligheter att arbeta med urval som leder till en mer allsidig social 

sammansättningen vid skolenheter, eller att tillåta syskonförtur vid 

skolplaceringar. Kommuner ska därför få tillämpa andra urvalsgrunder givet att 

närheten tillgodoses Utredningen föreslår att urvalsgrunder för skolplacering 

vid kommunala skolenheter ska regleras. Som framgår av kapitel 5 avgör 

respektive huvudman vilka urvalsgrunder som ska gälla för varje skolenhet i 

förskoleklass och respektive årskurs. Huvudmannen avgör också i vilken 

omfattning och i vilken ordning urvalsgrunderna ska användas. De elever som 
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kommer att omfattas av urvalsgrunderna är elever vars vårdnadshavare har 

önskat skolplacering vid den aktuella skolenheten. Detta gäller för samtliga 

urvalsgrunder utom den som utredningen benämner skolspår, en urvalsgrund 

som elever ska kunna omfattas av även om vårdnadshavarna inte gjort något 

skolval. Inte alla platser fördelas med hänsyn till urvalsgrunderna utan ett antal 

kommer att fördelas för att kommunen ska kunna svara mot elevers rätt till en 

skola nära hemmet oavsett om vårdnadshavaren har gjort ett aktivt val eller ej. 

Hur många platser det rör sig om beror på lokala förhållanden så som t.ex. 

kommunstruktur, kommunikationsmöjligheter och andel elever i fristående 

skolor. 

Av föregående kapitel framgår att huvudmän ska anmäla till Skolverket vilka 

urvalsgrunder som ska tillämpas vid huvudmannens olika skolenheter. Flera 

urvalsgrunder ska kunna användas i ett och samma urval och olika 

urvalsgrunder kan gälla vid olika skolenheter. Om fler än en urvalsgrund 

används ska huvudmannen ange i vilken rangordning de ska användas.  

”Syskonförtur 

Både närhetsprincipen och syskonförtur syftar till att underlätta för familjer. 

Ändå är närhet och vårdnadshavares önskemål prioriterade före syskonförtur i 

skollagen, vilket i vissa kommuner har fått som konsekvens att syskon kan 

placeras vid olika skolor när det är fler sökande än platser vid en kommunal 

skolenhet. Utredningen anser att det ska vara tydligt att kommuner ska kunna 

använda syskonförtur vid placering av elever och föreslår därför att detta ska 

kunna utgöra en urvalsgrund vid kommunala skolenheter. Att tillämpa 

syskonförtur som urvalsgrund underlättar familjers vardag och kan utgöra en 

trygghet för framför allt yngre syskon att kunna gå på samma skola som äldre 

syskon. Syskonförtur underlättar också kontakten mellan hem och skola, vilket 

kan vara av särskild vikt för elever med studiemässiga eller sociala problem. 

Som utredningen påpekar i avsnitt 6.3.1 har syskonförtur inte några uppenbara 

konsekvenser för en skolas sociala sammansättning och påverkar 

skolsegregationen i ytterst liten utsträckning. Det är dock så att många 

kommuner ser sig förhindrade att med nuvarande reglering använda sig av 

syskonförtur som urvalsgrund vid skolplaceringar, vilket utredningen redogör 

för i avsnitt 6.3.1. 

Föräldrarnas behov av att ha samtliga barn vid en och samma skola torde avta i 

takt med barnens stigande ålder. Syskonförtur är därför inte lika självklar när 

äldre syskon går i högstadiet som när de går i lågstadiet. Utredningen menar 

dock att det får vara upp till de kommunala huvudmännen att besluta om, och i 

så fall vid vilken ålder, förtur grundat på syskon vid samma skolenhet ska 

upphöra. Många kommuner som använder sig av syskonförtur vid placering i 

kommunala skolor definierar syskon som ”barn som bor i samma hushåll”. 

Utredningen finner inte anledning att reglera vad som avses med syskon i detta 

avseende utan anser att begreppet syskon bör vara en fråga för de kommunala 

huvudmännen att avgöra. Precis som gäller för övriga urvalsgrunder ska 

kommunala huvudmän ange villkoren för urvalsgrunden syskonförtur, så som 
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exempelvis åldersgränser för urvalsgrunden eller definitioner av syskon till 

Skolverket, för att dessa ska kunna användas i myndighetens arbete med 

skolplaceringar.” 

Kommentar: 

De regler som Borås Stad har idag bedömer undertecknad utredare var väl 

avvägda möjligen att, som föregående kommentar framhöll, en avståndsaspekt 

borde införas. Att ge syskonförtur till de tre närmaste skolorna borgar för att 

den som får syskonförtur också placeras på en skola ”i rimlig närhet till 

hemmet”. Om inte denna begränsning fanns skulle t.ex. en elev från Viskafors 

kunna tränga undan en elev på Bergdalskolan vilket även om det i det förslaget 

ovan inte skulle strida mot lagen, nog ändå skulle kunna upplevas orättvist och 

skapa en del missnöje. 

”Kvot 

Utredningen föreslår i kapitel 4 att huvudmannen aktivt ska verka för en allsidig 

social sammansättning av elever på sina skolenheter. Formuleringen ”allsidig 

social sammansättning” tar sikte på elevgrupper med olika socioekonomisk 

bakgrund. Möjligheterna att lyckas med skolans breda samhällsuppdrag, att 

stödja elevers utveckling till ansvarskännande individer och medborgare, att 

bidra till demokratiska värderingar, att främja aktning för varje människas 

egenvärde, förståelse mellan människor och förmåga till solidaritet och 

medmänsklighet, är i hög grad avhängigt skolans karaktär av mötesplats. Värdet 

i att elever med olika bakgrund möts i skolan relaterar i stor utsträckning till de 

kärnvärden som såväl skollag som läroplan uttrycker och som skolan har i 

uppgift att inte bara förmedla utan även att gestalta. I grund och botten är alltså 

skolans förmåga att svara mot några av samhällets ambitioner och 

framtidsutmaningar en fråga om dess funktion som mötesplats för elever med 

olika familjebakgrund. Att fler skolor än i dag når en mer allsidig social 

sammansättning ger skolväsendet som helhet bättre förutsättningar att leva upp 

till skollagens mål om likvärdig utbildning av hög kvalitet samtidigt som de 

samlade resurserna utnyttjas bättre. Därmed ges fler elever bättre 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.  

Skolkommissionen lämnade i sitt slutbetänkande ett förslag om att 

huvudmännen aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av eleverna 

på skolenheter. Flera remissinstanser, bl.a. Skolverket, SKR och Friskolornas 

riksförbund, ifrågasatte Skolkommissionens förslag utifrån perspektivet med 

vilka verktyg huvudmannen ska åstadkomma en allsidig social sammansättning. 

De konstaterade, i likhet med Lärarförbundet, att förslaget skulle komma att få 

väldigt svag eller ingen effekt alls om det inte samtidigt görs förändringar i 

skollagens placerings- och urvalsregler.  

Utredningen instämmer i dessa synpunkter. Även om skolhuvudmän redan i 

dag kan planera nya skolor eller förläggning av förberedelseklasser för 

nyanlända på ett så sätt att en mer allsidig social sammansättning kan nås, är det 

viktigt att skolhuvudmän ges fler konkreta verktyg för att kunna uppnå målet. 

Utredningen föreslår därför att kommunala skolor ska få använda sig av kvoter. 
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En sådan kvot ska vara frivillig för den kommunala huvudmannen att använda 

vid en eller flera av sina skolor. Utredningen har övervägt att reglera vilka elever 

som ska omfattas av kvoten och därvid övervägt olika former av kvoter, dels 

kvoter för nyanlända elever, dels kvoter baserade på socioekonomiska faktorer. 

Att utforma en kvot på ett sätt som omfattar rätt grupp, inte strider mot 

diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagstiftningen och inte verkar 

stigmatiserande för den enskilde eleven är dock svårt. 

Att resurser till utbildning inom skolväsendet viktas och fördelas utifrån 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov är ett mycket viktigt 

instrument för att uppnå likvärdighet i utbildningen. Kommunerna tar vid 

resursfördelningen inte sällan hänsyn till såväl socioekonomiska faktorer som 

migrationsbakgrund (se utredningens kapitel 8). Att däremot applicera de 

socioekonomiska faktorer varje elev bär med sig och använda dessa som grund 

för enskilda elevers skolplacering ter sig dock tveksamt av flera skäl. Dels 

eftersom en skolplacering som baseras på t.ex. en elevs sociala utsatthet i ett 

eller flera hänseenden riskerar att för eleven få stigmatiserande effekter, dels 

eftersom den nationella statistiken kan vara behäftad med brister och 

felaktigheter på individnivå, vilket skulle kunna leda till att en elev får en plats 

vid en populär skola grundat på felaktiga uppgifter. Att koppla en kvot till 

elevens migrationsbakgrund kan vara problematisk i två hänseenden: dels att 

den inte fångar in det syfte om allsidig sammansättning som utredningen 

föreslår (eftersom det rör sig om en heterogen grupp), dels att en sådan kvot 

också riskerar att komma att verka i strid med diskrimineringsförbudet enligt 

diskrimineringslagen. 

Det är också så att boendesegregationen ser olika ut i olika kommuner. Att vid 

angivna förhållanden på nationell nivå ange vilka elever som ska omfattas en 

kvot ter sig svårt och risken för att en sådan reglering skulle träffa fel är stor. 

Utredningen föreslår därför att urval ska kunna göras enligt en kvot som har det 

tydliga syftet att urvalet ska uppnå det mål som utredningen föreslår i kapitel 4 

om en allsidig elevsammansättning. Denna kvot ska ge företräde för elever som 

tillhör kvotgruppen och som önskat en viss skola, men inte vara tvingande. 

Inga elever i kvotgruppen ska med andra ord mot sin vilja placeras på en skola i 

syfte att uppfylla kvoten. Ett alternativ till dylika, så kallade, mjuka kvoter vore 

hårda kvoter. Hårda kvoter innebär att platser vid populära skolor behöver 

lämnas tomma om det inte finns tillräckligt många sökande inom kvotgruppen. 

Det är vidare så att hårda kvoter kan komma att missgynna också de elever som 

är tänkta att gynnas av dem, något utredningen skriver om i avsnitt 6.3.7. 

Utredningen avvisar därför användandet av hårda, tvingande, kvoter. En kvot 

gör det möjligt för varje kommun att göra avväganden med hänsyn till lokala 

förutsättningar när det gäller vilka elever ska ingå i kvoten. I exempelvis 

kommuner med stark boendesegregation med såväl socioekonomiskt utsatta 

som gynnade bostadsområden kan en kvot innebära att elever från 

socioekonomiskt utsatta områden, som annars skulle vara hänvisade till 

skolenheter med sämre strukturella förutsättningar, får företräde till skolor med 

elever med starkare socioekonomisk bakgrund. Om kommunen använder sig av 
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upptagningsområden för varje skolenhet kan kvoten vid en viss skolenhet 

omfatta elever från en annan skolenhets upptagningsområde. Det är möjligt att 

utforma kvoter som siktar in sig på elevers socioekonomiska bakgrund så väl 

som kvoter som siktar in sig på den socioekonomiska sammansättningen i det 

område där eleven är bosatt. Kvoter som grundas på bostadsområde är dock 

mindre träffsäkra än kvoter inriktade på den enskilda elevens bakgrund.  

Utredningen bedömer att verktyget särskilda kvoter skulle kunna ge 

kommunerna större förutsättningar och bättre verktyg för att motverka 

skolsegregationen. Det råder ett förbud mot diskriminering inom skolväsendet. 

En grundläggande utgångspunkt är att utformandet av särskilda kvoter, för att 

uppnå målet om en mer allsidig social sammansättning, således måste tillämpas 

med beaktande av diskrimineringslagstiftningen. Förbuden mot såväl direkt 

som indirekt diskriminering innebär härvid begränsningar av vilka åtgärder som 

kan vidtas. Kvoter kan, till sin utformning eller som konsekvens, strida mot 

diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen. Detta är fallet om den direkt 

eller indirekt tar sikte på elevers etnicitet. Så utgör det direkt diskriminering om 

vissa elever behandlas mindre förmånligt än andra vid urval till en viss 

skolenhet i syfte att uppnå en viss fördelning av eleverna med hänsyn till deras 

etniska tillhörighet. På samma sätt utgör det direkt diskriminering om 

huvudmän vid sina ställningstaganden kring huruvida de ska utnyttja 

möjligheten att införa en särskild kvot vid sina skolenheter gör överväganden 

kopplade till etnisk tillhörighet. En kvot kan även strida mot förbudet mot 

diskriminering om tillämpningen av ett neutralt kriterium särskilt missgynnar 

elever med viss etnisk tillhörighet. Det kan t.ex. finnas samband mellan 

socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund. För att kvoten då inte ska 

stå i strid med förbudet mot indirekt diskriminering krävs att den har ett 

berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för 

att uppnå syftet. En kommun som vid tillämpningen av kvoter använder 

kriterier så som exempelvis skillnader i utbildningsbakgrund i olika områden 

eller genomsnittliga kunskapsresultat vid olika skolenheter i syfte att försöka 

motverka negativa konsekvenser av boende- och skolsegregationen kan anses 

ha ett sådant berättigat syfte som krävs för att vara förenligt med 

diskrimineringslagstiftningen. För att åtgärden inte ska strida mot 

diskrimineringsförbudet måste då de medel som används vara såväl lämpliga 

som nödvändiga för att uppnå syftet. Att använda kvoter är en lämplig åtgärd i 

bemärkelsen att de är effektiva, dvs. de elever som omfattas blir placerade vid 

den önskade skolenheten varpå en ökad allsidig social sammansättning uppnås. 

De elever som omfattas av en kvot är vidare sådana som inte kommer att bli 

placerade vid skolenheten på grund av rätten till en skolplacering i rimlig närhet 

till hemmet. De kan dock ingå i urvalsgrunden lika möjligheter (se nedan). I 

denna urvalsgrund ingår emellertid även samtliga andra elever som varken har 

rätt till en viss skolplacering grundat på rimlig närhet, eller annan urvalsgrund 

(syskonförtur eller skolspår). Åtgärden kan därmed anses vara nödvändig för att 

uppnå syftet. Det förslag utredningen lämnar liknar det förslag om möjlighet att 

använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor som togs fram vid 
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Regeringskansliet 2017.128 Vid remittering av förslaget påpekade flertalet 

remissinstanser riskerna med att en allmänt reglerad kvot skulle kunna leda till 

en hantering som står i strid med diskrimineringslagstiftningen. 

Utredningen ser dessa risker och menar att det därför är av vikt att just 

tillämpningen av kvoter granskas av Skolverket i processen med att godkänna 

urvalsgrunder (se kapitel 5). Att huvudmän tillåts avgöra om kvoten ska 

tillämpas samt vilka som omfattas av kvoten ökar risken för att etniska 

överväganden i strid mot diskrimineringsförbudet görs. Ett sätt att undvika 

sådana överväganden hade varit att föreslå att huvudmän inte själva får välja 

huruvida de ska tillämpa kvoter eller ej utan att samtliga huvudmän ska tillämpa 

kvoter som urvalsgrund vid samtliga skolenheter. Ett sådant förslag undanröjer 

risker för sådan direkt diskriminering som har sin grund i etniska överväganden 

men skulle innebära ett stort ingrepp i det kommunala självstyret. På grund av 

stora skillnader i lokala förutsättningar är det också svårt att finna en lämplig 

kvot som skulle gälla för hela landet. Ett sätt att undvika risker för att den 

praktiska tillämpningen av kvoter sker på ett sätt som strider mot 

diskrimineringsförbudet krav skulle vara att i lagstiftning fastställa 

väldefinierade och transparanta kriterier för hur platserna inom kvoten ska 

fördelas. Sådana kriterier är emellertid svåra att definiera och risken för att en 

sådan reglering skulle träffa fel är stor, vilket utredningen redogör för ovan. Ett 

annat problem med att överlåta beslutet om att tillämpa kvoter till 

huvudmännen är att de kan komma att användas i begränsad omfattning även 

om det råder bred lokal enighet om att kvoter ett verksamt verktyg att 

motarbeta skolsegregation. Orsaken är att det kan ligga i en eller flera 

huvudmäns intresse att sträva efter ett mer homogent elevunderlag. Om inte 

alla huvudmän tillämpar kvoten kan detta minska intresset även bland 

huvudmän som annars hade varit positiva. Det föreligger alltså ett svårartat 

koordinationsproblem i kommuner där flera huvudmän är verksamma. Ett sätt 

att hantera detta skulle kunna vara via en kommungemensam enhetskvot. Detta 

innebär att om den kommunala huvudmannen väljer att tillämpa kvot i urvalet 

vid de kommunala skolenheterna så ska denna kvot även omfatta enskilda 

huvudmäns skolenheter. Förutom att hantera koordinationsproblemet mellan 

huvudmän så skulle kvotens enhetlighet minska risken att den används 

diskriminerande. Även om utredningen vill betona den 

koordinationsproblematik som föreligger så anser utredningen att ett system 

med kommungemensamma kvoter vore för långtgående. Däremot bör de risker 

som här påtalas noga beaktas av den nationella uppföljningen kring hur 

likvärdigheten kan utvecklas. 

En kommun som väljer att använda kvot som urvalsgrund behöver anmäla 

detta till Skolverket som ska godkänna urvalsgrunder (se kapitel 5). Skolverket 

ska härvid dels granska sannolikheten för att kvoten uppnår syftet med en 

allsidig social sammansättning av elever, dels granska att de kvoter som 

kommuner önskar tillämpa för urval till skolenheterna inte strider mot förbudet 

mot diskriminering. I denna prövning torde ingå sådana överväganden som 

huvudmannen har haft inför beslutet att tillämpa en kvot. I praktiken innebär 
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det en granskning av vad huvudmannen själv anger som skäl till den önskade 

kvoten. Om en kvot strider mot diskrimineringslagstiftningen, antingen genom 

dess utformning eller genom att huvudmannen gjort etniska överväganden vid 

beslutet att införa en kvot ska Skolverket underkänna urvalsgrunden. Det ligger 

i sakens natur att Skolverket inte kan granska de fall där etniska överväganden 

lett till att huvudmän beslutar sig för att inte tillämpa en kvot. Utredningen vill 

härvid uppmärksamma huvudmän om det förbud mot diskriminering som finns 

i diskrimineringslagen och som gäller för verksamhet i skollagen. 

Utredningens bedömning är att Skolverkets prövning av särskilda kvoter kan 

leda till att myndigheten genom att godkänna och pröva kvoter kan samla och 

sammanställa erfarenheter och goda exempel för att informera andra huvudmän 

om hur kvoter kan utformas för att ge ett träffsäkert resultat, sett till dess 

syften. Genom myndighetens uppdrag att godkänna urvalsgrunder är 

utredningens bedömning att myndigheten kommer att öka kunskapen hos 

huvudmän hur de kan verka för en mer allsidig sammansättning av elever. Att 

informera om detta och redovisa goda exempel bör ingå i myndighetens arbete.  

Utredningen finner inte anledning att i reglering begränsa den särskilda kvoten 

till en viss andel av eleverna vid en viss skolenhet. Denna avvägning görs på 

bästa sätt av huvudmannen efter en bedömning av de lokala förutsättningarna 

och det omgivande samhällets sociala sammansättning. 

Eftersom utredningen föreslår att målet om en allsidig social sammansättning 

av elever endast ska gälla för skolformerna förskoleklass och grundskola (se 

kapitel 4) och inte för grundsärskolan, kommer kvoter inte vara en tillåten 

urvalsgrund för grundsärskolan.” 

Kommentar: 

Som framgår av förslaget ovan är det en grannlaga uppgift att skapa kvoter som 

inte verkar diskriminerande. Dessutom är det som påpekas svårt att identifiera 

individuella elever som skulle kunna tänkas få förtur till kvoterade platser då vi 

inte har tillgång till sociala data på individnivå. Utredningen ovan anger att det, 

trots alla svårigheter ändå ska vara ett alternativ att överväga. Om man t.ex. 

skulle titta på vårdnadshavarnas utbildningsnivå i olika boendeområden och 

kvotera platser åt ett visst antal mellan skolor för att utjämna den faktorn så 

skulle det möjligen gå att använda om det kan motiveras väl trots att finns risk 

för indirekt diskriminering då utbildningsnivå sannolikt i vissa fall har koppling 

till etnicitet. 

Ett annat bekymmer är att en kvot ändå inte få leda till att elever inte får en 

placering på en skola ”i rimlig närhet till hemmet”. Det vore t.ex. svårt att tänka 

sig att kvotera ett antal elever från Norrby till Sandgärdskolan om det får till 

följd att elever från Sjömarken skulle tvingas till Särlaskolan och därmed förlora 

en bra bit över 3 km i skolväg. Däremot kan man tänka sig att inne i 

centralorten skapa kvoter där t.ex. Norrbyelever i något högre andel än idag 

hänvisas till Engelbrektskolan. (Särlaskolan har idag långt fler som har den som 

närmaste skola än vad som får plats, varför Engelbrektskolan redan idag anvisas 

för en del av dessa) Men problemet är egentligen det omvända. Hur ska vi få 
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mer välutbildade att söka sig till Särlaskolan? Om vi skulle reservera platser på 

Särlaskolan för motsvarande antal elever som bor i stadskärnan och därmed 

tvinga dem dit så torde det bli protester som blir svårhanterliga hur 

behjärtansvärt ändå syftet är. Kanske skulle det gå om vi tog i rejält och 

kvoterade inte bara några utan flyttade mer än hälften av Norrbyeleverna och 

då mindre än hälften av Centrumeleverna? 

Ytterligare en svårighet vid kvotering utifrån bostadsområden är ju detta att vi 

inte vet på individnivå vem som borde flyttas. Som exempel kan nämnas att på 

Distansgatan som är det område med lägst andel vårdnadshavare till elever i 

grundskoleåldern med högskoleutbildning eller forskarutbildning är det endast 

14 % som har det. (uttag 2019-03-26) Det bodde då 213 elever i området men 

endast 31 med en vårdnadshavare med högre utbildning. Vi skulle då kunna 

besluta att Distansgatan får kvoteras före Tunnlandsgatan till Björkhöjdkolan 

eftersom Tunnlandsgatan har 25 % med högre utbildning men borde få 

Björkhöjd utifrån relativ närhet. Då kvotföreträde inte ska vara tvingande vill 

det ju till att det är ”rätt” vårdnadshavare som väljer Björkhöjdskolan och vi har 

skäl att anta att de med lägre utbildning är mer passiva i skolvalet och att dessa 

därför kanske ändå skulle hamna på Bodaskolan.(!) 

Om man tittar på de sociala index vi beställt från SCB och bryter ut 

högstadieskolorna så syns en tydlig minskning av skillnaderna på de tre år vi har 

att jämföra. Att skillnaderna minskar beror delvis på den omfördelning av 

elever som blir effekten av skolvalet och att det är trångt runt Bodaskolan och 

Särlaskolan men också för att andelen nyanlända sjunkit under perioden vilket 

får till följd att skillnaderna minskar. Se tabell nedan. 

 

 

 

 

När det gäller F-6 skolorna spridningen betydligt större. Det beror framför allt 

på att det är i genomsnitt mindre enheter, så närområdet får större effekt om 

detta är segregerat eller ej. Men på samma sätt har skillnaderna i socialt index 

minskat rejält de senaste tre åren. Se tabell nedan. 

HT 2018 Sep HT 2019 Sep HT 2020 Sep

Skola

Antal

elever

Skattat

antal ej

klarat

målen

Skattad

andel ej

klarat

målen Index Skolenhet

Antal

elever

Skattat

antal ej

klarat

målen

Skattad

andel ej

klarat

målen Index

Diff 18

till 19 Skolenhet

Antal

elever

Skattat

antal ej

klarat

målen

Skattad

andel ej

klarat

målen Index

Diff

HT19/

HT20

ALLA 3102 524 16,9 100 ALLA 3166 626 19,8 100 0 ALLA 3252 638 19,6 100 0

Bodaskolan 7-9 441 106 24 142 Bodaskolan 7-9 475 115 24,2 122 -20 Bodaskolan 7-9 486 114 23,5 120 -3

Dalsjöskolan 7-9 405 53 13,2 78 Dalsjöskolan 7-9 432 66 15,2 77 -1 Dalsjöskolan 7-9 436 65 15,0 76 -1

Daltorpskolan 7-9 507 100 19,8 117 Daltorpskolan 7-9 513 120 23,3 118 1 Daltorpskolan 7-9 515 117 22,7 116 -2

Engelbrektskolan 7-9 344 36 10,5 62 Engelbrektskolan 7-9 343 54 15,8 80 18 Engelbrektskolan 7-9 335 60 17,8 90 10

Erikslundskolan 7-9 227 49 21,6 128 Erikslundskolan 7-9 221 55 25,1 127 -1 Erikslundskolan 7-9 246 64 26,0 133 6

Fristadskolan 7-9 357 45 12,7 75 Fristadskolan 7-9 340 44 12,8 65 -10 Fristadskolan 7-9 371 48 13,0 66 1

Sandgärdskolan 395 29 7,2 43 Sandgärdskolan 403 47 11,7 59 17 Sandgärdskolan 429 50 11,7 60 0

Särlaskolan 7-9 216 69 31,9 189 Särlaskolan 7-9 222 78 35,3 178 -10 Särlaskolan 7-9 194 68 34,8 177 -1

Viskaforsskolan 7-9 210 37 17,5 104 Viskaforsskolan 7-9 217 46 21,4 108 5 Viskaforsskolan 7-9 240 52 21,7 111 2

Max 188,8 Max 178 Max 177

Min 42,62 Min 59 Min 60

Spridn 146,2 Spridn 119 Spridn 118

St.av. 40,53 St.av. 33,84 St.av. 33,1
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Sammanfattningsvis bedömer undertecknad utredare att det ter sig mycket 

komplicerat att införa kvotering utifrån social bakgrundsfaktor utbildningsnivå. 

Både eftersom det riskerar att indirekt diskriminera utifrån etnicitet men också 

för att det inte säkert ger önskad effekt då vi inte kan tvinga någon till en 

kvoterad plats, bara de som aktivt söker vilket ofta sammanfaller med 

utbildningsnivå ändå. Att segregationen ändå verkar minska över tid gör det 

dessutom mindre angeläget att kvotera även om vissa skolor fortfarande är 

mycket segregerade. 

”Geografiskt baserat urval 

För att säkerställa rätten till en skola nära hemmet ska kommunen placera 

elever enligt principen om rimlig närhet. Det kan dock finnas fler skäl för 

kommuner att kunna använda geografiska kriterier som urvalsgrund. Till 

exempel för att öka förutsägbarheten för skolväljande familjer genom att ha en 

urvalsgrund som innebär att elever boende i ett visst område har förtur till en 

viss skola. Då boendet är socialt segregerat kan närhetsgarantin som den är 

utformad i dag bidra till att boendesegregationen översätts till skolsegregation. 

Geografiskt urval kan emellertid användas för att minska den segregation som 

boendet ger upphov till, exempelvis via strategiskt dragna upptagnings- eller 

förtursområden. Då lokala förhållanden skiljer sig markant ser utredningen det 

varken som möjligt eller önskvärt att reglera hur det geografiska urvalet ska 

tillämpas och huvudmannen kan också använda flera olika geografiska 

urvalsgrunder i samma skolval. Utredningen föreslår dock i kapitel 4 att 

huvudmannen aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever 

HT 2018 Sep HT 2019 Sep inkl TF HT 2020 Sep

Skola

Antal

eleve

r

Skattat

antal 

ej

klarat

målen

Skattad

andel 

ej

klarat

målen Index Skolenhet

Antal

eleve

r

Skattat

antal 

ej

klarat

målen

Skattad

andel 

ej

klarat

målen Index

Diff 18

till 19 Skolenhet

Antal

eleve

r

Skattat

antal 

ej

klarat

målen

Skattad

andel 

ej

klarat

målen Index

Diff

HT19/

HT20

ALLA 8384 1263 15,1 100 ALLA 8779 1562 17,8 100 0 ALLA 8886 1529 17,2 100 0

Aplaredskolan 87 12 14 93 Aplaredskolan 77 13 16,4 92 -1 Aplaredskolan 72 11 14,8 86 -6

Asklandaskolan 271 16 5,9 39 Asklandaskolan 278 26 9,5 53 14 Asklandaskolan 272 27 9,8 57 4

Bergdalskolan 339 47 13,8 92 Bergdalskolan 372 66 17,7 99 8 Bergdalskolan 378 67 17,7 103 4

Björkhöjdskolan F-6 78 7 8,9 59 Björkhöjdskolan F-6 109 22 20,4 115 55 Björkhöjdskolan F-6 175 34 19,5 113 -2

Bodaskolan F-6 242 72 29,7 197 Bodaskolan F-6 289 91 31,5 177 -20 Bodaskolan F-6 309 90 29,0 169 -8

Borgstenaskolan 103 16 15,5 103 Borgstenaskolan 91 16 17,9 101 -2 Borgstenaskolan 108 18 17,0 99 -2

Bredaredskolan 116 9 8 53 Bredaredskolan 123 14 11,6 65 12 Bredaredskolan 124 15 12,0 70 5

Byttorpskolan 247 71 28,5 189 Byttorpskolan 232 73 31,3 176 -13 Byttorpskolan 223 59 26,5 154 -22

Dalsjöskolan 4-6 165 16 9,4 62 Dalsjöskolan 4-6 191 24 12,8 72 10 Dalsjöskolan 4-6 194 26 13,6 79 7

Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 212 59 27,9 185 Daltorpskolan F-6 211 63 30,0 169 -16 Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 184 53 29,0 169 0

Dannikeskolan 73 15 21,1 140 Dannikeskolan 66 13 19,7 111 -29 Dannikeskolan 73 13 18,5 107 -4

Ekarängskolan 332 80 24 159 Ekarängskolan 326 65 20,0 112 -47 Ekarängskolan 338 68 20,2 117 5

Engelbrektskolan F-6 397 45 11,4 76 Engelbrektskolan F-6 442 62 14,1 79 4 Engelbrektskolan F-6 437 59 13,5 78 -1

Erikslundskolan F-6 130 29 22,5 149 Erikslundskolan F-6 135 42 31,1 175 25 Erikslundskolan F-6 126 35 27,8 162 -13

Fjärdingskolan 315 106 33,7 224 Fjärdingskolan F-6 368 114 30,8 173 -50 Fjärdingskolan 357 103 28,8 167 -6

Gula skolan 207 19 9,3 62 Gula skolan 253 30 12,0 67 6 Gula skolan 254 33 13,1 76 9

Gånghesterskolan 194 14 7,5 50 Gånghesterskolan 204 22 10,9 62 12 Gånghesterskolan 229 27 11,6 68 6

Hestra Midgårdskolan 445 54 12,1 80 Hestra Midgårdskolan 452 69 15,3 86 6 Hestra Midgårdskolan 437 68 15,7 91 5

Kerstinsgårdskolan 101 8 8 53 Kerstinsgårdskolan 97 12 11,9 67 14 Kerstinsgårdskolan 97 12 12,0 70 3

Kinnarummaskolan 89 9 10,3 68 Kinnarummaskolan 97 13 13,0 73 4 Kinnarummaskolan 92 11 12,1 70 -2

Kristinebergskolan 385 68 17,6 117 Kristinebergskolan 433 73 16,8 94 -23 Kristinebergskolan 456 71 15,6 91 -3

Myråsskolan 503 35 7 46 Myråsskolan 527 57 10,7 60 14 Myråsskolan 544 60 11,0 64 3

Målsrydskolan 114 15 13,5 90 Målsrydskolan 107 22 20,1 113 23 Målsrydskolan 98 17 17,6 102 -11

Rångedalaskolan 61 6 10,1 67 Rångedalaskolan 36 5 13,1 74 7 Rångedalaskolan 50 6 12,3 71 -2

Sandaredskolan 424 25 5,9 39 Sandaredskolan 441 45 10,3 58 19 Sandaredskolan 448 46 10,2 59 1

Sandhultskolan 150 12 7,7 51 Sandhultskolan 147 18 12,5 70 19 Sandhultskolan 150 20 13,3 77 7

Sjöboskolan 350 79 22,5 149 Sjöboskolan 353 88 25,1 141 -9 Sjöboskolan 347 84 24,2 141 0

Sjömarkenskolan 396 26 6,5 43 Sjömarkenskolan 389 41 10,6 59 16 Sjömarkenskolan 414 45 10,8 63 3

Sparsörskolan 300 18 6,1 40 Sparsörskolan 292 29 9,8 55 15 Sparsörskolan 291 30 10,5 61 5

Svaneholmskolan 140 29 20,6 137 Svaneholmskolan 145 39 27,2 153 16 Svaneholmskolan 128 32 24,6 143 -10

Svedjeskolan 115 18 16 106 Svedjeskolan 142 28 19,9 112 6 Svedjeskolan 166 32 19,1 111 -1

Särlaskolan F-6 222 105 47,2 313 Särlaskolan F-6 225 97 43,3 243 -70 Särlaskolan F-6 221 90 40,6 236 -7

Trandaredskolan F-6 504 59 11,7 78 Trandaredskolan F-6 511 70 13,7 77 -1 Trandaredskolan F-6 502 73 14,6 85 8

Tummarpskolan 153 16 10,2 68 Tummarpskolan 195 26 13,4 75 8 Tummarpskolan 186 25 13,2 77 1

Viskaforsskolan F-6 329 42 12,7 84 Viskaforsskolan F-6 304 57 18,9 106 22 Viskaforsskolan F-6 292 56 19,2 112 6

Äsperedskolan 95 6 5,8 39 Äsperedskolan 119 15 12,7 71 33 Äsperedskolan 114 14 12,3 72 1

Max 313 Max 243 Max 236

Min 39 Min 53 Min 57

Spridn 275 Spridn 190 Spridn 179

St.av. 60,8 St.av. 44,4 St.av. 40,1



Borås Stad 
  Sida 

16(22) 

 

 

på sina skolenheter. Till skillnad från vad som ska gälla för urval genom kvot 

finns det inget krav på att tillämpningen av urvalsgrunden geografiskt urval ska 

leda till en mer allsidig social sammansättning vid landets skolor. Urvalsgrunden 

torde därmed vara lättare att kunna tillämpa. Till skillnad från vad som gäller för 

skolspår, som gäller förtur till skolplaceringar till högre årskurser givet den 

skolplacering eleven har i dag, kan geografiskt baserat urval användas som 

urvalsgrund även för skolplacering i förskoleklass.” 

Kommentar: 

Undertecknad utredare bedömer det vara mycket svårt att över tid knyta vissa 

geografiska områden till vissa skolor. Dels så har skolorna inte lika många 

paralleller i varje årskurs och kan därför vissa år ta in fler eller färre elever. Dels 

så varierar antalet elever som ska placeras i förskoleklass eller årskurs 7 kraftigt 

mellan åren inom ett geografiskt område. Detta gör det problematiskt att uppnå 

syftet med förutsägbarhet. Det andra syftet, att använda geografiska områden 

för att minska segregationen är behäftat med precis samma svårigheter som 

redovisats ovan under ”Kvot”. 

”Skolspår 

Skolspår innebär att elever som går vid en viss skolenhet ges en garanterad 

skolplacering vid en annan skolenhet med högre årskurser. Genom att använda 

skolspår kan urvalet styras till högre årskurser, där åtgärder enligt 

Skolkommissionen framför allt behövs. Metoden kan underlätta den långsiktiga 

planeringen för såväl kommuner som vårdnadshavare och ger förutsättningar 

för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. 

Utredningen bedömer att skolspår även kan vara ett användbart verktyg i 

huvudmannens arbete för en mer allsidig social sammansättning särskilt i högre 

årskurser när behovet av en skolplacering i nära hemmet inte är lika stort men 

även t.ex. i byte av skola mellan låg- och mellanstadiet. Som utredningen 

redogör för i kapitel 5 är en av utredningens utgångspunkter att skolvalet ska 

ske på lika villkor. Detta innebär att elever, vid tidpunkten för skolvalet, ska ha 

en reell möjlighet att placeras på den skolenhet deras vårdnadshavare önskar. 

Vid angivna förhållanden ska skolspår endast vara tillåtet mellan skolenheter 

och ska alltså inte vara möjligt för att ge förtur för barn i förskola att gå vid en 

viss skolenhet med förskoleklass. En huvudmans primära ansvar är att 

organisera elevernas utbildning på ett sätt som med största sannolikhet leder till 

den högsta måluppfyllelsen för alla elever. Skolspåret ger huvudmannen goda 

förutsättningar för kontinuitet och sammanhållen kvalitet under hela elevens 

utbildning och därtill även möjlighet att påverka olika skolors 

elevsammansättning. Skolspåret ger förutom dessa potentiella kvalitetstillskott 

till elevens studier också eleverna och vårdnadshavare en hög grad av 

förutsägbarhet vad gäller vilka skolor som eleven ifråga kommer att antas till 

under sina studier.” 

Kommentar: 
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Här ser undertecknad utredare en möjlighet att påverka kanske graden men 

framför allt arten av missnöje. Men frågan är komplex och kan mycket väl visa 

sig vara svår att genomföra i praktiken. 

Vad det handlar om här är att vi t.ex har elever som går på Engelbrektskolan 

F-6 men som bor i en helt annan del av staden. Inför åk 7 får dessa inte plats på 

Engelbrektskolan eftersom det till centrum har flyttat in elever som inte fått 

plats på Engelbrektskolan men som då får förtur enligt relativ närhet. Detta har 

upplevts som mycket ledsamt för de som drabbas av detta och vårdnadshavare 

har i förtvivlan ringt både förvaltning och politiker. Ingen som överklagat har 

fått rätt av Förvaltningsrätten.  

Om man då skulle garantera Engelbrektseleverna i åk 6 en fortsättning i åk 7 så 

skulle denna förtvivlan undvikas. Samtidigt lär ju de som flyttat in nära skolan 

bli missnöjda med att inte få denna ur ett närhetsperspektiv. Man kan ju då 

ställa dessa två arter av missnöje mot varandra och det är rimligt att anta att 

lidandet nog ändå är större för den som skiljs från sina kamrater än för den som 

ändå ska börja på en ny skola även om den inte är den närmaste. 

Noteras i sammanhanget bör göras att en sådan regel i viss mån ökar 

skolskjutsar. 

Dock finns det andra bekymmer med att införa en sådan princip. Följande 

exempel får illustrera detta: 

Vi har samma problem runt Sandgärdskolan. Om vi skulle ha garanterat alla 

elever i åk 6 i de traditionella upptagningskolorna Sandaredskolan, 

Sjömarkenskolan och Sandhultskolan plats på Sandgärdskolan i årets skolval så 

hade det inte gått. De ryms helt enkelt inte på Sandgärdskolan. Så där fungerar 

det inte med skolspår för närvarande. 

Det innebär att vi i så fall skulle kunna ha skolspår rund vissa skolor men inte 

på andra och det i sig skull sannolikt uppfattas som orättvist och svårbegripligt 

bland vårdnadshavare. 

När det sedan gäller aspekten att skolspår skulle kunna användas för att skapa 

en mer allsidig social sammansättning så skulle detta inte uppnås alls om man 

skulle göra som i exemplet ovan med Engelbrektskolan. Då skulle man snarare 

besluta att alla elever från Särlaskolan i åk 6 ska gå på Engelbrektskolan och 

tvärt om. Detta är förvisso en djärv tanke men det skulle nog också mötas av 

högljudda protester. 

”Lika möjligheter 

Utredningen anser att det ska vara möjligt för populära kommunala skolor att 

även kunna ta emot elever från andra områden när elevers rätt till en 

skolplacering i rimlig närhet till hemmet tillgodosetts. Utredningen föreslår 

därför att urvalsgrunden lika möjligheter ska vara tillåten som urvalsmetod vid 

kommunala skolenheter. Urvalsgrunden innebär att elever, som inte måste 

placeras vid skolenheten för att kunna ges rätt till en skolplacering i rimlig 

närhet till hemmet, men inte heller omfattas av någon annan av de 
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urvalsgrunder som en kommunal skolenhet tillämpar, ska ha lika möjligheter till 

en skolplacering vid den aktuella skolan. Urvalsgrunden kan även vara en möjlig 

åtgärd att vidta för att t.ex. uppnå en allsidig social sammansättning av elever 

vid olika skolenheter i kommuner där det inte tydligt går att formulera kvoter. I 

praktiken blir det ett slumpmässigt urval som avgör vilka av eleverna inom 

urvalsgrunden som får en skolplacering vid den aktuella skolenheten.  

Lika möjligheter är, som utredningen beskriver i avsnitt 6.3.9, en objektiv 

urvalsgrund som inte reflekterar elevers sociala arv. Det är därtill en metod som 

i en mening är mer rättvist än t.ex. avståndet till skolan (givet att rimlig närhet 

kan garanteras). I områden där kommunala skolor ligger tätt kan detta därför 

vara en särskilt användbar urvalsgrund. I flera välfungerande skolsystem 

används mekanismen på en eller flera nivåer i systemet. Ju äldre eleverna är 

desto större andel av skolplaceringarna bör enligt utredningens bedömning 

kunna omfattas av urvalsgrunden lika möjligheter. Urvalsgrunden ska därutöver 

kunna användas när två eller flera elever har samma prioriteringsordning i en 

urvalsgrund.” 

Kommentar: 

Undertecknad utredare bedömer att en lottning av platser nog får anses stå i 

strid med Legalitetsprincipen som är ett krav på normbundenhet i motsats till 

godtycke vid offentlig maktutövning. Den anses särskilt viktig vid 

myndighetsutövning och ska tillämpas strikt vid betungande beslut. Det brukar 

sägas att det måste finnas en garanti för förutsebarhet hos myndigheterna och 

en minimering av godtycklighet i beslutsfattandet. Undertecknad utredare vill 

därför bestämt avråda från att använda ”Lika möjligheter”. 

”Möjlighet att ge förtur för vissa elever med särskilda skäl 

En elev som på grund av särskilda skäl har behov av en viss skolplacering ska 

alltid ha rätt till en sådan placering. Det kan t.ex. handla om en elev som p.g.a. 

sin funktionsnedsättning behöver gå på en viss skola som har särskilt anpassade 

lokaler eller undervisning anpassad för denna funktionsnedsättning och som 

har särskild kompetens att undervisa elever med aktuell funktionsnedsättning. 

Genom ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen står det klart att 

kommunala huvudmän kan begränsa utbildningen till elever i behov av särskilt 

stöd, så kallade resursskolor, trots att uttryckliga bestämmelser därom saknas i 

skollagen. Utbildningen vid sådana skolor kan begränsas till elever med 

exempelvis dyslexi, inlärningsproblem eller koncentrationssvårigheter. Vid 

placeringen vid en sådan skolenhet gäller inte närhetsgarantin utan skolan gör 

en bedömning av elevens behov av särskilt stöd och de elever som har störst 

behov prioriteras.  

Utredningen anser att det fortsatt ska vara möjligt för kommunala huvudmän 

att välja att begränsa utbildningen till elever som är i behov av särskilt stöd, och 

att dessa ska kunna ta emot elever som p.g.a. särskilda skäl har behov av sådan 

skolplacering. Utredningen noterar i sammanhanget att Utredningen om elevers 

möjligheter att nå kunskapskraven har i uppdrag att bl.a. att analysera hur elever 
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bättre kan få stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet. I uppdraget 

ingår bl.a. att det ska bli lättare att få särskilt stöd i mindre 

undervisningsgrupper och att resursskolor ska utvecklas. Med anledning härav 

lämnas inga förslag på ändringar i regleringen om så kallade resursskolor. 

Även vissa andra kategorier elever ska kunna ges förtur till skolplacering vid en 

viss skolenhet, t.ex. elever med skyddade personuppgifter. De elever som 

bedöms ha särskilda skäl ska ges företräde framför övriga elever vid placering 

till en viss kommunal skolenhet.” 

Kommentar: 

Även om detta i dag inte explicit uttrycks i lagstiftningen praktiserar Borås Stad 

redan denna möjlighet med hänvisning till att vi av nedan beskrivna möjligheter 

att frångå vårdnadshavares önskemål på grund av organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter, redan ger förtur till särskilda undervisningsgrupper. 

Undertecknad bedömer dock att en skrivning om särskilda skäl vore bra att ha 

med i framtida regeländringar om detta förslag går igenom. 

”Möjlighet att frångå vårdnadshavares önskemål på grund av 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 

Enligt nu gällande reglering kan kommuner frångå vårdnadshavares önskemål 

bl.a. om en viss skolplacering skulle medföra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter för kommunen. Bestämmelsen har i vissa kommuner 

kommit att tillämpas i situationen där det finns fler sökande elever än det finns 

platser och ett urval behöver göras. Detta är enligt utredningens mening 

olyckligt, något som utredningen beskrivit i föregående kapitel. Utredningen 

föreslår i detta avsnitt ett flertal urvalsgrunder som ska kunna tillämpas vid 

kommunala skolenheter när det finns fler sökande än det finns platser. I det 

avseendet blir nuvarande regel om att frångå vårdnadshavares önskemål om en 

skolplacering med hänvisning till betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter överflödig. 

Bestämmelsen är emellertid även tillämplig i en situation där en elev har så 

omfattande stödbehov att det skulle medföra betydande ekonomiska eller 

organisatoriska svårigheter för en kommun att ge stödet i den skola som eleven 

går, eller i den skola där elevens vårdnadshavare önskar placering. Då kan 

kommunen frångå vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering eller flytta 

eleven till en skola där stödet lättare kan ges. För att detta ska vara tillåtet måste 

svårigheterna vara av sådan art att de kan anses som betydande för kommunen. 

Att stödbehovet skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska 

svårigheter för en särskild skolenhet är därför i sig inte tillräckligt för att en elev 

ska kunna flyttas.  

Utredningen bedömer att det finns anledning att behålla en reglering som 

möjliggör att frångå vårdnadshavares önskemål om skolplacering om 

placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen. Huvudprincipen måste dock alltid vara att en 

huvudman har en skyldighet att vidta långtgående åtgärder för att tillgodose en 
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elevs stödbehov på den skola där eleven är placerad eller där elevens 

vårdnadshavare önskar placering. Det ska därför endast vara i undantagsfall 

som vårdnadshavares önskemål kan frångås med hänvisning till ekonomiska 

eller organisatoriska svårigheter hos kommunen.” 

Kommentar: 

Undertecknad utredare bedömer att det vore bra om denna regel tydligare kom 

att handla om rätten att frångå önskemål från de elever som vi behöver placera 

på särskilda skolor med viss kompetens. I praktiken händer detta mycket sällan. 

Får vi som ovan beskrivits en möjlighet att formellt placera elever utifrån 

särskilda skäl så blir det mycket tydligare. 

”Den kommunala huvudmannen ska avgöra om, och i så fall vilka, 

urvalsgrunder ska tillämpas vid skolenheter 

Kommuner har även fortsatt det övergripande ansvaret för att elever garanteras 

skolplaceringar i närhet till hemmet. Därutöver ska kommunala huvudmän ha 

en möjlighet att vid urvalet till kommunens skolenheter kunna tillämpa de 

urvalsgrunder som utredningen föreslår i detta kapitel. I vissa kommuner där 

det t.ex. endast finns en skola i centralorten kan det te sig onödigt att garantera 

elever annat än en skolplacering nära hemmet. Det ska därför vara frivilligt för 

kommuner att använda urvalsgrunder. De kommunala huvudmän som väljer att 

använda sig av urvalsgrunder ska anmäla till Skolverket vilka urvalsgrunder som 

ska tillämpas (se kapitel 5). Flera urvalsgrunder ska kunna användas i ett och 

samma urval och olika urvalsgrunder ska kunna gälla vid olika skolenheter. Om 

fler än en urvalsgrund används ska huvudmannen ange i vilken ordning de ska 

användas. Om inte tillräckligt antal elever kan placeras enligt de urvalsgrunder 

som Skolverket godkänt ska övriga platser tilldelas elever enligt urvalsgrunden 

lika möjligheter. ” 

Kommentar: 

Undertecknad utredare ställer sig tveksam till att använda olika urvalsgrunder 

vid olika skolenheter på grund av ovan beskrivna brist på förutsebarhet och 

dessutom ur perspektivet kommunal likställighet, (KL 2 kap 3 §) Möjligen 

skulle det kunna anses att det finns sakliga skäl att ha olika urvalsgrunder vid 

olika skolor med det är förstås en pedagogisk utmaning att begripliggöra detta 

för vårdnadshavarna. 

Principer för placering och urvalsgrunder för skolor med enskild huvudman 

Regeringens utredredning gör samma genomgång för urvalskriterierna för de 

fristående skolorna. Sammanfattningsvis skiljer sig förslaget till urvalskriterier 

från kommunala skolor på följande punkter. 

Det föreslås inget krav på att införa närhet som urvalsprincip. 

Det föreslås att kötid inte ska få vara en urvalsprincip. 

Skolspår kallas istället ”Verksamhetsmässigt samband” där tanken är möjliggöra 

för skolor med särskilda pedagogiska inriktningar att ge förtur till elever som 
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sedan tidigare går i sådan skola. Detta skulle t.ex. kunna gälla elever som gått i 

Montessori- eller Waldorfskolor. 

I övrigt föreslås i samma urvalskriterier som för den kommunala skolan, med 

en liten skillnad när det gäller geografisk närhet där de fristående får ta emot 

högst 50 % av sina elever på detta kriterium.  

Huvudmannen beslutar vilka urvalskriterier som ska gälla. 

Av regeringens utredning framgår att varje huvudman själv ska få välja vilka 

urvalskriterier den vill använda och i vilken prioriteringsordning. För kommunal 

huvudman är dock närhetsprincipen obligatorisk och överordnad. Kriterierna 

och tillämpningen av dessa ska sedan prövas och godkännas av skolverket. Det 

skulle kunna anses önskvärt att kommunal och enskild huvudman har samma 

urvalskriterier eller i alla fall så lika som möjligt för att underlätta begripligheten 

för kommunens vårdnadshavare. Kvalitet och Utveckling som ansvarar för 

samverkan med de enskilda grundskolorna bör därför initiera en diskussion 

med dessa i god tid för en eventuell lagändring. 

Skolvalets genomförande 

Regeringens utredning föreslår att skolvalet i en kommun skall vara gemensamt 

för kommunal och enskild huvudman. Den går till och med så långt som att 

föreslå att Skolverket regionalt ska ansvara för att administrera detta utifrån de 

rangordnade urvalskriterier som respektive huvudman fått godkända. 

Undertecknad utredare bedömer att ett gemensamt skolval på alla sätt vore 

gynnsamt men ställer sig synnerligen tveksam till om det är möjligt för 

Skolverket att administrera detta. Det krävs i så fall att man åtminstone för 

större kommuner har kompetens med mycket god lokal kännedom. 

Kort om skolskjuts 

Alla avsteg från närhetsprincipen bedöms leda till att fler elever kommer att 

behöva skolskjuts. Omfattningen är dock mycket svår att bedöma innan varje 

skolval är genomfört. 

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut.  

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



Borås Stad 
  Sida 

22(22) 

 

 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Julia Garcia Atterström 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-04-28 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00034 3.5.0.1 
 

  

 

Uppdrag: Undersöka förutsättningar för att organisera 

resursskolor i Borås 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka 

förutsättningar för att organisera resursskolor i Borås. Uppdraget skall 

slutredovisas senast vid nämndens sammanträde i juni.      

Sammanfattning  

Grundskolenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka 

förutsättningar för att organisera resursskolor. 

Utredningen ska innehålla: 

• En beskrivning av vad en resursskola är. Även syften och 

målgrupper för resursskolor skall framgå.  

• En redovisning av det nationella regelverket kring resursskolor.  

• En omvärldsbevakning där det framgår hur några kommunala 

skolhuvudmän har organiserat resursskolor: Några exempel på 

resursskolor beskrivs utifrån målgrupper, elevantal, organisation, 

bemanning, kostnader och ansökningsförfaranden.  

• En redogörelse av hur Borås Stads nuvarande organisation kring 

KSU står sig i ljuset av bestämmelserna i Skollagen samt hur 

andra huvudmän valt att organisera resursskolor.  

• En redovisning av eventuella möjligheter att ansöka om 

statsbidrag för resursskolor.  

• Ett förslag till hur huvudmannen kan följa upp 

kunskapsresultaten inom ramen för huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har tidigare gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram 

en analys av vad som krävs för att möta behovet av fler platser inom ramen för 

kommunens särskilda undervisningsgrupper (§9 Dnr GRN 2018-00047).  

Vid analysen framkom det att det är viktigt att beakta att en medicinsk eller 

psykologisk diagnos inte får vara ett villkor för att få särskilt stöd. En diagnos 
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ska heller inte räcka som underlag för bedömning av vilket särskilt stöd en elev 

behöver få. Då en placering i särskild undervisningsgrupp räknas som särskilt 

stöd får diagnos inte vara ett krav för tillträde till en KSU. En elev som bedöms 

vara i behov av särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp ska få sitt behov av 

stöd tillgodosett i en särskild undervisningsgrupp. Det är inte förenligt med 

Skollagen att hänvisa till att det inte finns plats i en särskild undervisningsgrupp, 

och att låta elever stå i kö till grupperna.  

I en dom av Högsta förvaltningsdomstolen i samband med en tillsyn av 

Skolinspektionen i Linköpings kommun (https://lagen.nu/dom/hfd/2017:50 ) 

framgår att man i kommunala resursskolor har möjlighet att rikta utbildningen 

till vissa elevgrupper.  

Utbildningsdepartementets kartläggning (SOU:2020:42) visar att det finns 

gränsdragningsproblem mellan kommunala resursskolor och KSU. Det råder en 

otydlighet i både vilka de reella och de formella skillnaderna är mellan dessa 

organisatoriska lösningar, vilket kan bero på att det är huvudmännen som själva 

avgör hur de vill benämna dessa verksamheter. 

I samband med ansökningar om tilläggsbelopp samt ansökningar om plats i 

KSU har centrala elevhälsan i Borås Stad konstaterat att det föreligger brister i 

skolors arbete med särskildstödprocessen. En placering i KSU utgör en 

ingripande åtgärd i en elevs skolgång och räknas som en extraordinär insats. 

Beslut om placering i KSU ska utgå från en noggrann utredning, hanteras med 

stor varsamhet, vila på vetenskaplig grund och ta hänsyn till gällande 

styrdokument.  

I Grundskoleförvaltningen finns idag följande KSU: 

• Kommunikationsklass: För elever med generell språkstörning 

• A-resurs Boda: För elever i årskurs 7-9 med beteende liknande 

det som definieras med autismspektrumtillstånd (AST). 

• SU-grupp Dalsjö: För elever i årskurs 4-6 med beteende liknande 

det som definieras med autismspektrumtillstånd (AST) och 

ADHD. 

• SU-grupp Borgstena: För elever i åk 1-6 med extraordinära behov 

och elever i socioemotionella svårigheter. 

 

I ovannämnd analys (§9 Dnr GRN 2018-00047) framkommer det även att: 

• platserna i befintliga KSU inte behöver utökas, 

• det finns en risk för att placeringen av elever som blivit inskrivna 

i någon av stadens KSU permanentas, 

• det finns svårigheter att upprätthålla en likvärdighet i 

antagningsprocessen, 

• det framför allt finns otydligheter i organisationen kopplat till 

tolkningen av begreppen KSU och resursskola.  
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Det finns mot denna bakgrund ett fortsatt behov av att utreda Borås Stads 

organisation av KSU och däri se över möjligheten att organisera kring 

resursskolor. 

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag från Grundskolenämnden 2021-04-28. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration 

och etablering i Borås Stad 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna upprättat svar på revisionsrapporten.        

Sammanfattning  

Grundskolenämnden har ombetts att svara på revisionsrapporten. 

Grundskolenämnden instämmer i revisionens slutsatser och 

rekommendationer. Grundskolenämnden delar revisionsrapportens 

problembild och instämmer i att det är angeläget att utveckla den 

stadsövergripande analysen, målbilden, uppföljningsprocessen och spridningen 

av programmet och insatserna. Det kan leda till fler aktiva och effektiva insatser 

som kan höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan 

skolor.              

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på revisionsrapporten. 

Grundskolenämnden instämmer i revisionens slutsatser och 

rekommendationer. Grundskolenämnden delar revisionsrapportens 

problembild och instämmer i att det är angeläget att utveckla den 

stadsövergripande analysen, målbilden, uppföljningsprocessen och spridningen 

av programmet och  insatserna. Det kan leda till fler aktiva och effektiva 

insatser som kan höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och 

mellan skolor. 

Grundskolenämndens uppdrag grundas i nationell lagstiftning och 

styrdokument. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras 

att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med 

hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Grundskolenämndens uppdrag är enligt skollagen: 

Syftet med utbildningen enligt 1 kap. 4§: Utbildningen inom skolväsendet 

syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
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mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen.  

Lika tillgång till utbildning enligt 1 kap. 4, 8 och 9 §§: Utbildningen ska vara 

likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. Alla ska, oberoende av 

geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Säkerställa verksamhetens kvalitet enligt 1 kap. 4 § och 3 kap. 2§: Allt arbete 

med skolutveckling handlar ytterst om att alla barn och elever ska få goda 

möjligheter till utveckling och lärande i en miljö som ger trygghet samt vilja och 

lust att lära.  

Ansvar att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet enligt 2 kap. 8§: Enligt 

skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomföras både på 

huvudmannanivå och på enhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens 

kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 

skolförfattningar. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela 

resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten så 

att de nationella målen kan uppfyllas.  

Grundskolenämnden tar årligen fram fyra kvalitetsrapporter som en del i 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, där ingår bland annat analys av 

elevernas resultat. Resultaten för Borås Stad visar generellt en stor variation 

mellan de olika skolorna. En förklaring är segregation, skillnaderna i resultat 

varierar mellan olika elevgrupper. Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 

i kommunal grundskola vars föräldrar har eftergymnasial utbildning än 

jämförbara kommuner. Borås Stad har samtidigt en högre andel elever i årskurs 

1-9 i de kommunala skolorna med utländsk bakgrund samt högre andel 

nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. För att öka likvärdigheten och 

ge samtliga elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt krävs bland annat 

utveckling av undervisningen i svenska som andraspråk och språkutvecklande 

arbetssätt. Förhållandevis många elever i Borås Stads grundskolor har en 

frånvaroproblematik och behöver mötas med insatser för att deras rätt till 

undervisning ska säkerställas. 

Ett av Skolverkets prioriterade område är att motverka skolsegregation och dess 

negativa effekter. Skolverkets kartläggning från 20181 visar att det inte finns en 

insats eller ett arbetssätt som löser frågan om skolsegregation. De huvudmän 

som systematiskt fokuserar sitt arbete mot skolsegregation arbetar dels med 

                                                      
1 Skolverket (2018) Kartläggning av huvudmäns arbete med att mot-verka skolsegregation, PM 
skolsegregation 
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insatser på organisatorisk nivå som syftar till att balansera själva 

elevsammansättningen, dels med insatser för att skapa så goda förutsättningar 

som möjligt för rektorer och lärare att kunna fullgöra sina respektive uppdrag. 

Arbetet utgår från huvudmännens systematiska kvalitetsarbete och sker ofta 

över förvaltningsgränser. Skolverket grupperar insatserna i fem kategorier 

utifrån deras huvudsakliga inriktning: Ny- och ombyggnation av skolor, Val av 

skola och placering av elever, Skolans profil och status, Resursfördelning, Stöd 

och utvecklingsinsatser samt Insatser med kompensatorisk prägel. 

Nämnden kommenterar insatserna under respektive kategori. 

Ny- och ombyggnation av skolor 

Kommentar: Nya skolor och ombyggnation av befintliga skolor öppnar upp för 

möjligheter att påverka elevsammansättning.   

Val av skola och placering av elever 

Kommentar: Det är svårt att bedöma effekterna av aktivt skolval då det är 

trångt på många skolor i olika delar av staden. Grundskolenämnden arbetar 

aktivt för att öka skolkapaciteten vilket kommer att leda till bättre 

förutsättningar i skolvalet. 

Skolans profil och status 

Kommentar: Ett sätt att attrahera elever till skolor som de annars inte skulle 

söka sig till är profiler så som exempelvis: språk-, idrotts- musik- eller 

kulturprofiler och att dessa medvetet förläggs vid vissa skolor i ett försök att 

påverka elevströmmarna. Det förutsätter dock att skolorna har plats, eftersom 

den relativa närhetsprincipen blir avgörande för vilka elever som får plats. 

Erikslundskolan 7-9 har idrott- och hälsoprofil och Daltorpskolan 7-9 har flera 

profiler: dansprofil, estetisk profil, idrottsprofil, fotbollsprofil, IKT-profil, 

internationell profil samt matlagningsprofil.  

Nämnden arbetar för att stärka skolans status för att minska stigmatisering av 

vissa skolor och främja en jämnare och mer blandad elevsammansättning. I 

detta arbete fokuseras det på skolans kvalitet, trygghet och studiero samt att 

lyfta fram skolor med större utmaningar och visa på det goda arbete som 

faktiskt sker där. 

Resursfördelning, stöd och utvecklingsinsatser 

Kommentar: Skollagen ställer krav på att alla skolor ska vara likvärdiga. Det är 

därför av stor vikt att insatser för minskad skolsegregation har som mål att 

stärka alla skolor – inte minst skolor med stora utmaningar som i dag kan vara 

mindre populära bland både elever och skolans olika professioner. 

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till olika bakgrundsvariabler i syfte att 

kompensera för skolornas olika förutsättningar. Borås Stads fördelningsmodell 

bygger på ett grundbelopp (elevvolym) samt en strukturresurs utifrån den 

enskilda elevens socioekonomiska förutsättningar. Därtill kan skola söka ett 

tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. För 

statsbidraget ”likvärdig skola” tillämpas samma principer. Genom riktade 

statsbidrag såsom likvärdig skola och karriärtjänster styr nämnden de personella 
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resurserna dit behoven är som störst samt att det skapas bättre förutsättningar 

för rektorer och lärare att klara av sina uppdrag.  

Insatser med kompensatorisk prägel 

Kommentar: Kompensatoriska insatser riktas till skolorna i syfte att väga upp 

skillnader i elevernas förutsättningar till exempel vad gäller språkkunskaper, syn 

på framtidsmöjligheter eller tillgång till aktiviteter och föräldrastöd. Dessa 

insatser syftar inte i första hand till att minska själva segregationen, men de har 

potential att motverka de negativa effekter som tenderar att sammanfalla med 

segregation. Exempel på insatser är satsningar på språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (utökat språkstöd för elever med annat 

modersmål än svenska, utökad undervisningstid i svenska som andra språk), 

olika typer av flexenheter för att till exempel möta elever med 

frånvaroproblematik, insatser knutna till studiehandledning på modersmål, 

utbyten mellan skolor i olika områden, läxhjälp, lovskola, utökad 

simundervisning, socialt stöd och trygghetsskapande insatser (exempelvis 

studiecoacher) och ökad samverkan med Kulturskolan.  

Förutom kärnuppdraget arbetar förvaltningen och skolorna med enskilda 

uppdrag från Kommunfullmäktige och Grundskolenämnden för att bryta 

skolsegregation.  

Grundskolenämnden följer årligen upp sitt integrationsarbete som rapporteras 

till Arbetslivsnämnden. Utöver insatser för integrationsarbete på våra skolor har 

nämnden tagit fram en aktivitetsplan för att stärka de nationella minoriteternas 

rättigheter och motverka diskriminering.  

Stadsrevisionen gör en bedömning att Borås Stad uppvisar goda resultat jämfört 

med andra kommuner vad gäller integrationsarbete och ser inte att avsaknaden 

av en tydlig strategi skulle vara en brist. Grundskolenämnden gör samma 

bedömning. Nämnden mäter elevernas måluppfyllelse och gymnasiebehörighet. 

Enligt kvalitetsrapporten nationell jämförelse 2020 har Borås Stad en högre 

andel elever med utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade elever än 

jämförbara kommuner. Trots det verkar Borås Stad lyckas bättre än jämförbara 

kommuner med det kompensatoriska uppdraget att uppväga skillnader i 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En bidragande faktor 

är även en välutvecklad organisation (Centrum för Flerspråkigt Lärande) för 

mottagande av nyinvandrade elever, studiehandledning på modersmål samt 

modersmålsundervisning. 

Då gymnasiebehörighet är en faktor som har stor bäring på elevernas fortsatta 

liv anser nämnden att skolan bidrar till integration.  

Nämnden håller med om att Programmet saknar övergripande målområden 

som kan ligga till grund för alla nämnders mål. Övergripande målområden kan 

öka möjligheten för en bättre samverkan mellan förvaltningar och föreningsliv 

och därmed öka integrationen. Nämnden är medveten om att integration är en 

komplex och högaktuell fråga som alla aktörer i samhället behöver arbeta med.    
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Förvaltningen deltar i samverkansforum med invandrarföreningar och tar in 

synpunkter för att utveckla verksamheten. Nämnden instämmer i att 

samverkansforum bör ses över och att man bör undersöka om det finns 

möjlighet att istället väva in integrationsfrågorna i andra befintliga nätverk 

såsom exempelvis socialt hållbarhet. Nämnden tycker att integrationsfrågor bör 

ingå som en naturlig del av verksamheten. Integration är inte en egen fråga som 

en nämnd kan lösa själv.  

Bakgrund 

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av Borås 

Stads integrationsarbete. Granskningens syfte har varit att granska om Borås 

Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på 

styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. Med 

ändamålsenligt avses bland annat att arbetet bedrivs i enlighet med Borås Stads 

Program för ett integrerat samhälle.  

Granskningen resulterat i några slutsatser som beskriver följande brister: 

• Organisationen dvs. oklarhet kring roll- och ansvarsfördelning i vissa 

hänseenden bland annat Arbetslivsnämndens roll som samordnare.  

• Program för ett integrerat samhälle förefaller inte ha någon styrande inverkan. 

Det saknas en samlad analys gällande utmaningar och möjligheter för 

integration i Borås Stad, som väger in t. ex. resultat och effekter av nämndernas 

insatser samt utveckling vad gäller sådant som övergångar till arbete och studier, 

saknas. Revisionen anser att det är problematiskt att det av fullmäktige antagna 

programmet har en så svag styrande effekt, vilket bör mana till eftertanke i 

samband med eventuell revidering eller aktualisering. 

• Den årliga uppföljningen som Arbetslivsnämnden ska göra bygger till stor del 

på egenrapportering från nämnder och bolag, som sedan vägs samman. Den 

analys som blir möjlig utifrån en sådan uppföljning riskerar att få ett i huvudsak 

internt, organisatoriskt perspektiv. 

• De insatser som nämnder och bolag genomför kommer inte i första hand av 

en särskild strategi, eller genomförs utifrån en styrning från Program för ett 

integrerat samhälle, utan som ett led i respektive organs ordinarie styrning 

utifrån lagstiftning samt mål och budget.  

• Borås Stad uppvisar goda resultat jämfört andra kommuner vad gäller 

övergångar till egen försörjning (arbete eller studier) och revisionen ser inte att 

avsaknaden av en tydlig strategi skulle vara en brist. 

• Det finns inte några mål i Program för ett integrerat samhälle eller någon 

handlingsplan kopplad till programmet men revisionen gör en bedömning att 

nämnderna utifrån sina respektive ansvarsområden i verksamhetsplaneringen 

definierar målbilder som har bäring på integrationsområdet, utan att dessa 

explicit härrör från programmet. 
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• Det finns flera forum för samverkan som lyfter frågor som rör integration. 

Syfte och resultat av samverkansforum utvärderas just nu och att nya former av 

samverkan kommer att skapas.  

• Det finns brister i Arbetslivsförvaltningens uppföljning, utvärdering och 

resultat i förhållande till de områden som anges i programmet för ett integrerat 

samhälle.  

• Kommunstyrelsen har inte säkerställt en tillräcklig styrning och uppsikt över 

det arbete som bedrivs i Borås Stads verksamheter inom området. 

Kommunstyrelsen har inte agerat när nämnden inte följt upp programmet.  

 

Rapporten utmynnar i rekommendationer som riktas mot Kommunstyrelsen 

och Arbetslivsnämnden: 

• Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering av Program för ett 

integrerat samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av 

fullmäktige antagna programmet har en så svag styrande effekt.  

Kommunstyrelsen bör i detta avseende: 

• tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för 

integrationsarbetet innebär 

• utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle 

• utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

• utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att 

tydliggöra resultat och effekter av integrationsarbetet 

 

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

rekommenderar revisionen Arbetslivsnämnden att fullgöra sitt uppdrag att 

årligen följa upp bolagens och nämndernas insatser och resultat inom 

integrationsområdet. 

• Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer detta. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport: Granskning av integration och etablering i Borås Stad.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 
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Integration och etablering i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens syfte har 
varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på 
styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete.

Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom området, och 
att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. Analys och ut
värdering av stadens insatser inom området kan utvecklas. Samtidigt har granskningen inte funnit några 
tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar integrationen i 
staden. Jämförelser med andra kommuner att visar att resultat i form av övergångar till arbete och studier 
är förhållandevis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen beskriver också att man finner Borås Stad vara 
en god och proaktiv samverkanspart. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrations
arbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens samlade 
 integrationsarbete.

Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering av Program för ett integrerat samhälle se över 
den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna programmet har en så svag styrande 
effekt. Kommunstyrelsen bör i detta avseende: 

• Tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för integrationsarbetet innebär. 

• Utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle. 

• Utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle. 

• Utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att tydliggöra resultat och 
effekter av integrationsarbetet. 

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar vi Arbets
livsnämnden att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och nämndernas insatser och resultat 
inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer detta. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport tillställs berörda nämnder, bolag och Kommunstyrelsen. Svar från  
nämnderna, bolagen och Kommunstyrelsen emotses senast 2021-04-16.

Bill Johansson     Boris Preijde
Ordförande Första revisorsgruppen  Ordförande Andra revisorsgruppen

Missiv
  2021-01-18

Kommunstyrelsen 
Arbetslivsnämnden
Förskolenämnden

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
Kulturnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden
De kommunala bostadsbolagen



 

Revisionsrapport 

Granskning av 
integration och 
etablering 

 
Stadsrevisionen Borås stad 
Januari 2021 

Henrik Fagerlind 
Charlotte Erdtman 
Helena Richardsson 
 

 

  



 
 

      1 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 2 

Inledning 2 

Bakgrund 3 

Syfte och revisionsfrågor 9 

Avgränsning 4 

Revisionskriterier 9 

Metod 4 

Mottagande av nyanlända 6 

Granskningsresultat 9 

Organisation, roll- och ansvarsfördelning kring integrationsarbetet 9 

Iakttagelser 9 

Bedömning 10 

 
Analys av utmaningar och möjligheter 11 

Iakttagelser 11 

Bedömning 12 

 
Stadens strategiarbete inom området 12 

Iakttagelser 12 

Bedömning 13 

 
Målsättningar och handlingsplaner 13 

Iakttagelser 13 

Bedömning 14 

 
Intern och extern samverkan 14 

Iakttagelser 14 

Bedömning 15 

 
Uppföljning, utvärdering och analys 15 

Iakttagelser 15 

Bedömning 16 

 
Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över arbetet 16 

Iakttagelser 16 

Bedömning 17 

Revisionell bedömning 18 

Bedömningar utifrån revisionsfrågor 18 

 
Rekommendationer 20 

Bilaga - Dokumentförteckning 21 



 
 

      2 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av 

kommunens arbete med integration och etablering. Granskningen syftar till att granska 

om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på 

styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. Med ändamålsenligt 

avses bland annat att arbetet bedrivs i enlighet med Borås Stads Program för ett 

integrerat samhälle. 

Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom 

området, och att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande 

funktion i nuläget. Analys och utvärdering av Stadens insatser inom området kan vidare 

sannolikt utvecklas. Samtidigt har vi i granskningen inte funnit några tecken på att 

nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar 

integrationen i staden. Tvärtom så visar en jämförelse med andra kommuner att resultat 

i form av övergångar till arbete och studier är förhållandevis goda i Borås Stad. 

Arbetsförmedlingen beskriver också att man finner Borås Stad vara en god och proaktiv 

samverkanspart.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver 

integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och 

samordning av stadens samlade integrationsarbete.  

Rekommendationer 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer: 

Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering av Program för ett integrerat 

samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna 

programmet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen bör i detta avseende: 

● tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för 

integrationsarbetet innebär 

● utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle 

● utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

● utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att 

tydliggöra resultat och effekter av integrationsarbetet 

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

rekommenderar vi Arbetslivsnämnden att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa upp 

bolagens och nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. 

Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer detta.  
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Inledning 
Sveriges jämförelsevis omfattande mottagande av asylsökande och nyanlända under 

senaste åren innebär ett stort ansvar i att dels kunna erbjuda bostäder, skola och 

utbildning, och dels att tillvarata människors kompetens och skapa förutsättningar för 

meningsfull sysselsättning och egenförsörjning. Att lyckas med integrationen är en 

förutsättning för vår framtida välfärd.  

Asyl- och flyktingmottagandet samt etableringsprogrammet är huvudsakligen ett statligt 

ansvar. I det praktiska arbetet har dock kommunerna men också regionerna en 

avgörande roll för ett bra mottagande. I Sveriges kommuner och regioners rapport om 

framgångsrik lokal integration1 anges ett antal framgångsfaktorer för etablering av 

nyanlända. Bland annat poängteras vikten av kommunens samverkan med 

Arbetsförmedlingen, kommunens kontakt och samarbete med lokala företag samt 

kommunens förmåga att styra och leda ett kommunövergripande arbete för integration. 

Integration ses således inte som en enskild förvaltningsfråga, utan som en fråga som 

fordrar samverkan. Vidare framhålls att kommunen som arbetsgivare är en stark motor 

för att öka nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  

I takt med att de nyanlända som kommer till Sverige får sina asylärenden prövade, 

övergår mottagandet till den så kallade etableringsfasen. Efter etableringens två år 

förväntas de nyanlända ha fått tillräckliga verktyg för att klara sig i det svenska 

samhället. Syftet med etableringsfasen är att de nyanlända ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Kommunens ansvar under denna period är bland annat 

att tillhandahålla boende, undervisning i svenska för invandrare och samhällsorientering. 

Bakgrund 
Den stora flyktingström som nådde Sverige under en period har nu minskat i omfattning. 

Kommunerna står dock fortfarande inför stora utmaningar när det gäller integrering och 

etablering i samhället för de personer som kommit till kommunerna. Det system som 

finns i dag vad gäller statliga ersättningar förutsätter en relativt snabb etablering i 

samhället och på arbetsmarknaden. Om inte detta lyckas, kan det komma att innebära 

stora påfrestningar för både de individer som berörs och för kommunen och samhället i 

stort. Det är därför av vikt att arbetet med integration och etablering sker på ett effektivt 

sätt. Det ansvar som åligger kommunerna enligt lag inom området etablering och 

integration är: 

● mottagande av nyanlända för bosättning enligt bosättningslagen 

● vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning 

● undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning 

● boende och omsorg för ensamkommande barn samt särskilt förordnad 

vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd 

● skola, förskoleverksamhet, barnomsorg m.m. 

 
1
 Sveriges kommuner och regioner (2015), Framgångsrik lokal integration 
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● försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan 

Utöver detta arbetar ett stort antal kommuner med olika typer av kommunala 

arbetsmarknadsinsatser som riktar sig till bland annat gruppen nyanlända för att ge stöd 

i etableringen på den svenska arbetsmarknaden.  

Syfte och revisionsfrågor 
Projektet syftar till att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett 

ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av Borås Stads 

samlade integrationsarbete. Med ändamålsenligt avses bland annat att arbetet bedrivs i 

enlighet med Borås Stads program för ett integrerat samhälle.  

Granskningen ska ge svar på följande huvudsakliga frågeställningar: 

● Finns en organisation kring integrationsarbetet med en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning inom Borås Stad? 

● Finns en analys av utmaningar och möjligheter avseende integration och 

etablering? 

● Finns en strategi med konkreta och samordnade insatser för Stadens arbete inom 

området? Baseras strategin på ovanstående omnämnda analys? 

● Har berörda nämnder upprättat relevanta mål och handlingsplaner med bäring på 

området? 

● Finns en samverkan med relevanta samverkansparter, såväl internt som externt? 

● Hur sker uppföljning, utvärdering och analys av resultat i förhållande till de 

områden - arbete, boende, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur - 

som anges i programmet för ett integrerat samhälle? 

● Har Kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning och uppsikt över det arbete 

som bedrivs i Borås Stads verksamheter inom området?  

Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta Borås Stads arbete inom området integration 

och etablering. 

Revisionskriterier 
Kommunallagen 2017:725 (KL), Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL), Skollagen 2010:800 

(SL), Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och 

övrig tillämplig lagstiftning inom området. Utöver det utgör Borås Stads interna 

styrdokument, reglementen och beslut revisionskriterier liksom riktlinjer, vägledningar 

och rekommendationer från statliga verk/styrelser. 

Ansvarig styrelse/nämnd 
Kommunstyrelsen, Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, 

Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden samt de kommunala bostadsbolagen. 

Metod 
Granskningens metod är dokumentstudier av underlag som kommunen har delgett PwC 

(se bilaga). Utöver detta har intervjuer genomförts med företrädare för berörda 
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nämnder/förvaltningar och kommunala bostadsbolag. Urvalet för intervjupersonerna har 

grundats i det integrationsnätverk som tills nyligen har varit aktivt inom kommunen. 

Totalt sett har 24 personer intervjuats inom ramen för uppdraget. Genomgång av 

relevant statistik inhämtad från Kolada inleder granskningen.  

Kvalitetssäkring 

Stadsrevisionen tillämpar Skyrevs modell för kvalitetssäkring. Denna kvalitetssäkring 

syftar till att säkerställa att granskningen och revisionsrapporten har nödvändig 

yrkesmässig och metodisk kvalitet, samt att det finns en överensstämmelse mellan 

revisionsfrågorna, metodvalet, fakta och slutsatserna. Jävsprövning genomförs. 

Granskningen följer även Skyrevs normer för verksamhetsrevision. Ett rapportutkast har 

stämts av med granskade enheter med avseende på faktainnehåll och revisionschefen 

har kvalitetssäkrat slutrapport före beslut i revisorsgruppen. 
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Mottagande av nyanlända  
Nedan statistik har inkluderats i rapporten för att ge en kort bakgrund till hur stor 

gruppen nyanlända är i Borås Stad. Statistiken är hämtad från kommun- och 

regiondatabasen Kolada. Stadens siffror jämförs med två jämförelsegrupper: länet (ett 

ovägt medelvärde för alla kommuner i länet) och alla kommuner (ett ovägt medelvärde 

för alla kommuner).2 

Figur 1 visar att antalet nyanlända som är inskrivna inom Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag är stigande från 2014 med en topp år 2017 med 1247 personer. 

Sedan dess har det totala antalet inskrivna sjunkit.  

Figur 1: Inskrivna i etableringsuppdraget under året 2014-2019, totalt antal3 

 

I figur 2 visas den totala andelen av deltagare i etableringsuppdraget som 90 dagar efter 

att ha lämnat uppdraget har påbörjat studier eller arbetar. Med undantag för år 2015 

uppvisar Borås Stad den högsta andelen individer som 90 dagar efter avslutad 

etablering arbetar eller studerar, jämfört med länet och samtliga kommuner. Andelen har 

fluktuerat under åren med Borås stad har under hela perioden 2016-2019 ett positivare 

resultat i detta avseende än jämförelsegrupperna. 

 
2
 Jämförelsegruppen Liknande kommuner Integration (som samlar kommuner med liknande förutsättningar inom 

området) kunde inte inkluderas i analysen eftersom det saknades data i Kolada.  

3
 Inskrivna i etableringsuppdraget under året, antal. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder 

(20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 
månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. 
Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Här ingår alla som någon gång varit inskrivna under året. 
Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, i december månad. Källa: SCB. 
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Figur 2: Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), total andel (%)4 

Följande figurer (3 och 4) visar samma nyckeltal uppdelat på män och kvinnor. Av figur 

3 kan utläsas att Borås Stad och jämförelsegrupperna i stor utsträckning har en liknande 

utveckling mellan 2016 och 2019. Största andel kvinnor i arbete eller studier efter 90 

dagar hade Borås Stad under år 2018 med 42 procent. I figur 4 visas ett liknande 

mönster och år 2018 hade Borås Stad 61 procent i arbete eller studier efter 90 dagar. 

För samtliga år och jämförelsegrupper är andelen män som är ute i arbete eller studier 

efter 90 dagar högre jämfört med kvinnor. År 2018 skiljer det 20 procentenheter i Borås 

Stad mellan kvinnor och män. 

  

 
4
 Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget omfattar 

nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget 
omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och 
arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 
90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb, extratjänster och 
arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss underteckning 
kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån 
folkbokföringsstatus, i december månad. Källa: SCB. 
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Figur 3: Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), andel kvinnor (%) 

Figur 4: Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), andel män (%)
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Granskningsresultat 
Organisation, roll- och ansvarsfördelning kring integrationsarbetet 
Revisionsfråga 1: Finns en organisation kring integrationsarbetet med en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning inom Borås Stad? 

Iakttagelser 
Enligt Arbetslivnämndens budget 2020:2 har Arbetslivsnämnden det övergripande 

ansvaret för integrationsfrågan och skall vara drivande i frågor som rör integration i 

Borås Stad. Det framgår att den enskilt viktigaste frågan i integrationsarbetet är att öka 

möjligheten för nyanlända att komma i arbete och därmed egenförsörjning. Många 

nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och 

Gymnasie- och utbildningsnämnden ska därför samverka om vägar till utbildning för 

denna grupp. 

Integrationsarbetet bedrivs utifrån stadens Program för ett integrerat samhälle som 

fastställdes av Kommunfullmäktige den 15 januari 2015 och reviderades senast den 26 

september 2019. I dokumentet anges att integration ska genomsyra allt arbete och inte 

ska betraktas som en enskild aktivitet. Programmet berör följande sju områden: 

● Arbete 

● Boende 

● Utbildning 

● Delaktighet 

● Trygghet 

● Folkhälsa 

● Kultur 

Programmet gäller för samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. Fritid- och 

folkhälsonämnden, de kommunala bostadsbolagen och Arbetslivsnämnden omnämns 

särskilt i programmet. Under rubriken Trygghet framgår bland annat att Fritid- och 

folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett samarbete 

med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot nedskräpning. 

Under rubriken Boende framgår att de kommunala bostadsbolagen har ett särskilt 

ansvar att aktivt motverka segregation och verka som ett föredöme för övriga 

fastighetsbolag. Det framställs också att det är särskilt viktigt att möjliggöra tillgången på 

bostäder i de yttre delarna i kommunen för nyanlända boråsare. 

Enligt programmet ansvarar Arbetslivsnämnden för att samordna integrationsarbetet. 

Det framgår även att nämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från 

samtliga nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på 

integrationsområdet. 

Samordningsansvaret innebär, enligt nämndens budget 2020:2, att nämnden har 

befogenhet att kalla andra nämnder. I Arbetslivsnämndens reglemente fastställs att 

nämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
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invandring, integration i samhället och på arbetsmarknaden samt information kring 

mångfaldsfrågor. 

Arbetslivsnämnden bedriver sin verksamhet genom Arbetslivsförvaltningen. 

Förvaltningen är organiserad i två verksamhetsområden och leds av förvaltningschefen. 

Respektive verksamhetsområde leds av en verksamhetschef. Verksamhetsområde 1 

ansvarar för myndighetsutövning inom försörjningsstöd, har en relationsvåldsenhet samt 

ett Återbruk. Verksamhetsområde 2 ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, feriearbeten, 

flyktingmottagning, integration och nationella minoriteter. I intervjuer med företrädare för 

de två verksamhetsområdena framkommer att roll- och ansvarsfördelningen kring 

arbetet med etablering och integration är tydlig i vissa avseenden. Det beskrivs att 

ansvaret för att få människor i arbete eller studier (arbetsmarknadsinsatser och 

ekonomiskt bistånd) samt ansvaret för flyktingmottagning (etableringen) är tydligt. Detta 

eftersom det är främst lagstadgade ansvarsområden. Det samordnande ansvaret som 

framgår av Program för ett integrerat samhälle upplevs däremot inte lika tydligt. I intervju 

framkommer att verksamheten upplever att det samordnande ansvaret inte åtföljs av 

tydliga mandat eller befogenheter att agera som motor i arbetet.  

Delar av innehållet i Program för ett integrerat samhälle omfattas av andra 

stadsövergripande styrdokument såsom Det barnpolitiska programmet och 

Handlingsplanen: Socialt hållbart Borås. Samtidigt är delar av programmets innehåll 

lagstadgat. Exempelvis fastställs i programmet att elever med annat modersmål än 

svenska ska erbjudas modersmålsundervisning, vilket också framgår av Skollagen5 och 

är således en del av Grundskolenämndens grunduppdrag. 

I intervjuer med övriga verksamhetsföreträdare framkommer att samtliga verksamheter 

anser sig ha ett ansvar för integrationsfrågorna inom ramen för respektive nämnds 

grunduppdrag. Således finns det en bild av att integration är en fråga för alla 

verksamheter i staden, vilket även programmet framhåller. Däremot framhålls inte 

programmet som ett dokument som styr detta arbete, utan det är integrationsarbetet 

inom ramen för grunduppdraget som framhålls.   

Vid flertalet intervju betonas att det finns utmaningar i det stadsövergripande arbetet på 

grund av att det finns en mängd stadsövergripande strategier, program och planer som 

är överlappande. Detta skapar svårigheter att överblicka vilka dokument som styr vilka 

områden och det finns risk att de inte får den styrande effekt som är avsikten. I flera 

program tilldelas en specifik nämnd en samordnande roll. Denna roll är dock inte tydligt 

definierad vilket kan skapa skilda förväntningar kring hur långt ett sådant ansvar 

sträcker sig och vad det innebär i praktiken.  

Bedömning 
Den bild som framträder under granskningen är att respektive nämnd utför de insatser 

rörande etablering och integration som följer av lagstiftning. Program för ett integrerat 

samhälle förefaller inte ha någon styrande inverkan. Granskningen visar även att 

organisationen kring integrationsarbetet delvis är tydliggjord i styrande dokument, och 

att det i praktiken råder oklarheter kring roll- och ansvarsfördelningen i vissa 

hänseenden. Bland annat framkommer att Arbetslivsnämndens roll som samordnare 

 
5
 Skollag (2010:800) 
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behöver förtydligas. Det uppfattas inte som tydligt vilken förväntan som ligger i ansvaret 

att samordna stadens integrationsarbete, utöver en rätt att sammankalla andra 

nämnder. Arbetslivsnämnden har enligt Program för ett integrerat samhälle även ett 

ansvar att följa upp insatser och resultat av integrationsarbetet. 

Analys av utmaningar och möjligheter  
Revisionsfråga 2: Finns en analys av utmaningar och möjligheter avseende integration 

och etablering? 

Iakttagelser 
I viss utsträckning framgår en analys av Stadens integrationsarbete inklusive 

etableringen av den årliga uppföljning av Program för ett integrerat samhälle som 

Arbetslivsnämnden ska sammanställa. Sammanställningen berör hur 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med programmet utifrån sina 

respektive ansvarsområden. Eftersom uppföljningen består av en sammanställning av 

de enkätsvar som lämnas in omfattar den endast de nämnder och bolag som besvarar 

enkäten.  

Med anledning av att uppföljningen av 2019 år arbete inte är färdigställd omfattar den 

senaste uppföljningen 2018 års arbete. Uppföljning av Program för ett integrerat 

samhälle 20186 innehåller en sammanställning av enkätsvar med tillhörande analys. I 

rapporten framgår även viss statistik och kopplingar till forskning. Uppföljningen avslutas 

med att redogöra för följande fyra utvecklingsområden:  

● Rekrytering och representation bland anställda i Borås Stad 

● Äldreperspektiv i integrationsarbetet 

● Delaktighet och medborgarinflytande 

● Utformning och spridning av uppföljningen 

Inom ramen för utvecklingsområdet delaktighet och medborgarinflytande lyfts även goda 

exempel från andra verksamheter i Staden som skulle kunna tillämpas på 

integrationsområdet. Vidare framgår av uppföljningen att det i vissa sammanhang kan 

vara fördelaktigt att särskilja och lyfta ur vissa grupper för att kunna ringa in specifika 

utmaningar och behov.  

I övrigt uppges under intervjuer att analys av möjligheter och utmaningar rörande 

integration och etablering sker inom ramen för respektive nämnd och bolags ordinarie 

styr- och uppföljningsprocess. Inom vissa verksamheter sker analys främst vid delårs- 

och årsbokslut i samband med uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse samt vid 

upprättande av budget. Som exempel framgår av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

Budget 2020:2 att nämnden har en viktig roll i det strategiska arbetet att motverka 

segregation och att stödja grupper och enskilda till ökad integration. Nämnden är därför 

delaktig i arbetet med Socialt hållbart Borås och den handlingsplan som finns 

framtagen. 

Inom andra verksamheter sker analys mer systematiskt kopplat till individens utveckling. 

Som exempel framgår av Grundskolenämndens Budget 2020:2 en analys av nyanlända 

elevers språkutveckling och kunskapsutveckling i grundskolan. Det konstateras att 

 
6
 14 nämnder och fem bolag omfattas av 2018 års uppföljning.  
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elevernas kunskapsutveckling varierar vilket ställer krav på verksamheten att kunna 

anpassa undervisningen för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet och 

utvecklas mot kunskapskraven. 

Inför revideringen av Program för ett integrerat samhälle, som genomfördes 2019, 

fördes en dialog inom integrationsnätverket och inom enheten för integration och 

nationella minoriteter. Förslaget till revidering gjordes även utifrån slutsatserna i tidigare 

genomförda uppföljningar. En tjänstemannaskrivelse togs fram som sedan togs upp i 

politikergrupperna och gick ut på remiss i Staden. Utifrån de synpunkter som inkom 

gjordes justeringar. Därefter fattades beslut om revideringen av programmet i 

Arbetslivsnämnden och det reviderade programmet gick vidare till Kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktige där det antogs.   

Bedömning 
Vi har inom ramen för granskningen inte erhållit en samlad analys gällande utmaningar 

och möjligheter för integration i Borås stad, som väger in t ex resultat och effekter av 

nämndernas insatser samt utveckling vad gäller sådant som övergångar till arbete och 

studier. Däremot kan den uppföljning som Arbetslivsnämnden årligen ska göra rörande 

stadens integrationsverksamhet till del ses som en form av analys. Denna bygger dock 

till stor del på egenrapportering från nämnder och bolag, som sedan vägs samman. Den 

analys som blir möjlig utifrån en sådan uppföljning riskerar att få ett i huvudsak internt, 

organisatoriskt, perspektiv. Vi kan vidare konstatera att Arbetslivsnämnden inte 

färdigställt en uppföljning av 2019 års integrationsarbete. 

Stadens strategiarbete inom området 
Revisionsfråga 3: Finns en strategi med konkreta och samordnade insatser för Stadens 

arbete inom området? Baseras strategin på ovanstående omnämnda analys? 

Iakttagelser 
Enligt stadens Riktlinjer för styrdokument7 styrs Staden genom aktiverande dokument 

vilka är strategier, program och planer. Som ovan nämnts styrs Borås Stad arbete med 

integration genom ett program. I riktlinjerna anges att ett program kan betraktas som en 

strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet ska tala 

om vad Staden vill uppnå och vilka effekter Staden strävar efter. Programmet ska göra 

det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska 

överväganden. 

I intervjuer framkommer att det utöver Program för ett integrerat samhälle inte finns 

någon stadsövergripande strategi specifikt för integrationsarbetet. Vi har inte sett något 

exempel på en konkret nedbrytning eller operationalisering av programmet i form av en 

handlingsplan eller motsvarande. Det finns inte heller krav på att nämnderna gör det 

utifrån programmet. Samtidigt framkommer i intervjuer att det finns andra 

stadsövergripande styrdokument som berör området, däribland Ungdomspolitiskt 

 
7
 Beskriver att aktiverande dokument anger händelser eller situationer som staden vill åstadkomma genom egna 

initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument anges vad som ska göras och vad man vill 
uppnå. Beskriver att normerande dokument klargör stadens förhållningssätt till något, eller ger direktiv för hur en tjänst 
eller service ska utföras. Dessa dokument är till för att styra beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed 
också sätta gränser för agerande. 
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program och Strategiskt inriktningsdokument för Socialt hållbart Borås med tillhörande 

handlingsplan.  

I intervjuer framkommer att Program för ett integrerat samhälle inte betraktas som ett 

levande dokument för andra nämnder än Arbetslivsnämnden. Det beskrivs att 

programmet ses som en övergripande viljeinriktning, att det inte är tydligt hur 

programmet ska omsättas i praktiken och att formuleringarna i programmet är för breda 

för att vara styrande. Vidare framhålls att det inte är tydligt hur programmet ska förhålla 

sig till nämndernas grunduppdrag. I intervjuer beskrivs också att programmets målgrupp 

redan omfattas av verksamheternas befintliga insatser utifrån ett medborgarperspektiv, 

utifrån nämndernas reglemente och utifrån nationella styrdokument. I intervju med till 

exempel företrädare för Fritid- och folkhälsoförvaltningen framhålls insatsen simskola för 

kvinnor som exempel. Den genomfördes utifrån en analys som visade att bristande 

simkunnighet är vanligare bland socioekonomiskt utsatta grupper. Insatsen 

marknadsfördes inte specifikt till nyanlända kvinnor utan till kvinnor som vill lära sig 

simma, men erbjudandet gick särskilt ut till kvinnor bosatta i Norrby, Sjöbo, Hulta och 

Hässleholmen. Andra exempel är språkutveckling inom förskolan och 

modersmålsundervisning inom grundskolan som är lagstadgade verksamheter. 

Bedömning 
Vår uppfattning är att de insatser som nämnder och bolag genomför och som kan 

förväntas ha en inverkan på integrationen i Borås Stad inte i första hand kommer av en 

särskild strategi, eller i första hand genomförs utifrån en styrning från Program för ett 

integrerat samhälle, utan som ett led i respektive organs ordinarie styrning utifrån 

lagstiftning samt mål och budget. Utifrån de relativt goda resultat som Borås Stad 

uppvisar jämfört andra kommuner vad gäller övergångar till egen försörjning (arbete 

eller studier) ser vi emellertid inte att avsaknaden av en tydlig strategi som sådan skulle 

vara en brist. Vi menar dock att det är problematiskt att det av fullmäktige antagna 

programmet har en så svag styrande effekt, vilket bör mana till eftertanke i samband 

med eventuell revidering eller aktualisering.  

Målsättningar och handlingsplaner 
Revisionsfråga 4: Har berörda nämnder upprättat relevanta mål och handlingsplaner 

med bäring på området? 

Iakttagelser 
Program för ett integrerat samhälle innehåller inga konkretiserade mål eller aktiviteter 

med bäring på området. Det finns inte heller någon handlingsplan kopplad till 

programmet. Som tidigare nämnts har Staden flertalet andra stadsövergripande 

strategier och handlingsplanerna som berör området.  

Nämnderna har upprättat egna målbilder med utgångspunkt i kommunfullmäktiges 

strategiska målområden8 utifrån respektive grunduppdrag som regleras i reglemente, 

nationella styrdokument samt i specifika uppdrag från kommunfullmäktige. Utvecklingen 

mäts med hjälp av specifika indikatorer. I intervjuer uppges att dessa målbilder utgår 

från nämndens specifika målgrupper, vilka kan omfatta målgrupperna i Program för ett 

 
8
 1. Människor möts i Borås 2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 3. Företagandet växer genom samverkan 4. 

Livskraftig stadskärna 5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 6. Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer 7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt. 
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integrerat samhälle, men då utifrån ett medborgarperspektiv. Målen uppges således inte 

ha satts utifrån Program för ett integrerat samhälle. Det finns dock ett antal uppdrag 

som tydligare riktats till vissa nämnder, samt uppdrag från nämnd till förvaltningen 

rörande målgrupperna i programmet. Som exempel framgår av Förskolenämndens 

Budget 2020:2 och Arbetslivsnämndens Budget 2020:2 att nämnderna ska se till att 

samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. Ett annat exempel är att 

grundskoleförvaltningen fått i uppdrag av sin nämnd att inom ramen för skolvalet utreda 

vilka åtgärder som kan vidtas för att verka för att skolsegregationen bryts.  

Bedömning 
Det finns inga mål i Program för ett integrerat samhälle eller någon handlingsplan 

kopplad till programmet. Vi bedömer dock att nämnderna utifrån sina respektive 

ansvarsområden i verksamhetsplaneringen definierar målbilder som har bäring på 

integrationsområdet, utan att dessa explicit härrör från programmet. 

Intern och extern samverkan 
Revisionsfråga 5: Finns en samverkan med relevanta samverkansparter, såväl internt 

som externt? 

Iakttagelser 

Intern samverkan 
Enheten för integration och nationella minoriteter ansvarar för Stadens 

integrationsnätverk. Genom åren har representationen från Stadens förvaltningar 

varierat, men oftast har det funnits en representant från vardera förvaltning samt från de 

kommunala bostadsbolagen. Enligt uppgift har nätverket främst fungerat som en 

informationskanal mellan förvaltningar och bolag och för att sprida goda exempel. 

I intervjuer framkommer att nätverket för tillfället är vilande eftersom det ska utvärderas 

huruvida nätverket ska omformateras och få en ny funktion eller om nätverket ska 

avvecklas eftersom det finns andra samverkansforum som överlappar nätverkets 

frågeområden, exempelvis nätverket för mänskliga rättigheter. Som tidigare nämnts 

under revisionsfråga 1 finns ett utbrett stadsövergripande arbete kring frågor som rör 

flera nämnder. I samtliga intervjuer framhålls att det finns en god kultur av att samverka 

internt inom Staden och att det finns en vilja att arbeta tillsammans för att nå resultat. 

Däremot framhålls att det är en utmaning när det finns så många nätverk som går in i 

varandras frågeområden.  

Enligt Program för ett integrerat samhälle har Arbetslivsnämnden befogenhet att kalla 

andra nämnder inom ramen för sitt samordnande ansvar. I intervju med nämndens 

presidium framkommer att denna möjlighet inte har utnyttjats specifikt vad gäller 

integrationsarbetet men har utnyttjats för frågor som rör försörjningsstöd.   

Extern samverkan 

I intervjuer framkommer att samverkan med externa parter är utredd inom flertalet 

områden som omfattar målgruppen, däribland samverkan inom ramen för Säker och 

trygg kommun som är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ som ska göra Borås 

till en trygg och hälsosam kommun att leva i. Det finns en strategisk utvecklingsgrupp 

som består av representanter från vissa av Stadens nämnder och förvaltningar, AB 
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Bostäder, Polisen, Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund. 

 

En annan viktig samverkanspart är Arbetsförmedlingen. Samverkan sker både på 

chefsnivå och handläggarnivå. I intervju med företrädare för Arbetsförmedlingen 

beskrivs att de chefer som har varit delaktiga i samverkan har haft mandat att agera på 

de frågor som har diskuterats inom de olika forumen. Det uppges att Borås alltid har 

varit en aktiv part i arbetet med etablering av nyanlända och arbetsmarknadsfrågor inom 

Sjuhärdsbygden. Staden har exempelvis arbetat uppsökande mot Arbetsförmedlingen i 

syfte att lösa gemensamma problem. Som exempel nämns även Stadens arbete inom 

Boråsregionens etableringscenter (BREC) som samordnade etableringen av nyanlända 

för flertalet kommuner, däribland Vårgårda kommun, Ulricehamns kommun och 

Tranemo kommun. BREC är numera nedlagt och Borås stad har ett eget 

etableringscenter. Avslutningsvis beskrivs att det finns en naturlig kontaktväg in i Staden 

via Arbetslivsförvaltningen.  

Bedömning 
Vi konstaterar att det finns flera forum för samverkan som lyfter frågor som rör 

integration. Fram tills nyligen har det funnits ett integrationsnätverk enbart dedikerat 

denna fråga. Nätverket är för tillfället vilande men vi ser positivt på att syfte och resultat 

av samverkansforum utvärderas. Inte minst med tanke på att det finns en stark kultur av 

samverkan i staden och att det framkommer att det finns flera andra redan existerande 

samverkansforum, samt forum som är under utveckling, som berör 

integrationsområden.   

Uppföljning, utvärdering och analys 
Revisionsfråga 6: Hur sker uppföljning, utvärdering och analys av resultat i förhållande 

till de områden - arbete, boende, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur - 

som anges i programmet för ett integrerat samhälle? 

Iakttagelser 
Enligt Program för ett integrerat samhälle ska de insatser och resultat som nämnder och 

bolagsstyrelser genomför inom integrationsområdet årligen följas upp av 

Arbetslivsnämnden. Uppföljningen genomförs med hjälp av en enkät som skickas ut till 

samtliga nämnder och bolags epostbrevlådor (diarium/förvaltningsbrevlådor). 

Enkätfrågorna är uppdelade utifrån programmets olika områden och riktas till samtliga 

eller specifika nämnder. När svarstiden löpt ut sammanställs svaren i ett PM som sedan 

ska godkännas av Arbetslivsnämnden och därefter skickas till Kommunstyrelsen.  

Uppföljningen av 2019 års arbete är försenad då uppföljningsrapporten som 

presenterades för Arbetslivsnämndens presidium inte godkändes av presidiet. I intervju 

med Arbetslivsnämndens presidium framkommer att man ser som nämndens ansvar att 

följa upp de insatser som genomförs inom integrationsområdet. Att utvärdera 

uppföljningsprocessen som sådan, eller resultatet av insatserna anses inte ingå i 

nämndens ansvar. Enligt uppgift har presidiet inte gett förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med en reviderad uppföljning. Det är således oklart om eller hur 2019 års 

arbete ska sammanställas.  
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Den senast gjorda uppföljningen genomfördes under 2019 och omfattar 2018 års 

integrationsarbete. I uppföljningsrapporten framgick att utformning och spridning av 

uppföljningen var ett utvecklingsområde. I intervjuer med företrädare för stadens 

förvaltningar framkommer att spridning av uppföljningen fortfarande är ett 

utvecklingsområde och det är oklart huruvida nämnder och bolag tagit del av 

uppföljningen. Det framkommer även att det inte är tydligt vad uppföljningen ska 

generera och vilken nämnd som ska agera utifrån de utvecklingsområden som lyfts. De 

som intervjuats uppger att deras verksamheter inte använder sig av uppföljningen i sin 

verksamhetsutveckling.  

I intervju med ansvariga för uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

framkommer att uppföljningsprocessen behöver utvecklas. Det är exempelvis inte tydligt 

vilka som ska besvara enkätfrågorna och det förekommer att frågorna missförstås eller 

att svaren inte är tillräckligt uttömmande. Exempelvis framhålls att det är svårt att nämna 

alla relevanta insatser inom ett område. En anledning kan vara att områdena är breda 

och täcker in stora verksamhetsområden. Det kan leda till att endast vissa insatser lyftas 

fram i uppföljningen. Som tidigare nämnts finns det i programmet inga konkreta mål eller 

aktiviteter som kan följas upp. 

Program för ett integrerat samhälle har även kopplingar till Välfärdsbokslutet som mäter 

den sociala hållbarheten i Borås. Välfärdsbokslutet kopplas till de 17 globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030, den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna, de åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet samt de sju 

målområdena i Borås Stads Vision 2025, varpå uppföljningen rör delar av de områden 

som framgår av Program för ett integrerat samhälle. Välfärdsbokslutet genomförs 

vartannat år och sammanställs av Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Senaste 

uppföljningen genomfördes 2018.  

Bedömning 
Enligt Program för ett integrerat samhälle ansvarar Arbetslivsnämnden för att årligen 

följa upp bolagens och nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. 

Uppföljningen av 2019 års arbete är inte färdigställd och det är oklart huruvida 

uppföljningen kommer att färdigställas. Vi noterar även att uppföljningsprocessen 

behöver utvecklas samt spridningen av uppföljningen.  

Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över arbetet 
Revisionsfråga 7: Har Kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning och uppsikt 

över det arbete som bedrivs i Borås Stads verksamheter inom området? 

Iakttagelser 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 

och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och kommunal verksamhet som 

bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska också följa 

de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och 

fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera 

till fullmäktige. 

I intervju med kommunstyrelsens presidium beskrivs att uppsikten över det arbete som 

bedrivs i Stadens verksamheter inom integrationsområdet genomförs i tre delar:  
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● Uppföljning av bolagens och nämndernas måluppfyllelse i samband med delårs- och 

årsbokslut. 

● Planerings- och uppföljningssamtal med nämndpresidierna och företrädare för 

bolagsstyrelser. 

● Genom att ta del av Arbetslivsnämndens årliga uppföljning av bolagens och 

nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. 

Som nämns ovan (revisionsfråga 6) är 2019 års uppföljning av integrationsarbetet 

försenad. Kommunstyrelsen har inte efterfrågat uppföljningen. 

I intervju med kommunstyrelsens presidium framkommer att kommunstyrelsen brukar 

godkänna PM:et utan att rikta särskilda uppdrag till nämnder eller bolagsstyrelser med 

anledning av uppföljningen. När kommunstyrelsen behandlat rapporten expedieras 

beslutet till samtliga nämnder. Enligt presidiet förväntas att nämnder och bolagsstyrelser 

tar del av PM:et och agerar utifrån innehållet.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-19 §320 framgår att kommunstyrelsen 

tagit del av uppföljningen avseende 2018 och lägger informationen till handlingar. Inga 

specifika uppdrag riktas till nämnderna. Det framgår inte av protokollet huruvida beslutet 

har expedierats till andra nämnder.  

Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte kan förväntas att särskilt följa upp olika 

tvärsektoriella frågor, såsom särskilda integrationsinsatser, utanför ordinarie 

uppföljningsprocess. I Program för ett integrerat samhälle anges ett tydligt ansvar för 

Arbetslivsnämnden att följa upp programmet. Utifrån kommunstyrelsens styrnings- och 

uppsiktsansvar kan vi dock konstatera att styrelsen inte agerat när nämnden inte följt 

upp programmet varpå kommunstyrelsen inte helt kan anses ha tillräcklig styrning och 

uppsikt över integrationsarbetet.  
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Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av revisionskontoret genomfört en granskning av Borås Stads 

integrationsarbete. Granskningens syfte har varit att granska om Borås Stad bedriver 

integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och 

samordning av stadens samlade integrationsarbete. Med ändamålsenligt avses bland 

annat att arbetet bedrivs i enlighet med Borås Stads program för ett integrerat samhälle. 

Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom 

området, och att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande 

funktion i nuläget. Analys och utvärdering av stadens insatser inom området kan vidare 

sannolikt utvecklas. Samtidigt har vi i granskningen inte funnit några tecken på att 

nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar 

integrationen i staden. Tvärtom så visar en jämförelse med andra kommuner att resultat 

i form av övergångar till arbete och studier är förhållandevis goda i Borås Stad. 

Arbetsförmedlingen beskriver också att man finner Borås Stad vara en god och proaktiv 

samverkanspart.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver 

integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och 

samordning av stadens samlade integrationsarbete.  

Bedömningar utifrån revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1:  
Finns en organisation kring 
integrationsarbetet med en 
tydlig roll- och ansvars- 
fördelning inom Borås 
Stad? 

Organisationen kring integrationsarbetet 
är delvis tydliggjord i styrande dokument. I 
praktiken råder oklarheter kring roll- och 
ansvarsfördelningen i vissa hänseenden, 
bl.a. Arbetslivsnämndens roll som 
samordnare. Program för ett integrerat 
samhälle förefaller inte ha någon styrande 
inverkan.  

 

Revisionsfråga 2:  
Finns en analys av 
utmaningar och möjligheter 
avseende integration och 
etablering? 

En samlad analys gällande utmaningar 
och möjligheter för integration i Borås 
stad, som väger in t ex resultat och 
effekter av nämndernas insatser samt 
utveckling vad gäller sådant som 
övergångar till arbete och studier, saknas. 
Den uppföljning som Arbetslivsnämnden 
årligen ska göra rörande stadens 
integrationsarbete kan till viss del ses som 
en form av analys. Denna bygger dock till 
stor del på egenrapportering från nämnder 
och bolag, som sedan vägs samman. Den 
analys som blir möjlig utifrån en sådan 
uppföljning riskerar att få ett i huvudsak 
internt, organisatoriskt, perspektiv.  
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Revisionsfråga 3:  
Finns en strategi med 
konkreta och samordnade 
insatser för Stadens arbete 
inom området? Baseras 
strategin på ovanstående 
omnämnda analys? 

De insatser som nämnder och bolag 
genomför och som kan förväntas ha en 
inverkan på integrationen i Borås Stad 
kommer inte i första hand av en särskild 
strategi, eller genomförs utifrån en 
styrning från Program för ett integrerat 
samhälle, utan som ett led i respektive 
organs ordinarie styrning utifrån 
lagstiftning samt mål och budget. Utifrån 
de relativt goda resultat som Borås Stad 
uppvisar jämfört andra kommuner vad 
gäller övergångar till egen försörjning 
(arbete eller studier) ser vi emellertid inte 
att avsaknaden av en tydlig strategi som 
sådan skulle vara en brist. Vi menar dock 
att det är problematiskt att det av 
fullmäktige antagna programmet har en så 
svag styrande effekt, vilket bör mana till 
eftertanke i samband med eventuell 
revidering eller aktualisering. 

 

Revisionsfråga 4:  
Har berörda nämnder 
upprättat relevanta mål och 
handlingsplaner med 
bäring på området? 

Det finns inga mål i Program för ett 
integrerat samhälle eller någon 
handlingsplan kopplad till programmet. Vi 
bedömer dock att nämnderna utifrån sina 
respektive ansvarsområden i 
verksamhetsplaneringen definierar 
målbilder som har bäring på 
integrationsområdet, utan att dessa 
explicit härrör från programmet. 

 

Revisionsfråga 5:  
Finns en samverkan med 
relevanta samverkans- 
parter, såväl internt som 
externt? 

Det finns flera forum för samverkan som 
lyfter frågor som rör integration. Fram tills 
nyligen har det funnits ett 
integrationsnätverk enbart dedikerat denna 
fråga. Nätverket är för tillfället vilande men 
vi ser positivt på att syfte och resultat av 
samverkansforum utvärderas. Inte minst 
med tanke på att det finns en stark kultur av 
samverkan i staden och att det 
framkommer att det finns flera andra redan 
existerande samverkansforum, samt forum 
som är under utveckling, som berör 
integrationsområden.  
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Revisionsfråga 6:  
Hur sker uppföljning, 
utvärdering och analys av 
resultat i förhållande till de 
områden - arbete, boende, 
utbildning, delaktighet, 
trygghet, folkhälsa och 
kultur - som anges i 
programmet för ett 
integrerat samhälle? 

Enligt Program för ett integrerat samhälle 
ansvarar Arbetslivsnämnden för att årligen 
följa upp bolagens och nämndernas 
insatser och resultat inom 
integrationsområdet. Uppföljningen av 2019 
års arbete är inte färdigställd och det är 
oklart huruvida uppföljningen kommer att 
färdigställas. Vi noterar även att 
uppföljningsprocessen behöver utvecklas 
samt spridningen av uppföljningen. 

 

Revisionsfråga 7: 
Har Kommunstyrelsen 
säkerställt en tillräcklig 
styrning och uppsikt över 
det arbete som bedrivs i 
Borås Stads verksamheter 
inom området? 

Kommunstyrelsen kan inte förväntas att 
särskilt följa upp olika tvärsektoriella frågor, 
såsom särskilda integrationsinsatser, 
utanför ordinarie uppföljningsprocess. I 
Program för ett integrerat samhälle anges 
ett tydligt ansvar för Arbetslivsnämnden att 
följa upp programmet. Utifrån 
kommunstyrelsens styrnings- och 
uppsiktsansvar kan vi dock konstatera att 
styrelsen inte agerat när nämnden inte följt 
upp programmet varpå kommunstyrelsen 
inte helt kan anses ha tillräcklig styrning 
och uppsikt över integrationsarbetet. 

 

Rekommendationer 
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi följande: 

Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering av Program för ett integrerat 

samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna 

programmet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen bör i detta avseende: 

● tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för 

integrationsarbetet innebär 

● utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle 

● utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

● utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att tydliggöra 

resultat och effekter av integrationsarbetet 

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

rekommenderar vi Arbetslivsnämnden att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa upp 

bolagens och nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. 

Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer detta.  
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Integration och etablering 
i Borås Stad
PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genom-
fört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. 
Granskningens syfte har varit att granska om Borås Stad 
bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med 
avseende på styrning och samordning av stadens samlade 
integrationsarbete. Med ändamålsenligt avses bland annat 
att arbetet bedrivs i enlighet med Borås Stads Program för 
ett integrerat samhälle. 

Nedan redogörs för bedömningar utifrån de revisions-
frågor som ställts i granskningen. 

Bedömningar utifrån revisionsfrågor
Finns en organisation kring integrationsarbetet med en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning inom Borås Stad? 

Organisationen kring integrationsarbetet är delvis tydlig-
gjord i styrande dokument. I praktiken råder oklarheter 
kring roll- och ansvarsfördelningen i vissa hänseenden, 
bl.a. Arbetslivsnämndens roll som samordnare. Program 
för ett integrerat samhälle förefaller inte ha någon styrande 
inverkan. 

Finns en analys av utmaningar och möjligheter avseende in-
tegration och etablering? 

En samlad analys gällande utmaningar och möjligheter 
för integration i Borås Stad, som väger in t. ex. 
resultat och effekter av nämndernas insatser samt 
utveckling vad gäller sådant som övergångar till arbete 
och studier, saknas. Den uppföljning som 
Arbetslivsnämnden årligen ska göra rörande stadens 
integrationsarbete kan till viss del ses som en form av 
analys. Denna bygger dock till stor del på 
egenrapportering från nämnder och bolag, som sedan 
vägs samman. Den analys som blir möjlig utifrån en 
sådan uppföljning riskerar att få ett i huvudsak internt, 
organisatoriskt, perspektiv. 

Finns en strategi med konkreta och samordnade insatser för 
Stadens arbete inom området? Baseras strategin på ovanstå-
ende omnämnda analys?

De insatser som nämnder och bolag genomför och som 
kan förväntas ha en inverkan på integrationen i Borås 
Stad kommer inte i första hand av en särskild strategi, 
eller genomförs utifrån en styrning från Program för ett 
integrerat samhälle, utan som ett led i respektive organs or-
dinarie styrning utifrån lagstiftning samt mål och budget. 
Utifrån de relativt goda resultat som Borås Stad uppvisar 
jämfört andra kommuner vad gäller övergångar till egen 
försörjning (arbete eller studier) ser vi emellertid inte att 
avsaknaden av en tydlig strategi som sådan skulle vara en 
brist. Vi menar dock att det är problematiskt att det av 
fullmäktige antagna programmet har en så svag styran-
de effekt, vilket bör mana till eftertanke i samband med 
eventuell revidering eller aktualisering. 

Har berörda nämnder upprättat relevanta mål och hand-
lingsplaner med bäring på området? 

Det finns inga mål i Program för ett integrerat samhälle 
eller någon handlingsplan kopplad till programmet. Vi 
bedömer dock att nämnderna utifrån sina respektive an-
svarsområden i verksamhetsplaneringen definierar målbil-
der som har bäring på integrationsområdet, utan att dessa 
explicit härrör från programmet. 

Finns en samverkan med relevanta samverkansparter, såväl 
internt som externt? 

Det finns flera forum för samverkan som lyfter frågor som 
rör integration. Fram tills nyligen har det funnits ett inte-
grationsnätverk enbart dedikerat denna fråga. Nätverket 
är för tillfället vilande men vi ser positivt på att syfte och 
resultat av samverkansforum utvärderas. Inte minst med 
tanke på att det finns en stark kultur av samverkan i staden 
och att det framkommer att det finns flera andra redan 
existerande samverkansforum, samt forum som är under 
utveckling, som berör integrationsområden. 

Hur sker uppföljning, utvärdering och analys av resultat i 
förhållande till de områden - arbete, boende, utbildning, 
delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur - som anges i pro-
grammet för ett integrerat samhälle? 

Enligt Program för ett integrerat samhälle ansvarar Arbets-
livsnämnden för att årligen följa upp bolagens och nämn-
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dernas insatser och resultat inom integrationsom rådet. 
Uppföljningen av 2019 års arbete är inte färdigställd och 
det är oklart huruvida uppföljningen kommer att färdig-
ställas. Vi noterar även att uppföljningsprocessen behöver 
utvecklas samt spridningen av uppföljningen. 

Har Kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning och 
uppsikt över det arbete som bedrivs i Borås Stads verksamheter 
inom området? 

Kommunstyrelsen kan inte förväntas att särskilt följa upp 
olika tvärsektoriella frågor, såsom särskilda integrations-
insatser, utanför ordinarie uppföljningsprocess. I Program 
för ett integrerat samhälle anges ett tydligt ansvar för 
Arbetslivsnämnden att följa upp programmet. Utifrån 
Kommunstyrelsens styrnings- och uppsiktsansvar kan 
vi dock konstatera att styrelsen inte agerat när nämnden 
inte följt upp programmet varpå Kommunstyrelsen inte 
helt kan anses ha tillräcklig styrning och uppsikt över 
integrationsarbetet. 

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att det finns otydligheter rörande sam-
ordning och uppföljning inom området, och att Program 
för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande 
funktion i nuläget. Analys och utvärdering av stadens 
insatser inom området kan vidare sannolikt utvecklas. 
Samtidigt har vi i granskningen inte funnit några tecken 
på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksam-
het på ett sätt som gynnar integrationen i staden. Tvärtom 
så visar en jämförelse med andra kommuner att resultat 
i form av övergångar till arbete och studier är förhållan-
devis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen beskriver 
också att man finner Borås Stad vara en god och proaktiv 
samverkanspart. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning 
att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett 
ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och sam-
ordning av stadens samlade integrationsarbete.

Utifrån granskningen lämnas följande rekommendationer: 

Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering 
av Program för ett integrerat samhälle se över den problema-
tik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna pro-
grammet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen 
bör i detta avseende: 

• tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som sam-
ordnande nämnd för integrationsarbetet innebär

• utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett
integrerat samhälle

• utveckla spridningen av uppföljningen av Program
för ett integrerat samhälle

• utveckla den stadsövergripande analysen av inte-
grationsarbetet i syfte att tydliggöra resultat och
effekter av integrationsarbetet

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett 
integrerat samhälle rekommenderar vi Arbetslivsnämnden 
att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens 
och nämndernas insatser och resultat inom integra-
tionsområdet. Kommunstyrelsen bör säkerställa att 
Arbetslivsnämnden fullföljer detta.
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Yttrande över remiss: Program mot hedersrelaterat 

våld och förtryck 2021-2024  

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka remissen Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 

under förutsättningen att nämndens synpunkter beaktas.        

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. Det 

övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och 

förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra 

stadens arbete för att utsatta ska få det stöd och skydd som de behöver för att 

leva ett liv fritt från våld och förtryck. Grundskolenämnden tillstyrker förslaget 

under förutsättningen att nämndes synpunkter beaktas avseende vilken personal 

i Grundskoleförvaltningen som ska delta i en grundutbildning och i vilken 

omfattning den ska genomföras.                 

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget under förutsättningen att nämndes 

synpunkter beaktas avseende vilken personal i Grundskoleförvaltningen som 

ska delta i en grundutbildning och i vilken omfattning den ska genomföras. 

Synpunkterna redovisas under punkt 1 samt under rubrik ”Öka kunskapen”. 

Under hösten 2020 har Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och 

förtryck utarbetats. Det övergripande syftet med programmet är att förebygga 

hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att 

utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete för att utsatta ska få det stöd och 

skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 

förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att målet 

ska uppnås ska:  

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla 

yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med 

människor. Grundskolenämnden instämmer att kunskapen om hedersrelaterat 

våld och förtyck behöver stärkas bland yrkesverksamma i Borås Stad som 

arbetar på operativ och strategisk nivå. Grundskoleförvaltningen har en stor 

personalgrupp och behöver rikta utbildningsinsatserna till vissa identifierade 
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personalgrupper som möter hedersutsatta såsom chefer, elevhälsopersonal och 

den personal på de skolor som rektor har identifierat ett behov.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 

kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  

Verksamheternas uppdrag 

För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det 

centralt att ha kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets 

uttryckssätt och underliggande mekanismer. Det förutsätter att verksamheter 

som kommer i kontakt med hedersutsatta har kompetensen och kunskap i att 

identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får stöd i sin situation.  

Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden ska med stöd av 

Arbetslivsförvaltningen samverka med nämnder och förvaltningar och 

gemensamt bidra till att:  

- Öka kunskapen  

Alla som arbetar i ovannämnda förvaltningar på operativ och strategisk nivå 

med människor ska gå en grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck 

som samordnas av Arbetslivsförvaltningen. Grundskoleförvaltningen har en 

stor personalgrupp och behöver rikta utbildningsinsatserna till vissa 

identifierade personalgrupper som möter hedersutsatta såsom chefer, 

elevhälsopersonal och den personal på de skolor som rektor har identifierat ett 

behov. Grundskoleförvaltningen ställer sig positiva till att 

Arbetslivsförvaltningen samordnar grundutbildningen som behöver genomförs 

som en halvdagsutbildning inom Grundskoleförvaltningen.  

- Arbeta rättighetsbaserat  

En central del i att stärka Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och 

förtryck är att aktivt arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta innebär att allt 

arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ska utgå från de grundläggande 

rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.  

- Öka tillgängligheten  

Borås Stads kommunikationsarbete inom området för hedersrelaterat våld och 

förtryck ska rikta sig till utsatta och yrkesverksamma. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024. 

                                

Samverkan 

FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr ALN 2021-00004 1.1.3.1 

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-
2024 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2021-2022 i sin helhet och sänder ut programmet på remiss till samtliga 
nämnder och kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2020 har Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och 
förtryck utarbetats (se bilaga). 

Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld 
och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra 
stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva 
ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning 
och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla 
yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk 
nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 
kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  

Ytterst kommer Arbetslivsförvaltningen att ansvara för programmet och dess 
uppföljning.  

Arbetslivsnämnden föreslås godkänna programmet som helhet samt besluta att 
programmet sänds på remiss till samtliga nämnder och kommunfullmäktiges 
beredningsgrupp för medborgarinflytande .              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Program mot hedersrelaterat våld och förtryck.                 
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------------------------------------------------------- 
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Remiss: Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2021-2024 

 

Remissinstanser 

1. Fritids- & folkhälsonämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Kulturnämnden 

7. Lokalförsörjningsnämnden 

8. Miljö- & konsumentnämnden 

9. Samhällsbyggnadsnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- & äldrenämnden 

14. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2021-04-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer ALN 2021-00004 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 
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Fastställt av:  

Datum: xxxx-xx-xx (blir datumet i Kf) 

För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden 

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 

Dnr: 2021-00004 

Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden Förskolenämnden, Grundskolenämnden,  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, och  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Dokumentet gäller till och med: 2024 

  



Inledning 
I Borås Stad används regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck formulerad i 

propositionen 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet som innefattar begränsningen 

av främst flickor och kvinnor men även pojkar och mäns liv samt påtryckningar och våld som 

syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det är kopplat till en uppsättning 

normer om våldsanvändning (våldsnormer) och uppfattning om oskuld (oskuldsnormer) som 

bygger på patriarkala och/eller heteronormativa föreställningar.  

 

Utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket är att det utförs kollektivt. Det sker ofta 

inom en familj och/eller släkt. Individens egna intressen och handlingar anses vara underordnat 

familjens eller släktens intressen och individens relationer och sexualitet är en angelägenhet för hela 

familjen. Om individens handlingar inte ligger i linje med normerna anses det kunna påverka 

familjens anseende. Således innefattar hedersnormerna uppfattningar om att bland annat familjens 

rykte och anseende är nära sammanhängt med de kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet och 

oskuld och ”deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till dessa ideal.” Individer som 

försöker att bryta normerna kan råka ut allvarliga konsekvenser av familjen och/eller släkten.  

 

I hederskontexten är det ofta männen som bestämmer men även kvinnor kan utöva förtrycket. 

Även pojkar och unga män kan vara utsatta för hot och olika former av kontroll samt 

äktenskapstvång. Pojkar förväntas i stor utsträckning bevaka och kontrollera sina kvinnliga 

släktingar.  Således kan ett offer även ha rollen som förövare beroende på kontexten. 

Begränsningarna kan innefatta vilken klädsel man får ha på sig, vem man får umgås med och/eller 

ens rörelsefrihet till att man inte får välja utbildning, arbete, vem man får gifta sig med eller om 

äktenskapsskillnad. Konsekvenserna av detta är många. Bland annat kan det leda till psykiska och 

somatiska besvär som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. 

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor kan också räknas som 

företeelser utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck. HBTQ-personer och personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar är grupper som anses vara särskilt utsatta inom 

hederskontexten. 

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i 

Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får 

det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 

förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla yrkesverksamma i 

Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att kvalitetssäkra 

arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  



Verksamheternas uppdrag 
För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det centralt att ha 

kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryckssätt och underliggande 

mekanismer. Det förutsätter att verksamheter som kommer i kontakt med hedersutsatta har 

kompetensen och kunskap i att identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får stöd i 

sin situation.  

Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

och Arbetslivsnämnden ska med stöd av Arbetslivsförvaltningen samverka med nämnder och 

förvaltningar och gemensamt bidra till att:  

- Öka kunskapen 

Alla som arbetar i ovannämnda förvaltningar på operativ och strategisk nivå med 

människor ska gå en grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas 

av Arbetslivsförvaltningen.  

 

- Arbeta rättighetsbaserat  

En central del i att stärka Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck är att 

aktivt arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta innebär att allt arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck ska utgå från de grundläggande rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna. 

 

- Öka tillgängligheten  

Borås Stads kommunikationsarbete inom området för hedersrelaterat våld och förtryck 

ska rikta sig till utsatta och yrkesverksamma. 

 

Uppföljning 

Arbetlivsnämnden följer upp programmet vartannat år.  
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Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-

2024 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2021-2022 i sin helhet och sänder ut programmet på remiss till samtliga 

nämnder och kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande.        

Ärendet i sin helhet 

Under hösten 2020 har Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och 

förtryck utarbetats (se bilaga). 

 

Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld 

och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra 

stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva 

ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning 

och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla 

yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk 

nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 

kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  

 

Ytterst kommer Arbetslivsförvaltningen att ansvara för programmet och dess 

uppföljning.  

Arbetslivsnämnden föreslås godkänna programmet som helhet samt besluta att 

programmet sänds på remiss till samtliga nämnder och kommunfullmäktiges 

beredningsgrupp för medborgarinflytande.              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Program mot hedersrelaterat våld och förtryck.                               

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 
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Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Underlag för riskanalys 2022 

Grundskolenämndens beslut 

Uppdra förvaltningen att utifrån underlaget från dagens Workshop för 

riskanalys 2022 upprätta riskanalys 2022 för beslut på kommande nämndmöte i 

maj.   

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har 2021-04-28 genomfört en workshop för att ta fram 

underlag för riskanalys 2022. Underlaget lämnas över till förvaltningen för 

vidare upprättande av riskanalys 2022. Beslut tas på kommande nämndmöte i 

maj.        

Beslutsunderlag 

 

                                

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Projekteringsframställan ombyggnation av Särlaskolan 

7-9 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Särlaskolan 

ombyggnad 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.       

Sammanfattning  

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad 

av Särlaskolan. Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter 

för Grundskoleförvaltningen. Förstudiekonto öppnades 2016-02-23. Projektet 

finns med i Borås Stads investeringsbudget 2021 med en projektbudget om  

175 000 000 kr. Förstudien har studerat hur Särlaskolan kan bli en modern 

skola med maxkapacitet för ca 550-600 elever i år 7-9, 7 paralleller 21 klasser.                

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad 

av Särlaskolan. Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter 

för Grundskoleförvaltningen. Förstudiekonto öppnades 2016-02-23. Projektet 

finns med i Borås Stads investeringsbudget 2021 med en projektbudget om  

175 000 000 kr. 

Förstudien har studerat hur Särlaskolan kan bli en modern skola med 

maxkapacitet för ca 550-600 elever i år 7-9, 7 paralleller 21 klasser. Idag är 

skolans lokaler till stor del otidsenliga och det föreslås generellt ett antal 

anpassningar till nutida arbetssätt. Det föreslås också specifika anpassningar för 

att få en väl fungerande 7-9-skola, t.ex. byggs nya specialsalar, grupprum, ett 

bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänta och 

föreslås här rivas. Istället görs en ny tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 

m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök samt lokaler för administration, 

elevhälsa och personalrum. Arbete har lagts ned för att få en bra logistik för 

hela skolan. All in- och utleverans som kräver lastfordon sker i anslutning till 

storkökets varuintag, skilt från ytor där elever vistas. 
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Där tillbyggnaden möter huvudbyggnaden skapas en helt ny, välkomnande 

huvudentré. På ytan mellan huvudentrén och Särlagatan skapas ett entrétorg. 

Ett förvaltningsöverskridande arbete har utförts för att skapa en trygg och säker 

skolväg för eleverna till skolan, med särskilt fokus på stråket från Norrby.  

Utifrån barnperspektivet så har det under förstudiearbetet tagits fram olika 

lösningar för att minska trafiken i anslutning till det blivande entrétorget som 

kommer skapas till Särlaskolan i samband med dess om- och tillbyggnationen  

Med anledning av att befintliga parkeringsplatser på Särlagatan försvinner på 

grund av tillbyggnation av kök och matsal så måste parkeringsplatserna ersättas 

någon annanstans och för att klara stadens parkeringsregler. Nya 

parkeringsplatser tillskapas genom att omvandla marken mellan 

Ahremarkshuset och Särlaskolan efter om- och tillbyggnation av skolan. Infart 

till parkeringsplatserna kommer att ske via Göteborgsvägen. Ytterligare 

parkeringsplatser tillskapas genom att skapa en infart från Göteborgsvägen till 

del av skolans gård. Förslaget om ny infart har tagits fram i samråd med övriga 

förvaltningar. 

Särlaskolan kommer efter om- och tillbyggnation ha en total yta om 10921m² i 

BRA, varav 3291 m² är den nya tillbyggnaden. 

Utredning av solceller kommer att ske närmare under projekteringen. Skolans 

nya tillbyggnad kommer att P-märkas enligt RISE certifieringsreglerregler. 

Dessutom kommer lokalerna att tillgänglighetsanpassas enligt Västra Götalands 

riktlinjer nivå grön. 

Kulturnämnden har valt att satsa på konstnärlig utsmyckning på Särlaskolan. 

Närmare under projekteringen kommer ett förslag på konst att presenteras. 

Staden behöver utöka platser för 7-9 elever, därför är det viktigt att projektet 

genomförs enligt planerna. Projektet kommer att utföras i etapper pga. 

kvarsittande verksamhet. Åk F-6 samt fritidshemmets verksamhet kommer att 

evakueras till Byttorpskolan som ligger i närheten. Behovet av inhyrning av 

lokaler för idrott, undervisning av NO-lektioner, hemkunskap under 

ombyggnaden är därför aktuellt i detta projekt. 

Nuvarande moduler som är etablerade på skolans gård kan omvandlas från 

undervisningssalar till en enkel matsal för eleverna under tiden den nya 

matsalen byggs. Eleverna kan få mat levererade från andra skolor som är i 

närheten. 

 

Tidplan 

Projektering beräknas påbörjas hösten 2021. Byggstart preliminärt i augusti 

2022 med preliminär inflyttning augusti 2024. 

Byggnationen kommer att delas in i etapper och produktionen kommer att pågå 

i ca två år. Särlaskolan kommer att kunna ta emot fler elever efter projektets 

färdigställande.  
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Ekonomi 

Lokalförsörjningsnämnden har en budget på projektet som är kalkylerad till 
175 000 000 kronor. Hyran är på 1 179 443 kr under 2021. 

Hyresförändring för Grundskolenämnden - verksamheten 

               År 2021  

Ny schablonhyra 13 585 724 kr  

Befintlig schablonhyra  -  6 618 304 kr  

Hyresförändring  7 751 140 kr  

  

Även befintlig modul avvecklas och medför därmed en hyressänkning utöver 

ovanstående förändring på 1 179 443 kr.    

 

Beslutsunderlag 

1. Beslut i LFN: Projekteringsframställan för ombyggnation av Särlaskolan 7-9. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

2. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2021-03-10 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00058 2.6.1.1 

 

Bahra Gaphour Ali 
Handläggare 
033 357332 
 

 

  

Projekteringsframställan för Projekteringsframställan 

Särlaskolan ombyggnad 7-9 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Särlaskolan 

ombyggnad 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.        

 

Projektets handläggning 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad 

av Särlaskolan. Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter 

för Grundskoleförvaltningen. 

Förstudiekonto öppnades 2016-02-23. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2021 med en 

projektbudget om 175 000 000 kr. 

Projektbeskrivning och mål 

Förstudien har studerat hur Särlaskolan kan bli en modern skola för ca 600 

elever i år 7-9. Idag är skolans lokaler till stor del otidsenliga och det föreslås 

generellt ett antal anpassningar till nutida arbetssätt. Det föreslås också specifika 

anpassningar för att få en väl fungerande 7-9-skola, t.ex byggs nya specialsalar, 

grupprum, ett bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänta och 

föreslås här rivas. Istället görs en ny tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 

m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök samt lokaler för administration, 

elevhälsa och personalrum. Arbete har lagts ned för att få en bra logistik för 

hela skolan. All in- och utleverans som kräver lastfordon sker i anslutning till 

storkökets varuintag, skilt från ytor där elever vistas. 
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Där tillbyggnaden möter huvudbyggnaden skapas en helt ny, välkomnande 

huvudentré. På ytan mellan huvudentrén och Särlagatan skapas ett entrétorg. 

Ett förvaltningsöverskridande arbete har utförts för att skapa en trygg och säker 

skolväg för eleverna till skolan, med särskilt fokus på stråket från Norrby.  

Utifrån barnperspektivet så har det under förstudiearbetet tagits fram olika 

lösningar för att minska trafiken i anslutning till det blivande entrétorget som 

kommer skapas till Särlaskolan i samband med dess om- och tillbyggnationen  

Med anledning av att befintliga parkeringsplatser på Särlagatan försvinner på 

grund av tillbyggnation av kök och matsal så måste parkeringsplatserna ersättas 

någon annanstans och för att klara stadens parkeringsregler. Nya parkerings-

platser tillskapas genom att omvandla marken mellan Ahremarkshuset och 

Särlaskolan efter om- och tillbyggnation av skolan. Infart till parkeringsplatserna 

kommer att ske via Göteborgsvägen. Ytterligare parkeringsplatser tillskapas 

genom att skapa en infart från Göteborgsvägen till del av skolans gård. 

Förslaget om ny infart har tagits fram i samråd med övriga förvaltningar. 

Särlaskolan kommer efter om- och tillbyggnation ha en total yta om 10921m² i 

BRA, varav 3291 m² är den nya tillbyggnaden. 

Utredning av solceller kommer att ske närmare under projekteringen. Skolans 

nya tillbyggnad kommer att P-märkas enligt RISE certifieringsreglerregler. 

Dessutom kommer lokalerna att tillgänglighetsanpassas enligt Västra Götalands 

riktlinjer nivå grön. 

Kulturnämnden har valt att satsa på konstnärlig utsmyckning på Särlaskolan. 

Närmare under projekteringen kommer ett förslag på konst att presenteras. 

 

Konsekvensanalys lokaler 

Staden behöver utöka platser för 7-9 elever, därför är det viktigt att projektet 

genomförs enligt planerna.  

Projektet kommer att utföras i etapper pga. kvarsittande verksamhet. Behovet 

av inhyrning av lokaler för idrott, undervisning av NO-lektioner, hemkunskap 

under ombyggnaden är därför aktuellt i detta projekt. 

Nuvarande moduler som är etablerade på skolans gård kan omvandlas från 

undervisningssalar till en enkel matsal för eleverna under tiden den nya 

matsalen byggs. Eleverna kan få mat levererade från andra skolor som är i 

närheten. 

Tidplan 

Projektering beräknas påbörjas hösten 2021. Byggstart preliminärt augusti 2022 

med preliminär inflyttning augusti 2024. 

Byggnationen kommer att delas in i etapper och produktionen kommer att pågå 

i ca två år. Särlaskolan kommer att kunna ta emot fler elever efter projektets 

färdigställande.  
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Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 175 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 14 632 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2021 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  946 000  kr Avser befintlig byggnad  

Befintlig driftskostnad  2 488 186 kr 

Avser befintlig byggnad exkl. 
befintlig idrottshall, kök och 
matsal 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 8 527 427 kr Ny  

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 1 401 966 kr Avser tillbyggnationen 

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 13 363 579 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2021 Förklaring 

Ny schablonhyra  13 585 724 kr  

Hyrestillägg av investeringen 0 kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 13 585 724 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2021  

Totalhyra 13 585 724 kr  

Befintlig schablonhyra - 6 618 304 kr  

Avgående hyra 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  7 751 140 kr  
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Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskolenämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr LFN 2021-00058 2.6.1.1 

Projekteringsframställan Särlaskolan ombyggnad 7-9 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Särlaskolan 
ombyggnad 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.  

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad 
av Särlaskolan. Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter 
för Grundskoleförvaltningen. 

Förstudiekonto öppnades 2016-02-23. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2021 med en 
projektbudget om 175 000 000 kr. 

Förstudien har studerat hur Särlaskolan kan bli en modern skola för ca 600 
elever i år 7-9. Idag är skolans lokaler till stor del otidsenliga och det föreslås 
generellt ett antal anpassningar till nutida arbetssätt. Det föreslås också specifika 
anpassningar för att få en väl fungerande 7-9-skola, t.ex byggs nya specialsalar, 
grupprum, ett bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Projektering beräknas påbörjas hösten 2021. Byggstart preliminärt augusti 2022 
med preliminär inflyttning augusti 2024. 

Byggnationen kommer att delas in i etapper och produktionen kommer att pågå 
i ca två år. Särlaskolan kommer att kunna ta emot fler elever efter projektets 
färdigställande.  

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

 



Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 26 mars 2021 09:37 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Grundskolenämnden Diarium 
Ämne: Projekteringsframställan Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Bifogade filer: B1.5.1 Projekteringsframställan.docx; Beslut-202100058-LFN-

§ 38.docx; Särlaskolan - ritningar.pdf 
 
Kategorier: Under beredning 
 

Hej, 

  

Översänder projekteringsframställan avseende Särlaskolan ombyggnad 7-9 enligt uppdrag. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Malin Grahmstad 

Nämndsekreterare 

........................................................ 

  

Borås Stad 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Sturegatan 36 

501 80 Borås  

033-357685 



ÖVERSIKT, PLAN 12020-09-28FÖRSTUDIE SÄRLASKOLAN



Vy från blivande Entrétorg 



Vy från blivande idrottshall 
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Ändring i Delegationsförteckning för 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden delegerar beslutanderätt till tjänsteman enligt förslaget.        

Ärendet i sin helhet 

Nämndens delegationsförteckning ändras avseende ansvar för beslut om 

uppskjuten skolplikt. Ansvar har övergått från verksamhetscheferna till chefen 

för elevhälsan.                

Ärendet i sin helhet 

Kommunallagen möjliggör i 6 kap § 37 delegation av vissa beslut till 

förvaltningschef. Rätten att delegera innebär att med stöd av 

delegationsbestämmelserna för Grundskolenämnden delegera beslut enligt 

förteckning till Förvaltningschefen. Förvaltningschefen avser sedan att 

vidarefordra besluten till tjänstemän i enlighet med delegationsförteckningen. 

Delegationsförteckning uppdateras i samband med lagändringar och 

organisationsförändringar. 

Nämndens delegationsförteckning ändras avseende ansvar för beslut om 

uppskjuten skolplikt. I tidigare delegationsförteckning har verksamhetschef 

varit delegat gällande beslut om uppskjuten skolplikt. Förvaltningen bedömer 

att det istället skall vara chef för elevhälsan då denne dels ansvarar för alla 

elever och inte bara för de som bor i ett visst skolområde och dels besitter en 

större kompetens inom området. Handläggningen blir dessutom mer effektiv. 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsförteckning för Grundskolenämnden. 

                             

Samverkan 

FSG. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundskolenämnden  

 
Delegationsförteckning 
Delegationer till Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera
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Fastställt av:  
Grundskolenämnden. Datum: 2016-12-13  
Reviderad: 2021-04-28 
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förvaltningschef 
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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 med rätt 
att vidaredelegera 

 

3 Besluta om upplåtelse av lokaler 
och inventarier inklusive 
uthyrning av aula. 

 Förvaltningschef med 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 med 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 tidig skolstart i 
förskoleklass. 

7 kap 11 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

Beslut prövas 
efter vårdnads-
havares begäran 
och efter samråd 
med 
Förskoleförvalt-
ningen 

10 Beslut om uppskjuten skolplikt 
till 7 år. 

7 kap 10 § SL Chef för elevhälsa Beslut prövas 
efter vårdnads-
havares begäran 
och efter samråd 
med 
Förskoleförvalt-
ningens 
barnhälsochef. 
Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL 

11 Beslut om senare upphörande av 
skolplikt. 

7 kap 13 § SL Rektor Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL 

12 Beslut om tidigare upphörande 
av skolplikt. 

7 kap 14 § SL Rektor Överklagas till SÖ 
enligt 28 kap 12 § 
SL 

13 Beslut om rätt att slutföra 
skolgången. 

7 kap 15-16 
§§ SL 

Rektor  

14 Beslut om läsårets början och 
slut. 

3 kap 3 § SF Förvaltningschef  

15 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. 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

 

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§ 

 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 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

 

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 

 

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 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

 

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 

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 
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 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

 3.F. Entreprenad och 
samverkan 

   

1 Överlämnande av 
modersmålsundervisning eller 
studiehandledning på 
modersmålet på entreprenad till 
annan huvudman 

23 kap 3 a, 4 
§§ SL 

Rektor för modersmål på 
CFL 

 

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 23 § 
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 

 



   

  
Delegationsförteckning 17 (18) 

 Ärende Lagrum Delegat på lägsta nivå Anvisningar 

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 

 

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  
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5 Yttrande till 
Förvaltningsdomstol i 
överklagade ärenden. 

Lagrum i 
ursprungs-
beslutet 

Delegat i ursprungsbeslutet  

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  

 



Initiativärende: Utreda behov och möjlighet för Trandaredsskolan att ta mer yta 
i anspråk  
 
Flera skolor i Borås Stad är trångbodda och har behov av underhåll. Kristdemokraterna och 
Moderaterna vill verka för likvärdiga förutsättningar i våra skolors verksamhet men även vad 
gäller fysiska skollokaler och skolgårdar. 
 
Trandaredsskolan är en av de skolor som under många år haft platsbrist i både inne- samt 
utemiljö. Skolan har ungefär 500 elever varav 100 har klassrum i moduler på gården. Avtal 
för dessa sträcker sig till år 2025. För närvarande pågår standardhöjning av tillagningskök 
och en modulmatsal upptar tillfälligt en parkeringsyta öster om skolan. 
 
I stadsdelen och i gränsande områden pågår samt planeras nybyggnation av bostäder av 
både mindre och större karaktär. Vi vill därför uppmärksamma Lokalförsörjningsnämnden på 
möjligheten att i tidigt skede och inför utgången av modulernas hyresavtal, utreda alternativ 
för Trandaredsskolan att kunna erbjuda alla elever en permanent lösning av klassrum samt 
andra förbättringar som mer mark möjliggör.  
 
I närområdet finns fastigheten Runstaven 1 med adress Husbondegatan 1, tidigare förskolan 
Östergårdsplan. Fastigheten saknar planlagd verksamhet eller byggnation. Vi ser här en 
sällsynt möjlighet att förbättra en av våra skolors miljö, upplägg och yta. En utredning kan 
primärt utröna behov och möjlighet för Trandaredsskolan att i sin verksamhet permanent 
nyttja ytan i öster som nu består av parkering. Vi ser givetvis behovet av parkeringar i 
området och en ny parkeringsyta på fastigheten Runstaven 1 skulle kunna tillgodose detta.  
 
Alternativt om fastigheten Runstaven 1 på lämpligt sätt kan nyttjas för skolans räkning. 
 
Grundskolenämnden föreslås besluta: 
Att uppmärksamma Lokalförsörjningsnämnden på möjligheten för Trandaredsskolan att ta 
mer yta i anspråk. 
 
Anette Arvidsson (KD)   Ulf Sjösten (M) 
Ted Thilander (KD)   Martin Nilsson (M) 
    Saveta Olsén (M)  
    Elvira Löwenadler (M) 
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Hej,  
 
Initiativärende från M/KD till veckans nämndsammanträde.  
 
Mvh,  
 
Dennis Jernkrook  
Politisk sekreterare (M)  
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Initiativärende: Utred Grundskoleförvaltningens förmåga att nå kunskapsmålen med 

tilldelade budgetmedel för 2020 
 

Från Moderaternas och Kristdemokraternas sida ser vi överlag positivt på det arbete som bedrivits 

sedan Grundskolenämndens tillkomst med att åter få Borås Stads grundskolor på rätt köl. Vi ser flera 

tecken på att arbetet i mångt och mycket fört oss i rätt riktning, bland annat genom ökade 

meritvärden i årskurs nio. Mycket återstår dock att göra och i det arbetet är politikens viktigaste 

uppgift att skapa rätt förutsättningar för grundskolans personal att kunna ta oss hela vägen fram. 

 

Den senaste tiden har det kommit signaler från föräldrar och personal om konsekvenser av 

planerade anpassningar ute på våra skolenheter. Dessa signaler bedömer vi vara för många och för 

starka för att inte ta på allvar. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås nämnden besluta: 

 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att till nämnden redovisa sin bedömning av Borås Stads 

grundskolors förmåga att nå satta mål, givet beslutade budgetramar för innevarande år. 

Bedömningen bör även innehålla en analys av utvecklingen av genomsnittligt tillgängliga medel, per 

elev, specifikt för pedagogisk verksamhet under de senaste åren.  

 

Om förvaltningschefen bedömer att förutsättningar saknas för att nå satta mål, givet beslutade 

budgetramar, ska nämnden tillskriva Kommunstyrelsen om en begäran om att inleda samtal om en 

tilläggsbudget avsedd för Grundskolenämndens verksamhet. Beslut om en sådan eventuell 

tilläggsbudget ska bygga på tillskott som kan ge varaktiga resultat för kvalitén i Borås Stads 

grundskoleverksamhet.  

 

 

För Allianspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna  

 

Ulf Sjösten (M)  

Martin Nilsson (M)  

Anette Arvidsson (KD)  

Saveta Ohlsén (M) 

Elvira Löwenadler (M) 

Ted Thilander (KD) 
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Anmälningsärenden per april 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden samt lägga dessa till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Inkomna skrivelser till Grundskolenämnden avseende skolplaceringar dnr 2021-

00019 och anpassningar på Asklandaskolan dnr 2021-00036. 

Avgivna svar från Grundskolenämndens presidium avseende skolplacering och 

anpassningar på Asklandaskolan. 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2021-03-22—2021-04-23. 

Avstängningar elever perioden 2021-03-22—2021-04-23. 

Elevernas frånvaro per mars 2021.               

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per april 2021. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut per april 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2021-03-24—2021-04-23. 

Laglighetsprövningar skolplacering 2021-03-24—2021-04-23. 

2. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2021-00019 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2021-03-24—2021-04-23. 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2021-03-24—

2021-04-23. 

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

i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2021-03-26—2021-04-28 dnr 

2020-00134 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 

enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2021-03-24—2021-04-23. 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2021-03-24—2021-04-23. 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen 2021-03-24—2021-04-23. 

GRN framställan utbyggnation Fjärdingskolans matsal dnr 2021-00044. 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts mars 2021 Dnr 2021-00018                 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per april 2021. 

                                

Samverkan 

FSG. 
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Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


