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Inledning 

Elevombudet (EO) är en neutral part som kan ge stöd till vårdnadshavare och 

elever i frågor kring kränkande behandling, men även vara en länk från 

vårdnadshavare till kommunens tjänstemän och verksamheter som arbetar med 

barn och unga. I kontakten med elever och vårdnadshavare ges information om 

såväl skolans som deras egen rättighet och skyldighet. 

EO är en ny funktion i Borås Stad, som har sitt ursprung i en motion och togs 

beslut om i Kommunfullmäktige 2015-11-18. Tjänsten tillsattes i augusti 2018 

och tillhör organisatoriskt Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. EO 

riktar sig både till de kommunala och fristående grundskolorna.  

EO:s uppdrag utifrån motionen är att: 

• Utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att

stävja kränkandebehandling.

• Kartlägga missförhållanden.

• Vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation

ändå uppstått.

Utöver skollagen utgår EO även ifrån diskrimineringsgrunderna och FN:s 

barnkonvention. Även Barnombudsmannens fördjupningsarbete #välkommen 

till verkligheten, är ett bra arbetsmaterial för EO att utgå ifrån. I 

fördjupningsarbetet deltog 89 barn och det handlar om hur samhällets stöd 

fungerar vid utsatthet och kränkning. Utifrån det som framkom i materialet 

rekommenderar Barnombudsmannen kommunerna att inrätta funktionen 

”oberoende barn och elevombud” (ss. 85 & 128). 

Kontakten med EO sker både skriftligt och genom telefonsamtal och 

skolfrågorna har varit väldigt varierande. Under den första tiden har de flesta 

kontakterna avslutats efter en första rådfrågning, medan andra ärenden har 

behövt flera samtal.  

EO omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), men 

har en anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SOL). Vid kännedom eller 

misstanke att ett barn far illa måste en orosanmälan göras omgående till 

socialtjänsten. 

2018 års rapport redovisar EO:s arbete för tiden augusti till december. 
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1 Elevombudets uppdrag 

 Information 

Den främsta uppgiften under 2018 har varit att göra EO:s uppdrag känt för 

vårdnadshavare, elever och skolledning. EO har besökt verksamhetscheferna på 

Grundskoleförvaltningen, verksamhetschefer för mötesplatserna, biträdande 

rektor och en personalgrupp på Internationella Engelska skolan. Alla rektorer 

har fått ett informationsbrev om funktionen.  

EO har gett stöd till en kommunal skolas värdegrundsarbete, blivit inbjuden att 

besöka alla klasser på Internationella Engelska skolan och besökt en 

vuxengrupp på Anhörigstöd.  

 Kontaktnät  

Under hösten har EO besökt drygt tio verksamheter som arbetar med barn och 

unga. Bland annat Hopptornet1, Origo, Fältgruppen, RFSL, polisens 

ungdomsutredare, Barn- och ungdomspsykiatrin, Anhörigkonsulenterna och 

Ungas psykiska hälsa . Genom att informera om funktionen EO och få 

information från verksamheterna skapas förutsättningar för en ömsesidig 

kännedom om varandras verksamheter och vilket stöd som respektive 

verksamhet kan ge.  

EO har både tipsat om stödverksamheter inom Borås Stad och blivit 

kontaktade av personal inom de olika verksamheterna för rådfrågning. 

Sedan januari 2017 finns ett Äldreombud (ÄO) i Borås Stad. Då dessa 

funktioner har ett liknande uppdrag, men mot olika målgrupper, är de ett stöd 

för varandra och kan utveckla arbetet utifrån delade erfarenheter. 

EO har även skapat ett kontaktnät med kurator, skolsköterska och 

specialpedagog inom skolan. 

 Nationellt nätverk 

EO har kontaktat personer med barn- och elevombudsfunktioner i andra 

kommuner och även tagit initiativ till ett nationellt nätverk. Gruppen består 

idag av sex ombud från Nynäshamn, Jönköping, Sigtuna, Norrköping, Botkyrka 

1 Hopptornet är en stödverksamhet för barn och unga med skilda föräldrar. Origo erbjuder 
stödsamtal till familjer med skolbarn i Borås stad. Fältgruppen arbetar inom socialtjänsten och 
vänder sig till barn och unga.   
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och Borås. Uppdragen ser olika ut vilket kan berika och ge influenser. I oktober 

var EO på ett besök hos ombudet i Jönköping.  

I början av januari träffades nätverket i Norrköping. Även en representant från 

nationella barnombudsmannen deltog och kommer att följa oss 

fortsättningsvis. Deltagarna pratade om sina uppdrag och stöttade varandra i 

framgångsfaktorer och mindre bra arbetssätt. Nätverket planerar att träffas en 

gång per termin.  

Borås Stads elevombud är den enda utav deltagarna som organisatoriskt inte 

tillhör Grundskole-/Utbildningsförvaltningen. Något som upplevdes positivt 

för att skapa ett förtroende till vårdnadshavare och elever. En annan viktig 

aspekt är det f.d. Stadsdelsnämnden Norr konstaterade i Redovisning av 

uppdraget att inrätta ett elevombud; att det kan bli besvärligt pga. 

beroendeställning till den egna nämnden om EO blir placerad på 

Grundskoleförvaltningen.  

 Omvärldsbevakning  

Ett viktigt inslag av EO:s arbete är att vara uppdaterad i regelverk, litteratur, 

veckobrev m.m. från myndigheter och verksamheter som riktar sig mot skola, 

kommuner och landsting. Detta bidrar till att EO håller sig uppdaterad i vad 

som händer både lokalt och nationellt.  

EO har även deltagit i Barnombudsmannens webbseminarium i Barnrätt i 

praktiken, inför att FN:s barnkonvention blir lag fr.o.m. 1 januari 2020.  

För att skapa sig ytterligare kunskaper har EO varit i kontakt med 

Barnombudet i Uppsala län2 , som är en ideell förening med huvudsakliga 

bidraget från Uppsala kommun och Region Uppsala. Numera finns EO:s 

kontaktuppgifter på deras hemsida för Barn- och elevombud utanför Uppsala 

län.  

Den samlade informationen och kunskaper ifrån nätverken sprids vidare av EO 

till verksamheter som har nytta av den. 

2 https://boiu.se/ 
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2 Ärenden 

 Telefonsamtal och e-post 

Under 2018 har EO fått in 19 ärenden3  alla ifrån vårdnadshavare, både till 

elever i åk F-6 och åk 7-9. I största möjliga mån har EO frågat hur de fått 

vetskap om funktionen för att ta reda på hur spridningen fungerar. De flesta 

har blivit hänvisade av annan verksamhet eller bekanta. 

Ärendena omfattar en bredd av frågor inom skolans område. Utöver 

kränkningar handlar samtalen bl.a. om vad vårdnadshavare och elever kan 

förvänta sig för stöd av skolan, om stödåtgärder som vidtagits låter rimliga och 

vilka dokument vårdnadshavaren har rätt till.   

EO har bidragit med rådgivning om t.ex. rättigheter och skyldigheter för skolan 

respektive vårdnadshavare samt informerat om vad som händer vid en 

polisanmälan av annan elev eller processen vid en anmälan till 

Skolinspektionen. 

3definition av ärenden är samtal/mail frågor som kommer till EO. Återkommande samtal i ett 
och samma ärende är inte registrerade mer än som ”återkommande” 
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 Möten  

EO har möjlighet att följa med som stöd på möten med skolan. Då EO inte är 

en juridisk person kan den inte företräda någon, men anteckna och lyssna in så 

det tas hänsyn till både barnperspektivet och barnrättsperspektivet. EO kan 

också hjälpa till att ”tolka” det som sagts på mötet.  

 EO har deltagit på tre möten mellan vårdnadshavare och skola. 

3 Arbetet under 2019 

I slutet av 2018 har EO påbörjat arbetet med att besöka några av 

föräldraföreningarna i grundskolan med syfte att nå ut till vårdnadshavare. 

Målet under 2019 är att besöka alla skolor som har en föräldraförening. 

Förutom att möta vårdnadshavare ges också möjlighet att få en personlig 

kontakt med rektorerna vilket lägger en grund till framtida samarbete.  

EO kommer att fortsätta besöka de olika skolorna, Borås Stads mötesplatser 

och öppen ungdomsverksamhet. Planen är att börja med 7-9 skolorna. Detta 

för att nå en äldre elevgrupp som kan tänkas höra av sig till EO själva. EO ska 

även besöka de övriga fristående skolorna. 

”Elsa önskar att hon kände till någon utanför skolan som man 

kan vända sig till: ”Det bästa vore om man kunde prata med någon 

 över rektorn som säger att nu har Vi pratat med läraren. Vi har pratat med rektorn, 

det blir inte bättre. Vad ska vi göra?” (#välkommen till verkligheten, s.72) 

4 Förbättringsområden 

Utifrån samtalen med vårdnadshavare och olika professioner i skolan kan EO 

skapa sig en överblick av eventuella brister och återkommande frågor inom 

skolans arbete mot kränkande behandling. Vid behov görs en kartläggning 

tillsammans med skolorna för att på olika sätt förebygga att kränkningar 

överhuvudtaget sker i skolmiljö.  

EO kommer att träffa ansvariga på Grundskoleförvaltningen och de fristående 

skolorna, för att skapa en dialog kring den information och de synpunkter som 

inkommer.  

I de ärenden som inkommit under hösten 2018 återkommer några områden där 

arbetet behöver förbättras.  



Borås Stad 
Datum 

2019-03-01 
Sida 

8(10) 

Elevombudets rapport 2018 

• Svårt att nå skolledning/bli uppringd/besvarade e-post.

• Vårdnadshavare saknar återkoppling från lärare och skolledning.

• Vårdnadshavare upplever att de blir dåligt bemötta/inte blir tagna

på allvar.

I dokument Rutiner i plan mot kränkande behandling för skolor i 

Grundskoleförvaltningen används begreppet Trygghetsgrupp. I Borås Stads 

skolor används även benämningen Likabehandlingsteam och Trygghetsteam för 

samma funktion. Inom skolverksamheten finns en förståelse för vad som 

menas, men det kan bli otydligt för medborgaren/vårdnadshavaren. Det finns 

vårdnadshavare med barn i olika skolor, byten sker mellan skolor och 

vårdnadshavare pratar med varandra.  

Utifrån Borås Stads Kvalitetspolicy vill jag som elevombud uppmuntra till att 

använda en benämning när det är samma sorts verksamhet. Där står att ”Vårt 

uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi erbjuder likvärdig 

service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov.” 

5 Avslutning 

Under de första månaderna har EO lagt stor vikt vid att skapa kontaktnät och 

sprida information inom Borås Stad, något som  snabbt resulterat i att många 

intressenter fått kännedom om funktionen. Bemötandet har varit positivt och 

funktionen har välkomnats från vårdnadshavare, förvaltningar, rektorer, skolor 

och de verksamheter som besökts.  

Vid kontakt med EO ges vårdnadshavare och elever möjlighet till snabbt stöd 

och hjälp. Det är viktigt att det i rollen som EO finns det tid att lyssna på och 

återkomma vid behov. Tid och förtroende skapar förutsättning för att de som 
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känner sig utsatta ska kunna känna trygghet. EO:s möjlighet att stötta vid 

möten med skolan har resulterat i positiv respons från vårdnadshavare.   

Stödet ger förutsättningar att lösa frågan lokalt direkt istället för att det blir en 

anmälan till Skolinspektionen, vilket är en lång och utsatt process.   

Hur funktionen som EO kommer att utformas, utöver grunduppdraget, får 

tiden visa. Genom att vara flexibel och lyssna in vårdnadshavare, elever och 

skola kommer den att fortsätta utvecklas med fokus på elevens bästa i centrum. 
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Referenser 

# välkommen till verkligheten, Barn och unga om samhällets stöd vid 

kränkningar och trakasserier i skolan, Barnombudsmannen 2015  

23 kap. Offentlighets- och sekretesslagen & 25 kap skollagen  

14 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

Rutiner i plan mot kränkande behandling för skolor i 

Grundskoleförvaltningen Borås Stads Kvalitetspolicy  

Johanna Armå 

Elevombud 


