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1  Inledning 

Inledningen av tertial 1 2022 har präglats av konsekvenser av pandemin, med relativt hög personal- och 
elevfrånvaro. Kvaliteten i undervisningen och elevernas kunskapsutveckling har påverkats på ett 
negativt sätt. Vidare ställdes en del möten in och utvecklingsprocesser sköts fram. Personalens 
arbetsbelastning har varit hög och timanställda vikarier har inte räckt till för att klara de stora behoven. 
Det har varit stor variation mellan hur olika skolenheter drabbats av personal- och elevfrånvaro. Från 
slutet av februari förbättrades situation och från mars har Grundskolenämndens verksamhet börjat att 
återgå till en mer normal situation. 

Det främsta övergripande utvecklingsområdet under 2022 är Riktade insatser för nyanlända och 
flerspråkiga elever, som genomförs med stöd av ett statsbidrag och i samverkan med Skolverket. Inom 
utvecklingsområdet finns det sex insatser som bildar en helhet och den delen som prioriterats i starten 
är insatser kring ämnet Svenska som andraspråk. 

Samtliga skolenheter har arbetat med konsekvenser av ny läroplan, LGR 22, vilken innehåller ändringar 
i kursplanerna i ämnena och som påverkar innehåll och upplägg av undervisning och bedömning. LGR 
22 träder i kraft från höstterminen 2022. 

Planering för mottagning av elever från Ukraina har genomförts, med ett antagande om att cirka 300 
elever kan behöva tas emot i skolorna inom Grundskoleförvaltningen. Hittills har åtta elever tagits 
emot. 

Efter påsk har viss oro uppstått av ansökan om demonstration mm. 

2 Visionens målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Omsorg om varandra och miljön 

Målbild 

I Borås tar vi ansvar genom att behandla varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i harmoni med 
en rik natur, vår omvärld och med andra människor. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är 
grunden för våra val och beslut. 
 
Att människor i Borås är olika är en styrka. Samtidigt har alla likvärdiga förutsättningar. Oavsett ålder 
och livssituation får invånarna stöd för att kunna leva ett rikt liv. Alla i Borås är viktiga och kan vara 
delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och 
bjuda in till dialog. 
 
Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att återanvända och återvinna samt hantera energikällor och 
naturresurser på ett hållbart sätt. Insikt om det ömsesidiga beroendet mellan stad och landsbygd, 
människa, natur och omvärld finns hos oss alla. Lokalt är det enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, 
till fots och med cykel, men också längre resor kan vi göra klimatsmart. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
22,9 
 
Utfall År 2021 
22,1 
 
Utfall T1 2022 
20,3 

 

Kommentar Målet är inte uppnått då utfallet för Tertial 1 2022 är lägre än År 2021. 
Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp vid upphandlingsskeendet. 
2019 var det första året som årsstatistik för närproducerade livsmedel kunde tas fram. Tyvärr blev de första utfallen (årsredovisning 
2019 och T1 2020) felaktiga, de korrekta siffrorna skall vara 23,5% och 24,2%. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
43 
 
Utfall År 2021 
39,1 
 
Utfall T1 2022 
39,4 

 

Kommentar Målet är uppnått då utfallet för Tertial 1 2022 är högre än År 2021. 
Kostverksamheten köper in ekologiska livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. 
De generellt ökande livsmedelspriserna i världen påverkar även livsmedelspriserna för Borås Stads kommunala skolor. En 10% 
ökning av livsmedelspriserna vid grundskolornas kök kan konstateras under tertial 1. Detta har än så länge inte påverkat andelen 
ekologiska inköp negativt.    

2.1.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram 
gemensamma riktlinjer för hur man hanterar 
källsortering och avfallshantering på grundskolor i 
Borås Stad. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår genom att se över och anpassa rutiner 
till varje enhets unika förutsättningar. 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att förändra 
idag befintliga matråd och bredda dem till dess 
innehåll så att de också omfattar frågor som rör miljö 
och klimat. 

 Delvis 
genomfört 

Planering av uppdraget har startats och det 
genomförs under höstterminen 2022. 

2.2 Ett tryggt och snyggt Borås 

Målbild 

Borås är en snygg och trygg plats. Vi som bor, verkar och möts här har nära till det vi behöver i 
vardagen. 
 
Skulpturer och street-art ger Borås ett spännande yttre och internationell uppmärksamhet. Rena och 
snygga miljöer i våra gemensamma vardagsrum skapar trivsel och ger trygghet. 
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Vi utformar våra bostadsområden tillsammans, och i hela Borås finns boenden som passar olika 
livssituationer och olika åldrar. Här finns service, fritidsaktiviteter, kultur, företag och närhet till natur 
där människor bor och verkar. 

2.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Att ett projekt med resor till Auschwitz för elever i 
årskurs 9, liknande det som genomfördes under 
2019, också genomförs under 2020. 

 Delvis 
genomfört 

Beroende på kriget i Ukraina kan inte resor till 
Auschwitz genomföras. Planering för alternativ 
aktivitet har startats. 

2.3 Möjligheter och mod att utvecklas 

Målbild 

I Borås är vi kreativa och har mod att tänka och handla i nya banor. Här är det lätt att förverkliga idéer 
och drömmar. 
 
Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att växa. Tack vare 
samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civilsamhälle finns det attraktiva utbildningar på 
alla nivåer. Goda möjligheter till bildning ger boråsarna möjlighet att utvecklas och lära livet ut. 
 
Borås utveckling vilar på ett arv inom textil och handel. Vi ligger i topp inom miljöteknik, IT och 
digitalisering, och vågar satsa på nya områden. Bredden av branscher och en stark entreprenörsanda 
skapar möjlighet att ta tillvara på den kunskap som finns här och att utvecklas som person. 

2.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Grundskolenämnden skall under 2021 genomföra ett 
utvecklingsarbete i syfte att ta fram ett 
framtidsinriktat inriktningsdokument för grundskolan i 
Borås. Arbetet skall leda till en formulerad målbild 
och prioriteringar för grundskolan för kommande år. 

 Delvis 
genomfört 

Grundarbetet har genomförts i en grupp med 
politiker från Grundskolenämnden, som tagit fram ett 
förslag. Förslaget har redovisats och diskuterats 
under en utvecklingsdag med hela 
Grundskolenämnden och förvaltningsledningen från 
Grundskoleförvaltningen. 

Förvaltningschefen får i uppdrag att ge 
Grundskolenämnden information om hur ärendet om 
framtiden för Särlaskolan F-6 har hanterats 

 Genomfört 
En genomgång av de olika beslut som har fattats i 
processen rörande ombyggnation av Särlaskolan 
har redovisats på Grundskolenämndens 
sammanträde 2022-04-19. 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att genomföra 
en utbildningsinsats för att öka förståelsen och 
kunskaperna i NPF för personal inom kost och 
lokalvård samt vaktmästeri. 

 Ej genomfört 
Uppdraget påbörjas höstterminen 2022. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på 
hur särskilt stöd skall kunna erbjudas brett och 
förebyggande till alla lågstadiebarn som har behov 
inom språk, matematik, motorisk eller social 
förmåga. 

 Ej genomfört 
Uppdraget påbörjas höstterminen 2022. 
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Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att utvärdera 
fjärrundervisningen ur både elev och 
personalperspektiv. 

 Delvis 
genomfört 

Den utvärdering som i rapportform kommer att 
presenteras Grundskolenämnden vid sitt möte i maj 
har som utgångspunkt en analys av resultaten från 
genomförd enkät bland högstadierektorerna samt 
den efterföljande dialog som vid gemensam träff 
förts med samma rektorer. Denna analys har även 
speglats mot den inläsning som har gjorts av 
utvärderingsrapport från Skolinspektionen om 
fjärundervisningen. 
 
Enkäten skickades till varje högstadierektor den 4 
april 2022. Resultatet av denna enkät presenterades 
för samtliga högstadierektorer vid möte den 22/4. 
Resultatet av enkäten och dialogen med rektorerna 
har använts som underlag i utvärderingsarbetet. 
Utvärderingen kommer att presenteras 
Grundskolenämnden i rapportform vid sitt möte i maj 
2022. 
 
Den rapport från Skolinspektionen som refereras till i 
detta utvärderingsarbete heter Fjärr- och 
distansundervisningens konsekvenser (2021). I 
denna rapport har Skolinspektionen på uppdrag av 
regeringen granskat hur fjärr- och 
distansundervisningen påverkat elevers 
förutsättningar att nå målen och deras hälsa under 
covid-19-pandemin. 
 
Det har i detta utvärderingsarbete inte genomförts 
några intervjuer eller någon dialog med vare sig 
elever eller personal. 
 

Förvaltningen får i uppdrag att utvärdera och 
säkerställa att de insatser som görs sker i tidig ålder 
för att möjliggöra att eleverna kan nå sin fulla 
potential. 

 Ej genomfört 
Uppdraget påbörjas höstterminen 2022. 

Förvaltningschefen uppdras ta fram en fördjupad 
analys av likvärdighets- problematiken i Borås Stads 
fritidshemsverksamhet och en plan för att förbättra 
fritidshemmens likvärdighet. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget pågår genom insamling av nyckeltal och 
andra uppgifter. En enkät till personalen i fritidshem 
är under upprättande. Rapporten förväntas vara klar 
oktober 2022. 

Grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att till 
nämnden ta fram ett förslag på åtgärdsplan, med 
fokus på skolans kompensatoriska uppdrag, för hur 
utbildningsskulden efter Coronapandemin kan 
hanteras 

 Genomfört 
Åtgärdsplan rapporterad till Grundskolenämnden 
2022-03-29. 

Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att de 
insatser som görs i årskurs 6 och är fortsatt 
nödvändiga inte faller bort i överlämningen till 
årskurs 7. 

 Delvis 
genomfört 

För att säkerställa att insatserna som genomförs för 
en elev i årskurs 6 även fortsätter, om behovet finns, 
i årskurs 7 har Grundskoleförvaltningen vidtagit flera 
åtgärder. En gemensam plan har tagits fram för 
övergångar inom och mellan skolor och skolformer 
samt ett årshjul över aktiviteter och insatser under 
läsåret. I årshjulet framgår det på ett tydligt sätt vilka 
aktiviteter som ska genomföras, när i tiden de ska 
genomföras och vem som är ansvarig för aktiviteten. 
I årshjulet betonas vikten av, att i ett tidigt stadie, 
informera mottagande skola kring olika elevers 
specifika behov. Uppdraget rapporteras till 
Grundskolenämnden i juni.  

Grundskoleförvaltningen uppdras att skyndsamt 
utreda praktiska och formella möjligheter att bidra 
med datorer, internetuppkoppling och studielokaler 
för ukrainska elever och lärare som ska studera eller 
undervisa på distans. 

 Genomfört 
Uppdraget rapporterades till Grundskolenämnden 
2022-04-19. 
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2.4 Egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2020 
7,7 
 
Utfall År 2021 
7,3 
 
Utfall T1 2022 
7,7 

 

Kommentar Målet är inte uppnått då förvaltningen Tertial 1 2022 har något högre sjukfrånvaro än År 2021. Sjukfrånvaron Tertial 1 
2022 är dock i paritet med År 2020. Början av 2022 har fortsatt präglats av Corona-pandemin vilket påverkat sjuktalen negativt. 
Förvaltningen ser dock att många enheters sjukfrånvaro går åt rätt håll och minskar. 
Vanligtvis arbetar förvaltningen med att tidigt sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre 
karaktär, likaså tidigt följa upp upprepad korttidsfrånvaro. Enheterna arbetar med främjande och förebyggande åtgärder. Man arbetar 
aktivt med frisk och riskfaktorer. Det är ett ständigt pågående arbete och kommer fortsätta under 2022. 
Kontinuerliga samtal genomförs med personal i förebyggande syfte för att ej hamna i sjukskrivning. Man arbetar systematiskt med 
arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, 
upprättade rutiner som är kända i verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med 
förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. HR avdelningen har som fokusområde att hjälpa 
cheferna att mer aktivt arbeta med att minska sjukfrånvaron. Det är ett arbete som har varit svårt att bedriva under 2021 då 
konsekvensen av pandemin har inneburit ett annat mönster av sjukfrånvaro.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2020 
57,5 
 
Utfall År 2021 
59,6 
 
Utfall T1 2022 
57,9 

 

Kommentar Målet är uppnått då utfallet för Tertial 1 2022 är lägre än År 2021. 
Vi ser nu en minskad användning av timavlönade, vilket är naturligt efter pandemin. Skolorna arbetar aktivt för att minimera antalet 
timanställda bland annat genom att höja grundbemanningen. Lägre närvaro bland elever har också gjort att man vissa dagar klarat 
sig med lägre bemanning. 
Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare. I normalfallet har förvaltningen en flexibel 
organisation för att bevara kvaliteten i verksamheten vid frånvaro genom att använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt 
att det finns en balans i hur mycket den egna personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån att den ordinarie 
personalens arbetsmiljö måste få styra. 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller 

tertial 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

  
Utfall jan-
april 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
april 2022 

Utfall jan-
april 2022 

Avvikelse 
jan-april 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 48 549 148 968 49 692 52 868 3 176 8 500 

Avgifter och övriga intäkter 58 651 184 437 61 479 61 766 287 -1 000 

Summa intäkter 107 201 333 405 111 171 114 634 3 463 7 500 

Personal -419 621 -1 348 315 -436 334 -426 052 10 282 -7 500 

Lokaler -58 774 -189 410 -63 137 -63 118 18 0 

Material och tjänster -140 099 -435 593 -150 891 -151 757 -866 -11 500 

Kapitalkostnader -639 -2 243 -748 -796 -48 0 

Summa kostnader -619 134 -1 975 561 -651 110 -641 723 9 387 -19 000 

Buffert (endast i budget) 0 -16 587 -5 529 0 5 529 16 587 

Nettokostnad -511 933 -1 658 743 -545 468 -527 089 18 379 5 087 

Kommunbidrag 512 119 1 658 743 545 468 545 468 0 0 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

264 0 0 18 379 18 379 5 087 

Godkänt ianspråktaget ackumulerat 
resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

      

Ackumulerat resultat 25 214 25 214 25 214 43 593 18 379 30 301 
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4.1.2 Resultatanalys 

Intäkter 

Statsbidraget "skolmiljarden" har betalats ut (8,5 mkr för 2022) och mellan jan-apr har 2,8 mkr påverkat 
intäktsnivå. Även statsbidrag för riktade insatser flerspråkighet kommer att påverka intäktsnivå allt 
eftersom projektet ökar i intensitet. Skolverket har beslutat om 7,7 mkr till projektet som skall nyttjas 
mellan 2022 och 2024. 

Personalkostnad 

Inom personalkostnad finns positiv avvikelse på 10,5 mkr för januari till april. Dels kommer denna 
avvikelse av en lägre kostnadsnivå under Jan-Mars kopplat till hög sjukfrånvaro och VAB. 
Rekryteringar görs även löpande för de satsningar som gjordes inför budget 2022 (Elevhälsa och CFL).  
Antalet anställda har ökat under mars/april och förväntas fortsatt öka fram till juni. 

 

  

Livsmedel  

Inom livsmedel finns en negativ avvikelse på -1,9 mkr mellan januari och april. Effekten av de högre 
livsmedelspriserna samt högre närvaro i skolor samt på förskolor bidrar till kostnadsutveckling. Utifrån 
situationen med Ukraina förväntas en prisökning på livsmedel med uppskattningsvis 10%. 
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Skolskjuts (transportkostnad) 

Inom skolskjuts finns en positiv avvikelse på 0,9 mkr inom den kostnad som betalas till respektive 
leverantör av skolskjuts. I kostnaden för 2022 finns fortsatt evakueringskostnad från Myråsskolan till 
Kronäng 1. Det finns även en kostnadsökning för de busskort som köps in av Västtrafik genom den 
nya prislista som är antagen för 2022 och därmed högre kostnad för varje busskort. Men det finns en 
kostnadssänkning inom den upphandlade taxi-trafiken som medför att utfallet totalt sett är 0,9 mkr 
lägre än budget. 

  

 

Köpta platser 

Köpta platser består dels av ersättning till fristående skolor men även specialplaceringar. För 2022 är 
budget satt till 205 mkr. Utfallet t.o.m. april visar på en avvikelse på -2 mkr. Detta kommer främst av 
utbetalning av skolmiljarden till de fristående skolorna. Men det finns även en fortsatt ökning i volym 
genom Kunskapsskolans öppnande av F-3-verksamhet. 
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Lokalkostnad 

Lokalkostnad följer budget mellan januari och april då ingen ny förhyrning har tagits i anspråk utöver 
budgeterade objekt. Avvikelse kommer att uppstå när beslut tas att hyra in mer kapacitet samt att göra 
lokalanpassningar. Budget för 2022 är satt till 189 mkr utifrån Lokalförsörjningsförvaltningens 
prognosticerade hyresdebitering. 

  

 

Lokalkostnad trend 

Fortsatt syns den kraftiga kostnadsutvecklingen där årskostnad i slutet på 2017 var 132 mkr och den 
summerade kostnaden från maj 2021 till april 2022 (Rullande 12 mån årsvärde) är 183 mkr. 
Kostnadsutvecklingen kommer att fortsätta genom de om- och nybyggnationer som sker av 
skolbyggnader. 

Prognos 2022 

För 2022 beräknas ett mindre överskott motsvarande 5 mkr inkl utnyttjad buffert. Detta överskott 
kommer dels av statsbidrag skolmiljard men även utifrån en lägre kostnadsnivå än budgeterat inom 
personal under jan-mar (sjukfrånvaro och VAB). Vissa satsningar under 2022 kommer inte att generera 
helårseffekt genom att anställningar görs löpande under året. 
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4.1.3 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2021-12-31 
Utfall 2022-04 Återstår 

Summa     

4.2 Verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -774 -2 347 -777 -837 -60 0 

Nettokostnad -774 -2 347 -777 -837 -60 0 

Gemensam 
utbildningsadministration 

      

Intäkt 37 988 117 670 39 223 39 076 -147 0 

Kostnad -99 636 -306 610 -101 179 -102 733 -1 554 -5 000 

Nettokostnad -61 648 -188 940 -61 956 -63 657 -1 701 -5 000 

Fritidshem       

Intäkt 12 993 40 698 13 566 13 429 -137 0 

Kostnad -55 335 -177 975 -59 179 -56 744 2 435 0 

Nettokostnad -42 342 -137 277 -45 613 -43 315 2 298 0 

Förskoleklasser       

Intäkt 3 390 9 697 3 233 3 132 -101 0 

Kostnad -21 191 -73 211 -23 732 -21 680 2 052 0 

Nettokostnad -17 801 -63 514 -20 499 -18 548 1 951 0 

Obligatorisk särskola       

Intäkt 1 213 3 522 1 146 822 -324 -1 000 

Kostnad -19 432 -64 842 -21 237 -21 727 -490 -1 500 

Nettokostnad -18 219 -61 320 -20 091 -20 905 -814 -2 500 

Grundskola       

Intäkt 50 971 158 945 53 045 56 998 3 953 8 500 

Kostnad -422 394 -1 347 703 -444 069 -437 069 7 000 -12 500 

Nettokostnad -371 423 -1 188 758 -391 024 -380 071 10 953 -4 000 

Insatser enl LSS       

Intäkt 646 2 873 958 1 177 219 0 

Kostnad -372 -2 873 -936 -931 5 0 

Nettokostnad 274 0 22 246 224 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -16 587 -5 529 0 5 529 16 587 

Nettokostnad 0 -16 587 -5 529 0 5 529 16 587 
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Tkr 
Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

Totalt       

Intäkt 107 201 333 405 111 171 114 634 3 463 7 500 

Kostnad -619 134 -1 992 148 -656 638 -641 721 14 917 -2 413 

Nettokostnad -511 933 -1 658 743 -545 467 -527 087 18 380 5 087 

Gemensam utbildningsadministration (inkl Kost och Lokalvård)  

Risk för ökade livsmedelskostnader. Prognos är satt till underskott motsvarande -5000 tkr 

Politisk verksamhet 

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Fritidshem 

Avvikelse inom kostnader kommer av personalkostnad  och behöver värderas utifrån hela skolenhetens 
ekonomi inklusive förskoleklass och grundskola. 

Förskoleklass 

Avvikelse inom kostnader kommer av personalkostnad och behöver värderas utifrån hela skolenhetens 
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ekonomi inklusive fritidshem och grundskola. 

Grundsärskola 

Fortsatt ökning i mottagande av grundsärskoleelever. Volymen överstiger budgeterad nivå. 
Elevökningen finns budgeterad som grundskolekostnad då de till viss del finansierats med 
tilläggsbelopp inom grundskola. Men allt eftersom dessa elever mottas i grundsärskola ändras redovisad 
kostnad till en kostnad inom verksamhetsområde grundsärskola. 

Grundskola 

Intäkter överstiger budgeterad nivå till största del utifrån statsbidrag "skolmiljarden". 

Avvikelse inom kostnader kommer av personalkostnad. Sjukfrånvaro och vakanser under första 
tertialen har hållit kostnadsnivå på en lägre nivå jämfört med budget. Satsningar som har gjorts i Budget 
2022 har ännu inte nått full effekt då rekrytering görs löpande under året. 

Korttidstillsyn LSS, KTS 

Dialog om verksamhetsvolym och innehåll pågår med Sociala omsorgsförvaltningen utifrån 
förutsättningen att verksamheten skall var balanserad. 

Buffert  

Nämndens buffert består av ursprungliga 16,6 mkr. Bedömningen är att buffert kommer att disponeras 
i huvudsak för volymavvikelser såsom köp av platser i fristående skolor (Kunskapsskolan F-3-
verksamhet) samt ökade livsmedelskostnader. Bufferten kan även komma att behöva täcka andra 
oförutsedda kostnader för 2022. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Inga specifika kostnader kopplat till situationen runt Corona har uppstått. 

Fortsatt arbete görs för att åtgärda den utbildningsskuld som har uppstått. Delvis görs detta med hjälp 
av statsbidrag skolmiljarden som har fördelats till grundskolor under 2022. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

  

  

  

Summa  

6 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsperspektivet har arbetats in i verksamhetsplaneringen och budgetarbetet. Förvaltningen 
och skolorna arbetar utifrån uppdrag som jämställdhetsintegreringsplan, mänskliga rättigheter, 
hedersrelaterat våld samt barnkonventionen där jämställdhetsperspektivet ingår på ett naturligt sätt. 

Enligt skolornas styrdokument (Skollagen och Läroplanen) ska skolan förmedla kunskaper om 
jämställdhet och ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Lagstiftningen är tydlig 
utformad och kräver ett strukturerat arbetssätt. Elevhälsan har en viktig roll i arbetet. Samverkan med 
olika organisationer samt förvaltningar fungerar väl t.ex. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Arbetet med barnkonventionen blir alltmer synligt. Dels har medarbetare deltagit på Borås Stads 
grundutbildning om Barnkonventionen och dels lyft barnperspektivet i Förvaltningschefens beslut. 

Jämställdhetsintegreringsplanens syfte är att alla elever och vårdnadshavare ska ha rätt till likvärdigt 
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bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning och utgår ifrån skolans styrdokument. I 
planen finns det aktiviteter som årligen följas upp. Dessa är kopplade till följande mål: 

 Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering 
av undervisning samt andra aktiviteter som förekommer i skolan oavsett kön. 

 Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse. 

 Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö. 

 Verka för att öka god hälsa och välbefinnande hos alla elever. 

 Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar. 

 Inga elever ska utsättas för hot och våld. 

Genom huvudmannens och skolornas systematiska kvalitetsarbete analyseras jämställdhetsperspektivet. 
Huvudmannens årliga rapporter för värdegrund, undervisning och resultat samt fritidshem presenterar 
bland annat resultat utifrån kön. Värdegrundsrapporten analyserar också svaren från 
klimatundersökningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ger förslag till åtgärder för det fortsatta 
arbetet på skolenheterna. 

Skolorna tillgänglighetsanpassas både när det gäller undervisning och vid ombyggnationer såväl 
inomhus som utomhus, så att alla elever och personal ska kunna fungera väl tillsammans i 
verksamheten. Skol- och idrottshallar, omklädningsrum, toaletter och duschmöjligheter inventeras av 
Lokalförsörjningsförvaltningen. I lokalernas utformning vid nybyggnation och vid renovering tas det 
hänsyn till elevers integritet, trygghet, säkerhet och välbefinnande. 

Med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-
årshjul) arbetar förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter i 
verksamheterna och på så sätt ge medarbetarna en bra arbetsplats. Även medborgarna (elever och 
vårdnadshavare) ska kunna få den absolut bästa servicen. I detta arbete får också medarbetarna 
introduktion till HBTQIA frågor och normkritik. 

7  Verksamhetsmått 

7.1 Skola 

7.1.1 Grundskola 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal elever från 
kommunen i grundskola 

12 350 12 348 12 850 12 375 

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

1 693 1 749 1 816 1 788 

Antal elever per lärare, 
totalt i kommunen 
(heltidstjänst) 

 12 11,8 11,8 

Antal elever per 
pedagogisk personal 

 9 9,2 9 
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7.1.2 Förskoleklass 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal elever från 
kommunen i 
förskoleklass 

1 405 1 391 1 400 1 378 

varav elever i 
förskoleklass i 
fristående skola 

79 99 112 110 

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst) 

17,6 17,5 17,4 17,5 

7.1.3 Obligatorisk särskola 

7.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal elever från 
kommunen i särskola 

151 148 143 159 

7.1.4 Fritidshem 

7.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal elever från 
kommunen i fritidshem 

4 337 4 698 4 700 4 431 

varav barn i fristående 
verksamhet 

276 332 328 363 

Antal inskrivna elever 
per årsarbetare 

20,2 22,4 21,4 20 

8  Investeringar 

8.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 2022 

Utgift apr 
2022 

Avvikelse 
2022 

Prognos 

Investeringar årliga 
anslag 

     

Investeringar som löper 
över flera år 
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Godkänd 

utgift 
Budget 2022 

Utgift apr 
2022 

Avvikelse 
2022 

Prognos 

Summa      

8.2 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2022 Utgift apr 2022 Avvikelse 2022 Prognos 2022 

     

     

     

     

     

     

Summa     

Analys 

8.3 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2022 
Utgift apr 

2022 
Prognos 2022 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Björkhöjdskolan 8 000 0 88 88 4 476 2 

Nya Byttorpskolan 6 000 4 000 209 3 000 3 000 2 

Nya Myråsskolan 8 000 4 000 1 594 3 000 8 000 2 

       

       

       

Summa 22 000 8 000 1 891 6 088 15 476  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. F-6 planeras till 2 paralleller och 7-9 planeras till 4 paralleller 

Byttorpskolan: Om- och nybyggnation till grundskola F-6 med 3 paralleller inklusive 21 klassrum samt 
specialsalar och utökning till tillagningskök. Ingen evakuering sker utan inflyttning (investeringsbehov) 
sker stegvis under 2021 och 2022. Vissa investeringar har gjorts med hjälp av statsbidrag för förbättrad 
arbetsmiljö. Detta har påverkat investeringsprognos och utfall. 

Myråsskolan: Om- och nybyggnation till grundskola F-6 med 4 paralleller, 28 klassrum + specialsalar 
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och utökning kök. 

  

Nedan finns den långsiktiga planeringen för Grundskolans ny- och ombyggnationer. Planeringen 
revideras löpande och en större översyn görs i och med fastställande av den årliga lokalplanen. 
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Regler och anvisningar för intern kontroll 

Grundskolenämndens beslut 

I enlighet med reviderat förslag fastställa regler och anvisningar för intern 

kontroll att gälla till och med 2024.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en 

organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar 

antas. Grundskolenämndens ”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår 

ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av Kommunfullmäktige 

2021.                 

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens regler och anvisningar för intern kontroll - regler 

2. Borås Stads Regler för intern kontroll 

Samverkan 

FSG 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 



Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

• Regler

Grundskolenämndens regler 
och anvisningar för  

intern  kontroll  
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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Grundskolenämnden  
Datum: 24 maj 2022
Dokumentet gäller till och med: 2024
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Grundskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. Grundskolenämndens 
”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, 
antagen av Kommunfullmäktige 2021. 

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en 
naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

Organisation
Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens 
respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. 

I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat. 
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser. 
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef.

Ansvarsfördelning
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen. 

Grundskolenämnden 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att följa upp att det 
interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer att särskilt granska under verksamhetsåret. 
Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, att kontroller genomförs samt att 
rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i den interna kontrollplanen. 
Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt internkontrollplanen görs och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke 
om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.

Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att 
en riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar 
för en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden. 

Verksamhetschef 
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner och system 
som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska verka 
för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef.
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Rektor och enhetschef
Rektor/enhetschef ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som 
säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Hen ansvarar för att rutiner och 
system är kända och följs av samtliga medarbetare. Allvarliga brister i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef.

Medarbetarna 
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och 
effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef. 

Nämndens arbete med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att 
nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys som nämnden arbetar 
fram fastställs nämnden ett antal processer som särskilt ska granskas under verksamhetsåret.

Riskanalys
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket 
tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för 
att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för 
verksamheten. 

Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:

Sannolikhet Konsekvens

1. Osannolik 1. Försumbar

2. Mindre sannolik 2. Lindrig

3. Möjlig 3. Kännbar

4. Sannolik 4. Allvarlig

Dessa siffror multipliceras till en samlad riskbedömning, som vid en bedömning av 9 och 
högre förs över till internkontrollplanen. Om nämnden väljer att EJ föra över en risk måste 
detta kommenteras. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg 
samlad riskbedömning.

De riskområden som bör analyseras är:
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka nämndens verksamhet. 

redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller att 
räkenskaperna inte är tillförlitliga.

legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet. 

verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten 
inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt. 

bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 
förordningar eller till interna regelverk. 

förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning. 
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Vid bedömningen måste även hänsyn tas till den egna kostnaden för den interna kontrollen. 
Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett självändamål i förhållande 
till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som blir om ett fel uppstår. 

Om en riskbild får en riskbedömning på 16, ska nämnden i riskanalysen anta minst en direkt 
åtgärd. En direkt åtgärd syftar till att riskbilden direkt åtgärdas och är ett kraftigare agerande än 
en åtgärd. Arbetet med en direkt åtgärd följs upp i både tertialuppföljning och årsredovisning. 

Internkontrollplan 
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden. 

Internkontrollplanen innehåller följande delar:

• Verksamhet/process

• Riskbild

• Riskbedömning

• Kontrollmoment

• Kontrollmetod

• Kontrollfrekvens

• Kontrollansvarig

• Status

• Datum

• Rapportör kontrollmoment

• Kontrollfrekvens

Uppföljning till nämnden 
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. 
Om analysen av kontrollmomenten visar att något behöver åtgärdas ska åtgärd vidtas. Rapporten 
sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, slutsatser och 
föreslagna åtgärder. 

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen för kännedom. 

Systemstöd
All dokumentation gällande arbetet med intern kontroll sker i IT-stödet Stratsys, vilket är ett 
system som används i Borås Stad för planering och uppföljning. I Stratsys finns riskanalyser, 
internkontrollplaner samt uppföljningar att tillgå.
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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-11-17
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dnr: KS 2021-00541
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2025
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Regler för intern kontroll
Syfte
Syftet med reglerna är att säkerställa att kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser 
upprätthåller en god intern kontroll, som innebär: 

• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet

• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig 
och rättvisande

• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. 

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar 
av verksamheten.

Organisation 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det ligger även ansvar 
för en organisation kring intern kontroll. 

Nämnderna och bolagens styrelser
Nämnderna och bolagens styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta en organisation 
för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Förvaltningarna och bolagen
Samtliga medarbetare ska följa regler och anvisningar om intern kontroll. Cheferna ansvarar 
för att informera övriga anställda om innebörden av den interna kontrollen, och verka för 
att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 

Förvaltningschefen/VD ska löpande rapportera till nämnden/styrelsen hur den interna 
kontrollen fungerar. 

Uppföljning
Nämnderna och bolagens styrelser 
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner 
och processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse.

Rapportering
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av 
den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med budgeten redovisa riskanalys och plan 
för nästkommande år till Kommunstyrelsen. 

Nämndernas redovisning ska ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar. 

Kommunstyrelsen
Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen utvärdera 
den interna kontrollen.
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1 Inledning 

Grundskolenämndens riskanalys 2022 innehåller 40 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi 

och Egen verksamhet. 19 av de identifierade riskbilderna bedöms kräva åtgärd. Ingen bedöms kräva någon direkt åtgärd. 

2 Regler för Intern kontroll 

Grundskolenämnden fattade den 24 maj 2022 beslut om nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen. Dnr GRN 2022-00047 3.5.4.0 

Dokumentet gäller till och med 2024. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

I framtagandet av 2023 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram. Presidiet beredde därefter 

ett förslag till riskanalys som presenterades för nämnden. Grundskolenämnden fastställde Riskanalys 2023 den 24 maj 2022. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Budgetprocess Risk för en bristande transparens, konkret och relevant 
information om resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 
Beskrivning 
Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och 
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste ske i 
tät samverkan mellan tjänstemän, politiker och fackliga 
representanter. Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas. 

12 Ja   

Budgetföljsamhet Risk för överskridanden av skolenheters budgetramar 
Beskrivning 
Att skolenheter överskrider sina givna budgetramar. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Administration Risk att allmänna handlingar inte hanteras korrekt på 
enheterna 
Beskrivning 
Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut, hantera och 
bevara handlingar. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Samarbete Risk för bristande samarbete med Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden och andra relevanta aktörer 
för en god hälsa bland elever 
Beskrivning 
Bristande samarbete kan leda till att elever i socialt 
utsatta situationer inte får adekvat stöd. 

12 Ja   

Styrning och ledning Risk att grundskolan påverkas av bristande 
styrning/ledning vid särskilda händelser 
Beskrivning 
Risk att grundskolan påverkas av bristande 
styrning/ledning vid särskilda händelser. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk att politiska beslut begränsar rektors lagstadgade 
handlingsmandat 
Beskrivning 
Förutsättningar utifrån politiska beslut för rektorer leder 
till att rektors lagstadgade handlingsmandat 
begränsas. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Bisyssla Risk för bristande följsamhet till rutin för bisysslor 
Beskrivning 
Borås stad har en upprättad rutin för anmälan om 
bisysslor. Risk finns att medarbetare inte följer denna 
rutin. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Personalomsättning 
och rekrytering 

Risk för hög personalomsättning och svårighet att 
rekrytera 
Beskrivning 
Kollegiala lärandet påverkas av hög 
personalomsättning och lönesättning. Klarar inte av att 
rekrytera och behålla personal. Lärarbristen påverkar 
möjligheten att rekrytera vikarier. Svårt att rekrytera 
elevhälsopersonal med tillräcklig kompetens och 
erfarenhet. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för brist på behöriga och kompetenta lärare 
Beskrivning 
Att det inte finns tillräckligt med behöriga och 
kompetenta lärare. 

9 Ja   

Risk för brist på tillgång av kvalificerade 
rektorer/enhetschefer 
Beskrivning 
Brister i kvalifikationer hos rektorer/enhetschefer kan 
leda till verksamheten inte utvecklas optimalt, skapar 
en instabilitet i organisationen vilket får följder för 
eleverna. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Arbetsmiljö Risk att rektorer inte klarar av sitt uppdrag 
Beskrivning 
Arbetsbelastning och förutsättningar för rektorer leder 
till att de inte klarar av sitt uppdrag. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för tystnadskultur i organisationen 
Beskrivning 
Risk att tystnadskultur påverkar arbetsmiljön för 
personalen. 

9 Ja   

Risk att lönebilden skapar arbetsmiljöproblem för 
lärare 
Beskrivning 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
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Risk att lönebilden skapar arbetsmiljöproblem för 
lärare. 

under uppsikt. 

Risk att hög arbetsbelastning får en negativ påverkan 
på lärarens möjligheter att utföra sitt uppdrag. 
Beskrivning 
Långvarigt hög arbetsbelastning, inte minst i samband 
med pandemin, påverkar arbetsmiljön negativt för 
lärare. 

9 Ja   

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för förskingring när attestreglementet inte följs 
Beskrivning 
Om det förekommer brister gällande de rådande 
attesteringsreglerna, finns en risk för att förskingring 
kan inträffa. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Representation Risk för att riktlinjer gällande representation och 
utbildning ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Kundfakturor Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Lokalsituationen Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att 
möta vårdnadshavares önskan utifrån skolvalet 
Beskrivning 
På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad 
finns det en risk för elever att inte få plats i närliggande 
skola. Långsiktig planering behöver finnas för att 
möjliggöra skollokaler utifrån framtida behov. 

9 Ja   

Risk att ökade lokalkostnader tränger undan resurser 
som hade behövt gå till undervisning 
Beskrivning 
Då nämnden har behov av fler lokaler finns en risk att 
lokalkostnaderna stiger om volymkompensationen inte 
räcker för att täcka de ökade lokalkostnaderna. Detta 
kan då skapa undanträngningseffekter på andra 
områden. 

12 Ja   

Risk för förseningar av renoveringar och nybyggnation 
av skolor kopplat till brister i samverkansprocessen 
med olika nämnder 
Beskrivning 
Förvaltningen är i behov av nya lokaler. Om 
samverkan med andra nämnder inte fungerar riskerar 
det i det här avseendet både påverka möjligheten att 
tillskapa nya lokaler och möjligheten att renovera 
befintliga. 

9 Ja   

Risk för leverans förseningar i material, verktyg, 
byggande 
Beskrivning 
Risk för leverans förseningar i material, verktyg, 
byggande. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Fysisk skolmiljö Risk att den fysiska skolmiljön inklusive utomhusmiljön 
är bristfällig 
Beskrivning 
Många skolor är föråldrade vilket bidrar till underlag i 
den långsiktiga ny- och ombyggnationsplaneringen. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Elevhälsa Risk för att skolan bidrar till ökad psykisk ohälsa bland 
elever 
Beskrivning 
Brister i det främjande och förebyggande arbetet för att 
skapa goda läromiljöer kan leda till psykisk ohälsa för 
elever. 

12 Ja   

Risk för ökad oro bland elever utifrån händelser i 
omvärlden 
Beskrivning 
Risk för ökad oro bland elever utifrån händelser i 
omvärlden, exempelvis krig, skolattacker med mera, 
vilket kan påverka elevernas hälsa på ett negativt sätt. 

9 Ja   

Risk för att mobbing och annan kränkande behandling 
inte upptäcks 
Beskrivning 
Risk för att mobbing och annan kränkande behandling 
inte upptäcks och att elever därmed far illa. 

12 Ja   

Särskilt stöd Risk för att skolan inte ger elever i behov av särskilt 
stöd förutsättningarna att nå kunskapskraven samt att 
stöd inte sätts in i rätt tid 
Beskrivning 
Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska 
skolan utreda, vilket kan leda till insatser som är en del 
av särskilt stöd processen. 

12 Ja   

Integration Risk för en ökad segregation 
Beskrivning 
En ökad segregation kan bidra till social oro, att 
resultat i skolan påverkas negativt samt en risk för 
konflikter. 

12 Ja   

Bilden av skolan Risk för att elever och personal upplever en negativ 
bild av skolan 
Beskrivning 
Trivs inte eleverna på skolan kommer även 
vårdnadshavarna att uppleva en negativ bild av 
skolan. En negativ bild av skolan kan försämra 
personalens arbetsmiljö samt försämra skolans 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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möjlighet att både behålla befintlig och rekrytera ny 
personal. 

Studiero Risk för dålig studiero 
Beskrivning 
Oroliga och störande elever påverkar andra elevers 
möjligheter till inlärning. 

12 Ja   

Säkerhet Risk för våld i skolorna 
Beskrivning 
Elever kan bli skadade, oroliga och rädda då det finns 
risk för våld i skolan. 

12 Ja   

Fritidshem Risk för att skolenheterna inte kan genomföra en 
tillräckligt god fritidshemsverksamhet 
Beskrivning 
Andelen i personalen med rätt behörighet är relativt låg 
vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 

12 Ja   

Undervisning Pandemirisk 
Beskrivning 
Risk att pandemi allvarligt påverkar utbildningen för 
eleverna. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk att eleverna inte når kommunfullmäktiges 
kunskapsmål. 
Beskrivning 
Risk att eleverna inte når kommunfullmäktiges 
kunskapsmål. 

12 Ja   

Pedagogiska 
uppdraget 

Risk för att överadministration tar fokus från det 
pedagogiska uppdraget. 
Beskrivning 
Risk för att överadministration tar fokus från det 
pedagogiska uppdraget. 

9 Ja   

Likvärdighet Risk att likvärdigheten i skolan försämras och att det 
kompensatoriska uppdraget blir svårare att uppfylla 
Beskrivning 
Skolsystemet i sin helhet präglas av en bristande 
likvärdighet. Tillsammans med segregationen och att 
övriga socioekonomiska faktorer får större effekter på 
kvaliteten riskerar problematiken att förvärras. 

12 Ja   

Kost Risk att elever inte äter tillräckligt av skolmaten för att 
orka med skoldagen 
Beskrivning 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Risk att elever inte äter tillräckligt av skolmaten för att 
orka med skoldagen. 

Risk för att matförsörjning inte fungerar på grund av 
störningar i omvärlden. 
Beskrivning 
Risk för att matförsörjning inte fungerar på grund av 
störningar i omvärlden, såsom sanktioner och krig. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 40 

 

  

35 

38 33 

30 29 28 26 5 2 

40 39 31 25 

24 20 19 16 15 11 

10 8 7 6 4 1 

37 

27 23 21 14 12 9 36 34 32 22 

17 13 18 3 

21 19 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Bisyssla 1 Risk för bristande följsamhet till rutin för 
bisysslor 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Budgetprocess 2 Risk för en bristande transparens, 
konkret och relevant information om 
resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Budgetföljsamhet 3 Risk för överskridanden av skolenheters 
budgetramar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Administration 4 Risk att allmänna handlingar inte 
hanteras korrekt på enheterna 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Samarbete 5 Risk för bristande samarbete med 
Individ- och familjeomsorgs-nämnden 
och andra relevanta aktörer för en god 
hälsa bland elever 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Styrning och 
ledning 

6 Risk att grundskolan påverkas av 
bristande styrning/ledning vid särskilda 
händelser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

7 Risk att politiska beslut begränsar 
rektors lagstadgade handlingsmandat 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Personalomsättnin
g och rekrytering 

8 Risk för hög personalomsättning och 
svårighet att rekrytera 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

9 Risk för brist på behöriga och 
kompetenta lärare 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

10 Risk för brist på tillgång av kvalificerade 
rektorer/enhetschefer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Arbetsmiljö 11 Risk att rektorer inte klarar av sitt 
uppdrag 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

12 Risk för tystnadskultur i organisationen 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

13 Risk att lönebilden skapar 
arbetsmiljöproblem för lärare 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

14 Risk att hög arbetsbelastning får en 
negativ påverkan på lärarens 
möjligheter att utföra sitt uppdrag. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Leverantörsfakturo
r 

15 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

16 Risk för förskingring när 
attestreglementet inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Representation 17 Risk för att riktlinjer gällande 
representation och utbildning ej följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Upphandling 18 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

19 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Kundfakturor 20 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Lokalsituationen 21 Risk att de skollokaler vi har idag inte 
räcker till för att möta vårdnadshavares 
önskan utifrån skolvalet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

22 Risk att ökade lokalkostnader tränger 
undan resurser som hade behövt gå till 
undervisning 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

23 Risk för förseningar av renoveringar och 
nybyggnation av skolor kopplat till 
brister i samverkansprocessen med 
olika nämnder 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

24 Risk för leverans förseningar i material, 
verktyg, byggande 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Fysisk skolmiljö 25 Risk att den fysiska skolmiljön inklusive 
utomhusmiljön är bristfällig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Elevhälsa 26 Risk för att skolan bidrar till ökad 
psykisk ohälsa bland elever 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

27 Risk för ökad oro bland elever utifrån 
händelser i omvärlden 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

28 Risk för att mobbing och annan 
kränkande behandling inte upptäcks 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Särskilt stöd 29 Risk för att skolan inte ger elever i 
behov av särskilt stöd förutsättningarna 
att nå kunskapskraven samt att stöd inte 
sätts in i rätt tid 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Integration 30 Risk för en ökad segregation 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Bilden av skolan 31 Risk för att elever och personal upplever 
en negativ bild av skolan 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Studiero 32 Risk för dålig studiero 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Säkerhet 33 Risk för våld i skolorna 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Fritidshem 34 Risk för att skolenheterna inte kan 
genomföra en tillräckligt god 
fritidshemsverksamhet 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Undervisning 35 Pandemirisk 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

36 Risk att eleverna inte når 
kommunfullmäktiges kunskapsmål. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Pedagogiska 
uppdraget 

37 Risk för att överadministration tar fokus 
från det pedagogiska uppdraget. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Likvärdighet 38 Risk att likvärdigheten i skolan 
försämras och att det kompensatoriska 
uppdraget blir svårare att uppfylla 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Kost 39 Risk att elever inte äter tillräckligt av 
skolmaten för att orka med skoldagen 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

40 Risk för att matförsörjning inte fungerar 
på grund av störningar i omvärlden. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Grundskolenämndens beslut 

Godkänna återrapporteringen av uppdraget, Utvärdera fjärrundervisning: elev- 

personalperspektiv samt lägga den samma till handlingarna.  

Sammanfattning 

Bakgrund 

Grundskolenämnden ger Grundskoleförvaltningen i uppdrag att utvärdera 

fjärrundervisningen ur ett elev- och ett personalperspektiv. 

Under pandemin bedrevs periodvis fjärrundervisning för högstadieeleverna i 

grundskolan i Borås. Utifrån flera aspekter innebar den undervisningen stora 

utmaningar för organisationen.  

Syftet med utvärderingen är att både identifiera sådant som fungerade väl och 

som organisationen kan dra nytta av även efter pandemin och sådant som bör 

förändras om vi återigen behöver bedriva fjärrundervisning. 

 

Grundskoleförvaltningen har av Grundskolenämnden fått i uppdrag att 

utvärdera den fjärrundervisning ur ett elev- och ett personalperspektiv som vt 

2021 bedrevs på samtliga högstadieskolor i Borås Stad. En utvärdering av den 

fjärrundervisning, ur ett elev- och ett personalperspektiv, som vt 2021 bedrevs 

på samtliga högstadieskolor i Borås Stad, har gjorts bland högstadierektorerna i 

form av enkätundersökning. Samtliga har besvarat enkäten. Deras svar och den 

efterföljande dialog som förvaltningen har haft med rektorerna utgör underlag 

för Grundskoleförvaltningens rapport. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport från Grundskoleförvaltningen ”Utvärdering av fjärrundervisningen i 

åk 7-9 under vt 2021” 
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Utvärdering av fjärrundervisningen i åk 7-9 under vt 2021 

1. Bakgrund 
Grundskoleförvaltningen har av Grundskolenämnden fått i uppdrag att utvärdera den 

fjärrundervisning som vt 2021 bedrevs på samtliga högstadieskolor. Utvärderingen ska göras både ur 

ett elev- och ett personalperspektiv.  

Under hela vt 2021, mitt under pandemin, bedrevs fjärrundervisning för högstadieeleverna i 

grundskolan i Borås. Undervisningen innebar stora utmaningar för organisationen utifrån flera 

aspekter. 

Organisatoriskt bedrevs både när- och fjärundervisning på varje skola, vilket gjorde att lärarna 

parallellt fick planera för de elever som var på skolan och för de elever som skulle ha undervisning 

hemifrån. 

Till en början medförde det stora flödet av digitala möten i hela staden störningar i uppkopplingarna. 

Problemet åtgärdades så småningom genom att utöka bandkapaciteten och i vissa fall även antalet 

accesspunkter på skolor. 

Sist men inte minst befarades från skollednings- och lärarsidan att eleverna till följd av 

fjärrundervisningen inte lika lätt skulle få tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som de 

förväntas göra vid vanlig närundervisning. Fenomenet kom att kallas för befarad studieskuld. 

2. Syfte 
Syftet med utvärderingen är att både identifiera sådant som fungerade väl och som organisationen 

kan dra nytta av även efter pandemin, och sådant som bör förändras om vi återigen behöver bedriva 

fjärrundervisning i framtiden. 

3. Metod 
Den utvärdering som presenteras i denna rapport har som utgångspunkt en analys av resultaten från 

genomförd enkät bland högstadierektorerna samt den efterföljande dialog som vid gemensam träff 

förts med samma rektorer. Denna analys har även speglats mot den inläsning som har gjorts av 

utvärderingsrapport från Skolinspektionen om fjärundervisningen. 

Enkäten skickades till varje högstadierektor den 4 april 2022. Resultatet av denna enkät 

presenterades för samtliga högstadierektorer vid möte den 22/4. Resultatet av enkäten och den 

efterföljande dialogen med rektorerna har använts som underlag för denna rapport. Rapporten 

kommer att presenteras Grundskolenämnden vid sitt möte i maj 2022. 

Den rapport från Skolinspektionen som refereras till i detta utvärderingsarbete heter Fjärr- och 

distansundervisningens konsekvenser (2021). I denna rapport har Skolinspektionen på uppdrag av 

regeringen granskat hur fjärr- och distansundervisningen påverkat elevers förutsättningar att nå 

målen och deras hälsa under covid-19-pandemin.  

Det har i detta utvärderingsarbete inte genomförts några intervjuer eller någon dialog med vare sig 

elever eller personal. 



Utifrån syftet ovan har de frågor som ställts till och den dialog som förts med rektorerna utgått från 

följande aspekter: 

 Förutsättningar att bedriva eller följa hel- eller delvis fjärrundervisning: Frågor rörande 

lärarnas och elevernas förutsättningar att bedriva och delta i hel eller delvis 

fjärrundervisning. Med förutsättningar menas här tillgång till ändamålsenlig teknik, tid och 

plats för planering och genomförande/deltagande i undervisningen. 

 Undervisningens kvalitet: Frågor rörande kvaliteten i undervisningen när den bedrivits som 

hel eller delvis fjärrundervisning. 

 Elevernas kunskapsutveckling: Frågor rörande hur hel eller delvis fjärrundervisning har 

påverkat elevernas kunskapsutveckling och eventuella behov av särskilt stöd. 

 Bedömning: Frågor rörande bedömning och betygssättning. 

 Utvärdering och kollegialt utbyte: Frågor rörande utvärdering av hel eller delvis 

fjärrundervisningen samt kollegialt utbyte inom och mellan skolor. 

 Elevernas hälsa: Frågor rörande hur hel eller delvis fjärrundervisning påverkat eleverna 

mående och hälsa. 

 Arbetet framåt: Vad tar vi med oss av våra erfarenheter från fjärrundervisningen inför 

framtiden? Vad har fungerat bra, som vi vill behålla? Vad behöver vi utveckla och tillföra, för 

att det ska bli bättre för eleverna, lärarna och skolledarna? 

4. Resultat 
Samtliga nio rektorer som vid tiden av genomförandet av fjärrundervisningen arbetade på 

högstadieskola har besvarat enkäten. I det följande redovisas deras svar samt ett urval av deras 

kommentarer. 

4. 1. Förutsättningar att bedriva eller följa hel- eller delvis fjärrundervisning 

 



 

I ett urval kan följande kommentarer lyftas från rektorerna, utifrån vad som upplevdes fungera bra 

och vad som hade kunnat göras annorlunda: 

 Ständiga och mycket korta tidsomställningar mellan fjärr- och närundervisning. Påfrestande 

för alla inblandade att omplanera hela tiden. 

 Kombinationen när- och fjärrundervisning är ett påfrestande uppdrag för undervisande 

lärare, då det kräver att man tänker nytt i många moment och tvingas upprätta parallella 

planeringar. En viktig förutsättning är att det finns framförhållning och beslut som gäller över 

en längre tid, så att den undervisande läraren över tid vet vad man ska förhålla sig till. För 

eleverna är det sårbart med fjärrundervisning. Den kontinuerliga kontakten med den 

undervisande läraren är nödvändig för kunskapsutvecklingen. I ett skolsocialt perspektiv är 

det svårt att läsa av elevernas mående och hur de fungerar i undervisningssituationen. 

 Det ligger ett stort egenansvar under fjärrundervisning på eleverna, större än i 

närundervisning, på att prestera och hantera svårigheter. Eleverna måste även ta ett större 

ansvar i att tala om när det behövs hjälp för att komma vidare, något som lärarna ser när de 

har eleverna i närundervisning. Den stora svårigheten för lärarna att bedriva 

fjärrundervisning har varit i utmaningen att hinna med att hjälpa eleverna och svara på 

frågor både via chatten och via live-fönster. Att i den mån det var möjligt vid fjärr att vara 

flera lärare på samma grupp gjorde att vi kunde fördela uppgifter så att någon/några endast 

bemannade frågor i chatten. För att möjliggöra flera lärare på en och samma grupp var vi 

tvungna att göra större elevgrupper vilket i sin tur skapade andra svårigheter. De elever som 

hade allra största svårigheter i att hantera fjärrundervisning hade vi ändå på skolan under 

hela perioden med fjärrundervisning (knappt 10 st per årskurs). 

 Alla hade wifi och fungerande enheter, men möjligheten att sitta hemma med ro var svårt för 

en stor andel elever. Nätet fungerade mindre bra ibland. 



4. 2. Undervisningens kvalitet 

 

 

 

I ett urval kan följande kommentarer lyftas från rektorerna, kring frågorna ovan: 

 Eleverna har fått uppgifter som varit anpassade för att fungera vid fjärrundervisning. Detta 

innebär att svårare moment samt till stor del gruppuppgifter och praktiska moment fått 

skjutas till de veckor då eleverna varit på skolan. På totalen har vi lyckats bra med 



fjärrundervisningen men vi kan också konstatera att vi hållit en lägre kvalité än vi brukar. När 

det gäller värdegrundsarbete och gruppdynamik ser vi att vi ligger efter i de grupper som 

varit drabbade av fjärrundervisning. 

 Det är svårare att bedriva ett värdegrundsarbete digitalt. Läraren ser inte alltid vad som sker 

då kameran inte alltid är påslagen eller att olika moment bedrivs och läraren inte alltid ser 

eleverna. Diskussioner och dialoger fungerar även digitalt men eleverna är inte alltid lika 

aktiva digitalt och det är svårare som lärare att läsa av kroppsspråk, reaktioner och 

ansiktsuttryck. I närundervisningen ser läraren de här reaktionerna på ett annat sätt och kan 

då arbeta med gruppen direkt. 

 I början blev det väldigt mycket skrivuppgifter, men när eleverna uppmärksammade detta 

ändrades undervisningen. Eleverna har inte kunna befästa sina kunskaper genom att prata 

med sina klasskamrater som de gjort om de varit på plats. 

 

4. 3. Elevernas kunskapsutveckling 

 

 



 

 

I ett urval kan följande kommentarer lyftas från rektorerna, kring frågorna ovan: 

 Tiden efter fjärrundervisningen har på vissa sätt varit lika sårbar som tiden med 

fjärrundervisningen. Det har lett till en ökad arbetsbelastning generellt och i arbetet med det 

särskilda stödet och de extra anpassningarna specifikt. 

 Skolan har alltid en "studieskuld", vi är inställda på att reparera den oavsett pandemi. De 

svagaste eleverna fick vara i skolan heltid. Flertalet elever talar endast svenska i skolan vilket 

av naturliga skäl skapar en "skuld", de har också svårt att få ro eller stöd hemma. 

 Elever som var på plats fick det stöd som de behövde. Elever som hade mindre svårigheter 

men ändå behövt extra stöd fick mindre stöd under fjärrundervisningen. Vi har efter bästa 

förmåga löst extrastöd samt utökad studiehörna samt lovskola för att kompensera elever 

som inte nådde lika långt som förväntat under fjärrundervisningen. 

 Vi hade även då det bedrevs fjärrundervisning kontinuerlig kunskapsuppföljning med 

eleverna, så det har inte varit någon skillnad mot närundervisningen. Vårt elevhälsoteam var 

mycket aktiva i det arbetet och specialpedagogen arbetade mot de elever som vi visste skulle 

har svårt med fjärrundervisningen. De eleverna erbjöds även närundervisning men där 

upptäckte vi ett kunskaptapp som vi fick åtgärda. Däremot ändrade vi om vår läxhjälp till 

digital läxhjälp under konferenstid, då alla lärare tog kontakt med de elever som de ansåg 

behövde extra stöd, särskilt stöd eller om eleverna inte följde med i undervisningen. Lärarna 

hade då enskild digital undervisning med eleverna. Det var ett sätt att se till så att elever inte 



hamnade efter och var mycket uppskattat bland elever och personal. 

 

4. 4. Bedömning 

 

 

I ett urval kan följande kommentarer lyftas från rektorerna, kring frågorna ovan: 

 När det var varannan dag undervisning IRL och varannan dag fjärr blev det lättare att fånga 

ett någorlunda brett och varierat underlag för bedömning; det genom att planeringen 

anpassades utifrån vilka moment som passade sig för respektive form av undervisning. 

 Överlag gick det ok eftersom vi hade åk 9 kvar i skolan hela tiden och alternerade med fjärr- 

och närundervisning för åk 7 och 8. Vi såg också till att samtliga åk fick närundervisning i 

PREST-ämnen man har en gång i veckan. 

 Underlaget för betygsbedömning har framförallt påverkats i PREST-ämnena. Där har vi 

genomfört många moment på en statisk och grundläggande nivå. När det gäller bedömning 

examination så har det till störst del genomförts på plats i skolan. 

 



4. 5. Utvärdering och kollegialt utbyte 

 

 

 

I ett urval kan följande kommentarer lyftas från rektorerna, kring frågorna ovan: 

 Då undervisningen hela tiden förändrades utifrån de förutsättningar som gavs från början 

fanns en pågående utvärdering som inte dokumenterades men påverkade hur nästa period 

av undervisning skulle se ut. 



 Skolan bygger på sociala kontakter och utbyten. På ett sätt var de digitala mötesformerna 

livsviktiga för att upprätthålla skolans arbete, men i längden är det förödande med enbart 

digitala möten. De fysiska träffarna var nödvändiga att få igång igen. 

 Undervisningen har systematiskt och kontinuerligt utvärderats och förändrats under 

fjärrundervisningen. De digitala mötena är nog inte grunden till att vi ser en ökning av 

kollegialt samarbete, men pandemin har tvingat fram ett intensivare samarbete som lever 

kvar även efter fjärrundervisningen. När det gäller lärdomar mellan skolor så har vi stöttat 

varandra genom fredagsmöten på rektorsnivå, dessa lärdomar har sedan implanterats 

veckovis in i verksamheten. Det har dock inte varit något organiserat samarbete mellan 

lärarna i olika skolor. Där har olika forum bland sociala medier spelat en stor roll i hur vi 

utformat undervisningen. 

 

4. 6. Elevernas hälsa 

 

 

I ett urval kan följande kommentarer lyftas från rektorerna, kring frågorna ovan: 

 Om skillnaderna mellan pojkar och flickor får man vara noga med att poängtera att det 

handlar om generaliseringar. Fler flickor har lyckats bättre med skolarbetet, men också känt 

av en ökad press att arbeta med skolarbetet utanför ordinarie skoltid. Det har på vissa sätt 

blivit gränslöst. Fler pojkar har lyckats sämre och hamnat efter i skolarbetet. 



 Skolans flickor fick ta ett stort ansvar i hemmet, vilket märktes på flera vis. Även deras 

möjlighet till läxläsning försvann (som är en "fristad" för många, att inte behöva gå hem 

direkt efter skolan). 

 Vår upplevelse är att flickorna hanterade fjärrundervisningen lite bättre än pojkarna på vår 

skola. Men vi arbetade hårt med pojkarnas pluggkultur, särskilt när de hade undervisning på 

skolan. Det krävdes mera av pedagogerna för att se till att pojkarna arbetade på lektionerna. 

 Vi har idag fler elever med stor problematisk skolfrånvaro än vad vi någonsin sett tidigare. Vi 

kan se att det är en övervägande del flickor som har denna typ av frånvaro och som mår 

psykiskt dåligt. Men även pojkar har drabbats negativt och vi ser att social kompetens till viss 

del har påverkats negativt. 

 

5. Sammanfattning av utvärderingen 
Utifrån svaren ovan, som rektorerna angett i enkäten, samt den dialog som fördes vid möte med 

dem 220422 kan följande sammanfattning göras. 

 

5. 1. Förutsättningar att bedriva eller följa hel- eller delvis fjärrundervisning 

 
 Mer än hälften av rektorerna anger att lärarna och eleverna delvis haft förutsättningar att 

bedriva och delta i hel eller delvis fjärrundervisning. 

 De ständiga och korta tidsomställningarna mellan fjärr- och närundervisning gjorde att 

planeringen och genomförandet av undervisningen blev påfrestande för skolledningar, lärare 

och elever. Kombinationen när- och fjärrundervisning krävde att lärare och skolledningar fick 

tänka nytt i många moment och tvingades upprätta parallella planeringar. För eleverna blev 

det sårbart med fjärrundervisning. Den kontinuerliga kontakten med undervisande lärare är 

nödvändig för kunskapsutvecklingen.  

 Det låg ett stort egenansvar på eleverna under fjärrundervisningen. Eleverna fick även ta ett 

större ansvar i att tala om när de behövde hjälp för att komma vidare. Den stora svårigheten 

för lärarna att bedriva fjärrundervisning var ex att hinna med att hjälpa eleverna och svara på 

frågor både via chatten och live-fönster.  

 Alla elever hade wifi och fungerande enheter, men möjligheten att sitta hemma med ro var 

svårt för en stor andel elever. Nätet fungerade mindre bra ibland. 

 

5. 2. Undervisningens kvalitet 

 
 På frågan om eleverna lärde sig lika mycket på de lektioner som gavs i hel eller delvis 

fjärrundervisning som när lektionerna var i skolans lokaler svarar sex av de nio rektorerna 

(66%) att eleverna till viss del gjorde det. Resterande tre rektorer anger att eleverna till stor 

del gjorde det. 

 På frågan om i vilken utsträckning upplever du att lärarna på din skola kunde göra eleverna 

aktiva och delaktiga när undervisningen bedrevs som hel eller delvis  fjärrundervisning svarar 

fem rektorer (55%) att lärarna till viss del kunde göra det. Resterande fyra rektorer anger att 

lärarna till stor del gjorde det. 

 Eleverna fick uppgifter som var anpassade för att fungera vid fjärrundervisning. Detta 

innebar att svårare moment samt till stor del gruppuppgifter och praktiska moment fick 

skjutas till de veckor då eleverna var på skolan.  



 På det hela taget anger rektorerna att skolorna lyckats bra med fjärrundervisningen men att 

undervisningen i PREST-ämnen och kring värdegrundsfrågor generellt hållit en lägre kvalitet 

än när undervisningen sker på plats.  

 

5. 3. Elevernas kunskapsutveckling 

 
 På frågan om i vilken utsträckning som skolan tog reda på hur elevernas kunskapsutveckling 

påverkades av att undervisningen bedrevs som hel eller delvis fjärrundervisning anger sex 

(66%) av de nio svarande rektorerna att skolan till stor del gjorde det. Två rektorer svarar att 

skolan gjorde det helt och hållet. 

 På frågan om i vilken utsträckning som rektor upplever att skolan kunde möta elevernas 

behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd, när undervisningen bedrevs som hel eller 

delvis fjärrundervisning, anger fem rektorer (55%) att skolan till viss del kunde göra det. Tre 

rektorer svarar att skolan till stor del kunde göra det. 

 På frågan om i vilken utsträckning som rektor upplever att det på skolan fanns tillräckliga 

förutsättningar/resurser för att hjälpa eleverna att ta igen den kunskap de inte fått med sig 

när undervisningen bedrivits som hel eller delvis fjärrundervisning anger fyra rektorer (44%) 

att skolan till stor del kunde göra det. Två rektorer svarar att skolan till viss del kunde göra 

det. Tre rektorer svarar att skolan inte alls kunde göra det. 

 Rektorerna anger även att tiden efter fjärrundervisningen, i synnerhet kring arbetet med det 

särskilda stödet och de extra anpassningarna, varit lika sårbar som tiden med 

fjärrundervisningen. Det har generellt lett till en ökad arbetsbelastning i kollegierna. 

 Samtliga skolor såg till att ha närundervisning under hela pandemin med elever i behov av 

särskilt stöd och i vissa fall även med elever i behov av extra anpassningar.  

 

5. 4. Bedömning 

 
 På frågorna  

o I vilken utsträckning har lärarna på din skola kunnat fånga ett brett och varierat 

underlag inför betygssättning, när undervisningen bedrivits som hel eller delvis 

fjärrundervisning 

o I vilken utsträckning har lärarna på din skola kunnat skapa varierade 

bedömningssituationer/examinationer när undervisningen bedrivits som hel eller 

delvis fjärrundervisning 

svarar fem (55%) av de nio svarande rektorerna att lärarna till viss del kunde göra det. Fyra 

av rektorerna anger att lärarna till stor del kunde göra det. Alltså samma svar i båda frågorna. 

 Rektorerna anger också att blev lättare att fånga ett relativt brett och varierat underlag för 

bedömning när det var varannan dag undervisning IRL och varannan dag fjärr. Detta tack 

vare att planeringen kunde anpassas utifrån vilka moment som lämpade sig för respektive 

form av undervisning. 

 Underlag för betygsbedömning påverkades framförallt i PREST-ämnena. En del moment inom 

dessa ämnen fick genomföras på en mer ”statisk och grundläggande nivå”, som någon rektor 

uttryckt det.  

 



5. 5. Utvärdering och kollegialt utbyte 

 
 Lärandet sker i ett socialt sammanhang. Skolan bygger på sociala kontakter och utbyten. 

Rektorerna anger att de digitala mötesformerna under pandemin blev mycket viktiga för att 

upprätthålla skolans arbete. I längden blev dessa otillräckliga, för att upprätthålla ett 

kollegialt utbyte både på bredden och på djupet. 

 På alla skolor utvärderades och förändrades undervisningen systematiskt och kontinuerligt 

under fjärrundervisningen.  

 En rektor skriver att de digitala mötena nog inte är grunden till att man ser en ökning av 

kollegialt samarbete på skolan, men att pandemin har tvingat fram ett intensivare samarbete 

som lever kvar även efter fjärrundervisningen.  

 När det gäller lärdomar mellan skolor anger rektorerna att man har stöttat varandra genom 

fredagsmöten på rektorsnivå, dessa lärdomar har sedan implanterats veckovis in i 

verksamheten. Det har dock inte varit något organiserat samarbete mellan lärarna i olika 

skolor. Där har olika forum på sociala medier spelat en stor roll i hur vi utformat 

undervisningen. 

 

5. 6. Elevernas hälsa 

 
 Av rektorernas svar och kommentarer går att läsa att fler flickor lyckades bättre med 

skolarbetet under fjärrundervisningen. Rektorer tillägger att flickorna också kände av en 

ökad press att arbeta med skolarbetet utanför ordinarie skoltid.  

 På vissa skolor fick flickor ta ett stort ansvar i hemmet. Även deras möjlighet till läxläsning 

försvann. Läxläsning kan, som en rektor uttrycker det, i dessa fall ses som en "fristad" för 

många, att inte behöva gå hem direkt efter skolan. 

 Rektorerna vittnar om att vi idag har fler elever med stor problematisk skolfrånvaro än vad vi 

någonsin sett tidigare. En rektor anger att man på skolan kan se att det är en övervägande 

del flickor som har denna typ av frånvaro och som mår psykiskt dåligt. Rektorerna är tydliga 

med att påpeka att även pojkar har drabbats negativt och att man ser att social kompetens 

till viss del har påverkats negativt. 

 Vid mötet 220422 säger rektorerna att den psykiska ohälsan verkar ha ökat bland våra 

elever. Det är förvisso inte en skolspecifik skuldfråga. Däremot blir skolan, efter eleven själv 

och hens vårdnadshavare, den aktör som möjligen påverkas mest av ohälsan. Fler barn och 

unga tros idag ha mindre förutsättningar att lösa frågor rörande psykisk ohälsa i hemmiljön. 

Samhällsstödet har delvis också minskat pga högre behov hos/tryck på berörda institutioner. 

 

6. Arbetet framåt 
 

I den genomförda enkäten ställdes även frågor kring vad som upplevdes fungera bra alternativt 

mindre bra under fjärrundervisningen. Likaså riktades frågor mot vad förvaltningen kunde dra nytta 

av efter pandemin, och sådant som borde förändras om vi återigen skulle behöva bedriva 

fjärrundervisning i framtiden. Så här svarade rektorerna i ett urval: 

 



6. 1. Vad har fungerat bra, som vi gärna vill behålla inför framtiden, ur ett elev-, lärar- 

och rektorsperspektiv? 

 
 Den digitala kompetensen har ökat bland personalen och därmed har fler blivit bekväma 

med digitala arbetsformer. 

 Lärare har blivit bättre på tydliga strukturer. Eleverna har blivit bättre på att hantera program 

som är relevanta för skolarbetet. 

 Möjligheten att ha digitala möten öppnar för ett annat deltagande och sparar tid. Vissa 

elever mår bra av digital undervisning och detta skulle kunna vara ett komplement i specifika 

elevärenden så att elev trots att hen inte förmår komma till skolan ändå kan nå målen i 

skolan.  

 Skolorna kan numera erbjuda vårdnadshavare utvecklingssamtal och uppföljningsmöten 

digitalt. Det gör att man lättare når vårdnadshavare och även externa aktörer. 

 De avstämningar som förvaltningen hade med samtliga rektorer på fredagar och som 

rektorerna på eget initiativ fortfarande har, var givande och underlättade vardagen. 

 

6. 2. Vad behöver vi utveckla, eventuellt tillföra, ur ett elev-, lärar- och 

rektorsperspektiv, för att undervisningen och arbetsmiljön skulle bli ännu bättre? 

 
 Det är viktigt att besluten och arbetsformerna är långsiktiga när man ska ställa om till 

fjärrundervisning. Det är också viktigt att säkerställa att såväl undervisande lärare som elever 

har den kompetens som krävs. Man ska även ta höjd för att fjärrundervisning kräver mer än 

vanlig undervisning och därmed måste det finnas en beredskap för att skolan kostar mer än 

vanligt i form av bandbreddskapacitet och wifi-täckning, personella resurser, digitala 

hjälpmedel, lokalkapacitet etc. 

 Vi har elever som anser att de inte kan komma till skolan och som finner att fjärrundervisning 

är det enda alternativet för dem. Skolan ser detta som ett stort problem, då undervisning 

med hybridlektioner inte är särskilt gynnsam för någon elev. Det sliter dessutom mycket mer 

på personalen. Det som bekymrar oss mest är den skenande psykiska ohälsa som vi nu ser 

med elever som inte fixar att vara i klassrummet med sina klasskamrater. Dessa elever begär 

i flera fall enskild undervisning utanför ordinarie skoltid, ibland på kvällstid, för att undvika 

kontakt med andra jämnåriga. 

 Fler och bättre arbetsplatser för lärarna: Kanske skapa ett visst antal digitala platser på 

skolan där det finns mikrofon, skärmar, lurar etc, och där lärare vid behov kan sända ifrån. 

Fler digitala hjälpmedel, som ex digitala skrivplattor, som underlättar genomförandet av 

undervisningen. 

 Fler kontinuerliga uppföljningsmöten på alla nivåer. Sedan är det svårt att påverka 

arbetsmiljön, då alla elever har olika förutsättningar gällande fjärrundervisnigen. Det beror 

på hur de bor, vilket stöd de får hemifrån osv. 

 

6. 3. Vad har tiden med fjärrundervisningen/distansarbetet gett oss för insikter, som vi 

gärna vill använda oss av även i normalt läge med närundervisning och närarbete på 

arbetsplatsen? 

 
 De fysiska mötena är ovärderliga i många hänseenden, men de digitala 

undervisningsformerna kan ibland vara ett utmärkt komplement. Vissa elever mår bra av de 



digitala undervisningsformerna. Dock kan det leda till en ökad isolering om ”alla som arbetar 

i skolan” inte är vaksamma och har strategier för att bevaka elevernas hälsa kontinuerligt. 

 Elevernas förvärvade kunskap i att använda relevanta program och lärarnas tydliga 

planeringar vill vi använda oss av även i normalt läge. 

 Elever har olika förutsättningar att ta till sig digital undervisning. Att få komma till skolan är 

för de flesta eleverna, och särskilt för dem på skolor i socialt utsatta områden, en friskfaktor. 

Det har under pandemin varit tydligt hur mycket alla mänskliga möten i skolan stöttar och 

gynnar elevernas lärande och språk.  

 Vikten av att ha en tydlig plan för hur förvaltningen och den enskilda skolan snabbt sadlar 

om, så att lärarna inte hamnar i "panikzonen" 

 Att vi stöttar och följer upp samt är medvetna om att en sådan här situation innebär ett 

lärande för alla, inte bara för elever. Att vi är ödmjuka och medmänskliga mot varandra i det 

samarbetet.  

 Att säkerställa att lärarna själva varit deltagare i något de ska tillämpa och genomföra, 

"ingången" blir betydligt tryggare så. 

 Samplanering och det kollegiala arbetet är alltid gynnsamt. Att hålla möten via Teams, 

framförallt med vårdnadshavare, är väldigt tidsbesparande och i många fall lika effektivt som 

att träffas på skolan. Vi ser också att möjligheten för personalen att till viss del arbetat 

hemifrån har varit det andhål som gjort att de har klarat av utmaningen med 

fjärrundervisningen så väl. 

 Genomförandet av fjärrundervisningen har lärt oss hur viktigt det är att sedan innan byggt 

goda relationer med sina elever samt lärt känna dem. Då kan man även bygga en 

undervisning som fungerar digitalt. Vi har även lärt oss att vissa elever kommer att behöva 

närundervisning i alla situationer, för att få det att fungera och hur viktiga de vuxna i skolan 

är för deras kunskapsinlärning och välbefinnande. 

 

7. Skolans arbete för att mildra de negativa konsekvenserna av 

fjärrundervisningen, slutord 
 

I sin rapport Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser (2021) framhåller Skolinspektionen 

vikten av att skolorna följer upp hur situationen kring fjärrundervisningen har påverkat eleverna. 

Uppföljningsarbetet behöver involvera såväl elever som skolans personal och vara brett och 

systematiskt. Det för att möjliggöra upptäckt av såväl individuella behov som systematiska skillnader, 

exempelvis särskilt drabbade årskurser, program, ämnen, kurser eller elevgrupper.  

Konkret kan det handla om att genomföra kartläggande samtal med skolans elever, genomföra 

enkätundersökningar eller löpande sammanställa elevfrånvaro och kunskapsutveckling. Med 

utgångspunkt i en sådan uppföljning kan rektor, med stöd av sin organisation, genomföra anpassade 

insatser på såväl skol-som individnivå. Med större systematik i detta arbete och ett strategiskt 

nyttjande av resurserna kan också verksamhetens nyckelpersoner – lärarna – avlastas (sid 70). 

Samtliga rektorer anger i sina enkätsvar och i den efterföljande dialog som förvaltningen haft med 

dem att undervisningen systematiskt och kontinuerligt utvärderats och förändrats under och efter 

fjärrundervisningen. Undervisningen har förändrats och anpassats efter de behov som rektor i 

samverkan med lärarna och elevhälsan identifierat inom sin verksamhet och inom de ramar som 

getts. Rektorerna framhåller samtidigt vikten av att förvaltningen i högre grad än någonsin och under 

flera år framgent, fredar skolorna från uppdrag som inte har en direkt koppling till de behov som 

skolorna själva har identifierat på hemmaplan. Rektorerna uttrycker även en önskan av att fortsätta 



att träffas, gärna med stöd av förvaltningen, för att stötta och lära av varandra i arbetet med att 

mildra den studie- och arbetsmiljöskuld som skolorna ådragit sig under pandemin.  
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Återrapportering av uppdrag: Cykelfrämjande åtgärder 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 

Sammanfattning 

Projektet På egna ben för mellanstadieelever genomfördes 2020 och 2021 och 

planen är att det fortsätter. 

Ärendet i sin helhet 

Projektet På egna ben för mellanstadieelever genomfördes 2020 och 2021 och 

planen är att det fortsätter. Katarina Manfredsson, ekonom i GRF, driver 

projektet tillsammans med Tekniska förvaltningen och Fritids- och folkhälsan 

med medel från TF och FoF.  

Utfall 2021: I Borås har 40 klasser (858 elever) under 5 veckor tävlat i att 

gå/cykla och åka kollektivt till skolan.  Allt för att skippa de korta bilresorna till 

skolan. Svedjeskolan klass 4a vann utmaningen På egna ben 2021! 

https://www.facebook.com/borasstad 

Projekt för mellanstadieelever hösten 2020: På egna ben är en rolig utmaning 

för elever i årskurs 4-6 som pågår v. 38-42. Bakom kampanjen står Västra 

Götalandsregionen samt Region Halland genom Hållbart resande Väst. Syftet 

med utmaningen är att lära elever om hållbara resvanor, hälsa och 

trafiksäkerhet. När eleverna tar sig till och från skolan genom att gå, cykla eller 

på andra sätt undvika bilen samlar de poäng tillsammans. Med sina poäng tävlar 

klassen mot andra deltagande klasser om fina priser.  

Antal anmälda skolor 2020: 14 skolor, 42 klasser, 890 elever: Boda, Sandhult, 

Engelbrekt, Erikslund, Sandared, Asklanda, Gånghester, Viskafors, Byttorp, 

Hestra Midgård, Dalsjö, Målsryd, Myrås och Fjärding. Mer att läsa på 

https://paegnaben.se/ 

Tekniska förvaltningen har en egen plan gällande utbyggnation av gång- och 

cykelvägar i staden. Till den har vi i GRF lyft upp att vi önskar att detta 

prioriteras och riktas i första hand till områden nära grundskolor. På 

Gässlösavägen, till exempel, är det nu en cykelbana ändå ut till modulskolorna 

K1 och K2.  
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I Fristad har man möjliggjort säkrare trafiksituation vid Gula Skolan och 

Fristadskolan/Fristadhallen. Gång- och cykelbana har gjorts samt 

övergångsställen.  

Vid alla om- och nybyggnationer av grundskolor planeras det för en säker 

trafikmiljö kring skolans område. Man försöker skilja på gående och cyklister 

samt biltrafik. Biltrafiken leds in till "avsläppningsplatser" så att barn säkert kan 

ta sig till skolans entréer. Cykelparkeringar byggs både med och utan tak på 

skolgårdarna. Reglerna kring cykelparkeringar följer Borås Stads 

parkeringsnorm (som måste uppfyllas för att få bygglov).  

Lokalsamordnare deltar i så kallade MM-möten, som är 

förvaltningsövergripande, där det bland annat diskuteras hur barn och vuxna 

ska få bättre förutsättningar i staden att ta sig fram utan bil. Lokalsamordnare 

lyfter grundskolans behov av säkra skolvägar i staden. 

Samverkan 

FSG 
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Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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§ 197 Dnr GRN 2019-00163 3.5.4.0 

Initiativärende: Cykelfrämjande åtgärder 

Grundskolenämndens beslut 

Ärendet hänskjuts till presidiet för fortsatt beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokrater har till dagens sammanträde anmält rubricerat 
initiativärende. 

Andelen barn och unga som cyklar minskar stadigt i Sverige. Mellan åren 1995 
och 2014 minskade antalet resor med cykel till och från skolan med 48 procent. 
Detta trots att sex av tio barn, enligt Trafikverket, har skolan inom två 
kilometer från hemmet. Detta är ur ett miljö- och hälsoperspektiv en 
bekymmersam utveckling. 

Att öka cyklandet bland våra unga kräver givetvis åtgärder som syftar till att 
skapa säkra och trygga vägar till och från skolan, men också förändrande 
beteendevanor hos våra unga. 

I Cykelfrämjandets så kallade ”Kommunvelometer” för 2019, framkommer det 
under rubriken Informations- och marknadsföringsåtgärder att Borås Stad ej 
genomfört: 

 Aktivitet för att främja cykling till idrottsplats/fritidsaktiviteter för barn 
och unga.  

 Aktivitet för att främja cykling till skolan för barn och unga. 

Särskilt den sista punkten är en fråga som i högsta grad berör skolans 
verksamhetsområde. 

Enligt läroplanen är rektor ansvarig för att integrera trafik i undervisningen. Lgr 
2011 säger bland annat under rubriken Rektorns ansvar "i undervisningen i 
olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, 
trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med 
tobak, alkohol och andra droger". Trafikundervisningen på våra skolor skiftar i 
både kvalitet och omfattning och har de senaste åren kommit i skymundan. 
Förvaltning och nämnd bör ta en mer aktiv roll gällande trafikundervisning. 

Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna därmed att: 

-uppdra Grundskoleförvaltningen att kartlägga hur trafikundervisningen i Borås 
stads grundskolor bedrivs, och föreslå åtgärder i syfte att främja och stärka 
denna. 
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-uppdra Grundskoleförvaltningen att utreda och återkomma med förslag på 
aktiviteter som främjar cykling till skolan för barn och unga.  

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Cykelfrämjande åtgärder.  

Yrkanden 

Per Carlsson (S) föreslår att: Ärendet hänskjuts till presidiet för fortsatt 
beredning.  
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Cykelfrämjande åtgärder 
 

Andelen barn och unga som cyklar minskar stadigt i Sverige. Mellan åren 1995 och 2014 
minskade antalet resor med cykel till och från skolan med 48 procent. Detta trots att sex av 
tio barn, enligt Trafikverket, har skolan inom två kilometer från hemmet. Detta är ur ett 
miljö- och hälsoperspektiv en bekymmersam utveckling. 
 
Att öka cyklandet bland våra unga kräver givetvis åtgärder som syftar till att skapa säkra och 
trygga vägar till och från skolan, men också förändrande beteendevanor hos våra unga.  
 
I Cykelfrämjandets så kallade ”Kommunvelometer” för 2019, framkommer det under 
rubriken Informations- och marknadsföringsåtgärder att Borås Stad ej genomfört: 
 

 Aktivitet för att främja cykling till idrottsplats/fritidsaktiviteter för barn och unga. 

 Aktivitet för att främja cykling till skolan för barn och unga. 
 
Särskilt den sista punkten är en fråga som i högsta grad berör skolans verksamhetsområde.  
 
Enligt läroplanen är rektor ansvarig för att integrera trafik i undervisningen. Lgr 2011 säger 
bland annat under rubriken Rektorns ansvar "i undervisningen i olika ämnen integrera 
ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, 
konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger". 
Trafikundervisningen på våra skolor skiftar i både kvalitet och omfattning och har de senaste 
åren kommit i skymundan. Förvaltning och nämnd bör ta en mer aktiv roll gällande 
trafikundervisning. 
 

Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna därmed, 
 

att:  uppdra Grundskoleförvaltningen att kartlägga hur trafikundervisningen i Borås 
stads grundskolor bedrivs, och föreslå åtgärder i syfte att främja och stärka 
denna. 

 

Att  uppdra Grundskoleförvaltningen att utreda och återkomma med förslag på 
aktiviteter som främjar cykling till skolan för barn och unga. 

 

 

Anders Alftberg    Martin Sörbom 

Ledamot     Ersättare 

Sverigedemokraterna    Sverigedemokraterna 
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Svar på revisionsrapport - Granskning av samordnad 

varudistribution  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker revisionsrapporten: Granskning av samordnad 

varudistribution samt översänder handlingen till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. 

Granskningens syfte är att granska om den samordnade varudistributionen 

uppfyller Kommunfullmäktiges målsättningar och om verksamheten är 

ändamålsenlig och effektiv i förhållande till kostnader och kvalitet när det gäller 

leverans av livsmedel. Stadsrevisionen har kommit fram till att bristerna är så 

pass omfattande att den inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. 

Grundskolenämnden anser att rapporten är rättvisande och belyser de aspekter 

som nämnden har diskuterat sedan införandet. De områden som 

Grundskolenämnden tidigare lyft upp är försämrad arbetsmiljö, 

kostnadsutveckling samt matsvinn. I förstudien inför beslut om samordnad 

varudistribution beskrivs även att säkerheten skall förbättras på skolgårdar 

genom färre transporter. Samtidigt arbetar Grundskolenämnden löpande vid 

om- och nybyggnation med att skapa säkra angöringspunkter för leveranser.           

Grundskolenämnden har ett tillägg som kan värderas i fortsatt arbete med 

hantering av samordnad varudistributionen. Det rör den ekonomiska modellen 

som idag utgår ifrån en provision. Grundskolenämnden föreslår att de tjänster 

som finns på koncerninköp för planering samt de kostnader som uppkommer 

hos speditören finansieras via ett direkt kommunbidrag till koncerninköp. Detta 

kommer förenkla den ekonomiska modellen, skapa mer transparens samt 

minska administration.               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en utredning kring den samordnade 

varudistributionen.  

Grundskolenämnden har sedan införandet av den samordnade 

distributionscentralen haft frågan levande. Dels genom återkommande analys i 

månadsrapport men även genom ett uppdrag om genomlysning  från 

Grundskolenämnden till Grundskoleförvaltningen. 
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I revisionens rapport framgår de problem som nämnden har belyst och lyft upp 

sedan införandet.  

Grundskolenämnden önskar göra ett tillägg till rapporten utifrån finansiering av 

verksamheten runt den samordnade varudistributionscentralen. I dagsläget 

finns en provision inbakad som respektive livsmedelsleverantör betalar tillbaka 

till Borås stad. För att renodla de ekonomiska flödena runt den samordnade 

varudistributionscentralen föreslås hela verksamheten finansieras direkt via ett 

kommunbidrag från Kommunfullmäktige till koncerninköp. Detta kommer 

förenkla den ekonomiska modellen, skapa mer transparens samt minska 

administration. Verksamhet och därmed kostnad finns inom koncerninköp för 

ruttplanering men även hos den speditör som hanterar transporten inom Borås 

stad.                     

Hanteringen av provision eller en förändring till kostnadsfördelning medför 

endast administration i flera led.   

Beslutsunderlag 

1. Rapport samordnad varudistribution. 

2. Rapportsammandrag samordnad varudistribution. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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Granskning av samordnad varudistribution

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. Granskningens syfte var  
att granska om den samordnade varudistributionen uppfyller målsättningarna för projektet och om 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv när det gäller distribution av livsmedel.

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför Kommunfullmäktiges beslut och  
de övriga målsättningar som finns inom området konstatera att Kommunfullmäktige hade höga  
ambitioner med införseln av samordnad varudistribution i Borås Stad.

Granskningen visar att merparten av dessa ambitioner inte har förverkligats. I flera fall har utveck-
lingen istället gått i motsatt riktning. 

Den samordnade varudistributionen av livsmedel har bl.a. inneburit ökad arbetsbelastning, försäm-
rad arbetsmiljö och ökat matsvinn i Borås Stads tillagningskök. De ekonomiska målsättningarna  
nås inte och modellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas kostverksamheter. 
Arbetet präglas därutöver av bristande kommunikation, samordning, styrning och ledning. 
Förhållandena innebär bl.a. att verksamheten i tillagningsköken inte kan bedrivas i enlighet med 
Kommunfullmäktiges målsättningar eller fullt ut uppfylla Borås Stads Kostpolicy. 

Bristerna som framkommer i granskningen är så omfattande att den samordnade varudistributionen 
när det gäller livsmedel i Borås Stad inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. 

Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämn-
der, genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade varudistributio-
nen i Borås Stad. Arbetet behöver i Stadsrevisionens mening leda till åtgärder som syftar till att 
Kommunfullmäktiges mål kan nås.

Måltider är en väsentlig del av vardagen för många barn, elever, äldre, brukare m.fl. i Borås Stads 
verksamheter. Detta understryker i Stadsrevisionens mening vikten av åtgärder inom området.

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

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda  
nämnder. Svar från Kommunstyrelsen och berörda nämnder med planerade åtgärder emotses  
senast 2022-05-31. 

Bill Johansson     Boris Preijde
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen
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Granskning av samordnad varudistribution i Borås Stad

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 17 augusti 2017 beslutat om införandet av samordnad varudistribu-
tion genom införande av en distributionscentral. Verksamheten har varit i drift sedan den 2 maj 
2019. Samordnad varudistribution som begrepp är en transportteknisk lösning för en affärsmo-
dell som berör och knyter ihop områden som logistik, miljö, e-handel, upphandling och inköp.

I praktiken innebär det att de kommunala enheterna gör sina inköp via e-handel direkt hos varu-
leverantören. Genom samordnad varudistribution levereras de beställda varorna (kommunens 
gods) till en distributionscentral, där godset ställs i ordning och samlastas med andra varor från 
andra varuleverantörer med den beställande enheten som gemensam nämnare. Godset körs sedan 
ut samlastat via optimerade körrutter till kommunens enheter.

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är att granska om projektet samordnad varudistribution uppfyller de olika 
målsättningarna för projektet samt att granska om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv 
i förhållande till kostnader och kvalitet när det gäller leverans av livsmedel.

Huvudsakliga frågeställningar är:

• Finns det styrdokument gällande samordnad varudistribution som är ändamålsenliga
och aktuella?

• Hur leder och styr ansvarig nämnd den samordnade varudistributionen?

• Finns det en ändamålsenlig organisation för verksamheten?

• Har verksamheten en väl fungerande samverkan med interna och externa aktörer?

• Vilka uppföljningar gällande kostnader och kvalitet genomförs avseende samordnad
varudistribution?

• Har projektet uppfyllt de målsättningar som fastställdes vid Kommunfullmäktiges be-
slut om projektet?

• Vilka ekonomiska konsekvenser har projektet för samordnad varudistribution fått för de
nämnder/förvaltningar som omfattas i Borås Stad?

• Vilka övriga konsekvenser har projektet för samordnad varudistribution fått för de
nämnder/förvaltningar som omfattas i Borås Stad?

1.3 Avgränsningar
Granskningen avgränsas till att omfatta livsmedel och hur de levereras via samordnad varudistri-
bution i Borås Stad. Livsmedel är den vanligaste typen av gods som levereras genom samordnad 
varudistribution i Borås Stad.  

1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är Kommunfullmäktiges beslut gällande samordnad varudistribution samt 
övriga tillämpliga styrdokument och mål för Borås Stad.

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen, Vård- och äldrenämnden, Grundskolenämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie-  och vuxenutbildningsnämnden samt Servicenämnden.
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1.6 Metod
Metoden för granskningen är dokumentstudier, intervjuer med köksmästare/kökschefer samt 
berörda tjänstepersoner på förvaltningarnas kostenheter, berörda tjänstepersoner vid andra 
förvaltningar, tjänstepersoner på avdelningen Koncerninköp samt intervjuer med företrädare 
gällande samordnad varudistribution på distributionscentralen inklusive studiebesök på distri-
butionscentralen.

Som en del av granskningen har Revisionskontoret även genomfört en ekonomisk utvärdering. 
Utvärderingen bygger på tillgängliga uppgifter och sifferunderlag från verksamhetssystemet 
Agresso.

1.7 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Sandström. Projektmedarbetare är Anna Duong.
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2 Granskningsresultat
Samordnad varudistribution och distributionscentral är begrepp som kan ha olika innebörd. Av 
dessa skäl inleds redogörelsen av rapportens granskningsresultat med en enkel genomgång av 
dessa begrepps teoretiska utgångpunkter. 

Viktiga revisionskriterier i granskningen är Kommunfullmäktiges indikatorer och de målsätt-
ningar som angavs vid Kommunfullmäktiges beslut om införseln av samordnad varudistribution i 
Borås Stad. I inledningen av rapporten finns av dessa skäl en genomgång av Kommunfullmäktiges 
indikatorer, målsättningar i beslutsunderlaget och kommunfullmäktiges beslut. I denna del finns 
även initiativärenden, nämndskrivelser m.m. som tillkommit efter inriktningsbeslutet beskrivna.

Mot bakgrund av Kommunfullmäktiges målsättningar och beslut redogörs sedan för intervj-
resultat och för den ekonomiska sammanställning som Revisionskontoret genomfört som en del av 
granskningen. Båda dessa granskningsinsatser syftar till att besvara granskningens revisionsfrågor.

I vissa delar av rapporten finns sammanfattande texter. Värt att betona är att sammanfattningarna 
är Revisionskontorets bild av viktiga förhållanden.

2.1 Samordnad varudistribution – teoretiska utgångpunkter

2.1.1 Samordnad varudistribution och distributionscentral
Distributionscentral (DC) är Borås Stads namn på den samlastningscentral som samlastar va-
ror.1 En samlastningscentral kan antingen ägas av transportören, kommunen eller någon/några 
leverantörer. Trafikverket menar i sin skrift ”Logistik inom kommunal verksamhet” att kommunen 
får bättre inflytande på placering och utformning om kommunen självt äger centralen. Samtidigt 
innebär det att kommunen tar på sig en del av ansvaret för att distributionsverksamheten fungerar 
på ett optimalt sätt. Dessutom måste kommunen i det fallet binda upp kapital i samdistribu-
tionscentralen.2

Med en strategiskt välbelägen samlastningscentral förbättras förutsättningarna för en energi- och 
kostnadseffektiv samdistribution. För att uppnå detta kan nyinvestering behöva ske och om en 
extern aktör ska vara intresserad att göra detta kan vissa garantier fordras från kommunens sida. 
Kommunen kan dessutom ställa krav på transportfordonen, till exempel miljökrav, lägsta ålder 
och ISA, så att betydelsen av sådana garantier förstärks ytterligare.3

Samordnad varudistribution innebär att inleveranser av varor styrs till en samlastningscentral. 
Därifrån samordnas utleveranserna till kommunens enheter antingen i kommunens egen regi 
eller genom att en extern distributör kör ut varorna. Även samlastningscentralen kan ägas och 
drivas antingen i egen regi eller genom extern distributör. Om extern distributör anlitas måste 
både samlastningscentralen och distributören upphandlas enligt LOU.4

1 Borås Stads webbsida, intranätet: https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/

samordnadvarudistribution.4.5c3b901316483060a0e81a66.html
2 Trafikverket, 2011:095, ”Logistik inom kommunal verksamhet”, sid 31
3 Ibid
4 Ibid
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Figur 1. Schematisk beskrivning av samordnad varudistribution. 5

Ett stort antal förbrukningsartiklar kan distribueras på det här sättet. Till exempel kemtekniska 
produkter, sjukvårdsmateriel, papper och plast, kontorsmaterial, skol- och lekmaterial, elmaterial, 
böcker och trycksaker, IT-relaterade produkter, tvätt samt livsmedel m.m.

Enligt Trafikverket visar erfarenheter från framgångsrika projekt kring samordnad varudistri-
bution att den politiska förankringen, långsiktigheten och att tillräckliga resurser avsätts under 
projekttiden är viktiga framgångsfaktorer. Av naturliga skäl är det uppstartsperioden som är mest 
kritisk. Det gäller både den ekonomiska hållbarheten som attityder hos kommunens beställare. 6

Som mål för samordnad varudistribution anges enligt Trafikverket följande:7

1. Minskad miljöbelastning genom färre transporter. Erfarenheter som rapporteras från
uppföljningsstudier kring pågående eller avslutade samdistributionsprojekt visar att den samlade
körsträckan för de aktuella varutransporterna kan minska med 30–40 procent (ref. WSP Sverige
AB Rapport 2009-01-31).

2. Höjd trafiksäkerhet genom färre leveranser betyder också färre fordon på exempelvis skol-
gårdar, vilket minskar olycksriskerna för både barnen och personalen.

3. Förbättrad service bland annat genom bestämda leveranstider, vilket gör det lugnare för
kommunens verksamheter att ta emot leveranserna. En genomsnittlig kommunal verksamhet
har idag flera leveranser om dagen.

Studier som genomförts visar att man normalt inte behöver mer än två leveranser per vecka av 
livsmedel (ref. Hultgren 2009 – Falu kommun). Oavsett verksamhet och lokala lagringsutrymmen 
ska ingen behöva mer än en leverans per dag.

4. Ekonomisk lönsamhet med sänkta kostnader genom att kommunens leveranser blir effek-
tivare vad gäller antalet transporter och arbetstimmar. Även förbättrad konkurrens väntas bidra
till den ekonomiska lönsamheten.

5. Förbättrad konkurrens vid upphandlingar, bland annat genom att förutsättningarna ökar
för mindre företag och lokala företag att kunna lämna anbud, eftersom den enskilde leverantören
slipper att själv ombesörja transporter och logistiksystem.

5 Trafikverket, 2011:095, ”Logistik inom kommunal verksamhet”, sid 30
6 Ibid
7 Ibid
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2.1.2 Omvärldsanalys - Andra kommuners distributionscentraler
I Sverige har flera kommuner infört samlastning av gods. Ett projekt för samlastning av gods i 
Linköping med samordnad varudistribution från en samlastningsterminal genererade minskat 
antal turer till innerstaden med upp till 30 % och att antalet fordon som utförde fordonsrörelser till 
innerstaden kunde minskas med 23 %. Ett sätt att börja på är med kommunens egna transporter 
av till exempel livsmedel. Genom att alla leverantörer distribuerar sina livsmedel till en distribu-
tionscentral och därifrån lastar om och kör ut till respektive målpunkt med en fullastad lastbil 
så optimeras antalet transporter.8 Kommuner som redan använder sig av distributionscentraler 
visar enligt Boverket på en cirka 70-procentig minskning av antalet transporter.9

I beslutsunderlaget till Borås Stads beslut om samordnad varudistribution tas fyra kommuners sam-
ordnade varudistribution; Halmstad, Växjö, Värnamo samt Ystad-Österlen-kommunerna upp.10 

2.2 Kommunfullmäktiges mål och styrande dokument

2.2.1 Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktige har i budget antagit mål för närproducerade och ekologiska livsmedel. 
Gällande andelen närproducerade livsmedel så är målet att det ska öka under 2021. Senaste 
utfallet, år 2020, för närproducerade livsmedel var 23 %.11

Kommunfullmäktiges 
indikatorer

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall  
2018

Utfall 
2019

Senaste 
utfall 
2020

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, % - - - 22 23

Tabell 1. Andelen närproducerade livsmedel, indikator och utfall.12

Gällande andelen ekologiska livsmedel så är målet att det ska öka under 2021. Budget 2021 har 
dessa mål och utfall för ekologiska livsmedel:

Kommunfullmäktiges 
indikatorer

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall  
2018

Utfall 
2019

Senaste 
utfall 
2020

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, % - 40 41 43 45

Tabell 2. Andelen ekologiska livsmedel, indikator och utfall. 13 

Senaste utfall år 2020 var 45 % av den totala kvoten livsmedel.14

8  https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/transport/pm-styrmedel-transporteffektivt-

samhalle.pdf sid 52 
9  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/larande-exempel/

samordnad-varudistribution/ 
10 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144 Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, sid. 21-2
11 Borås Stads budget 2021, Fastställd av Kommunfullmäktige 2020-11-25-2020-11-26
12 Ibid, sid. 15
13 Ibid, sid. 16
14 Ibid
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2.2.2 Borås Stads kostpolicy
Kostverksamheterna i Borås Stad har som styrdokument en kostpolicy, antagen av Kommunfull-
mäktige. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men 
också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet. 
Kostpolicyn omhändertar även inriktningen för kostverksamheten utifrån regeringens livsmedels-
strategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt. De områden som anges i kostpolicyn är: 15

Mat och miljö 
• Genom miljösmarta val och en ökad andel ekologiska inköp bidrar Borås Stad

till en hållbar framtid

• Matval görs med fokus på kvalitet, etik och miljö.

• Råvaruvalen ska vara säsongsbetonade.

• Möjligheten för närproducenter att leverera livsmedel ska öka.

• Matsvinn ska minimeras.

Matkvalitet 
• Maten ska vara näringsrik, god, omväxlande och anpassad efter matgästens behov.

• Maten tillagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt.

• All personal tar ansvar för säker hantering av livsmedel.

• Matgästen ges möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten.

• Personal som arbetar i måltidsverksamheten har hög kompetens och fortbildas
kontinuerligt i frågor om kost, hälsa och hållbar utveckling.

• Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.

Måltidsmiljö 
• All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god

servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö.

• All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda matvanor
hos sin målgrupp och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.

• Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna när det gäller
miljön i matsalen eller restaurangen.

Maten och arbetsmiljön 
• Restaurang, kök, kaféer eller matsalar ska vara rätt dimensionerade och utformade.

• Arbetsmiljön ska vara säker för personalen.

Genomförande 
• Borås Stads berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras inom respekti-

ve verksamhetsområde.

• Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola, skola, äldreom-
sorg och omsorg.

15 Kostpolicy, Kommunfullmäktige, 20 februari 2020
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2.3 Beslutsunderlag för inriktningsbeslut 
– samordnad varudistribution
I Borås Stad var det politiska intresset bidragande till att en utredning inom området initierades. 
Dåvarande upphandlingsavdelningen fick 2013 i uppdrag att utreda ett eventuellt införande av 
samordnad varudistribution med logistik, distributionscentral och distributionsfordon. Syftet 
var bl.a. att utreda en eventuell minskning utav den miljöbelastning som uppstår när transporter 
samordnas. En rapport färdigställdes 18 februari 2015.16

Inför Kommunfullmäktiges beslut om samordnad varudistribution genomfördes efter det en 
beredning av frågan till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Ett beslutsunderlag för 
inriktningsbeslut färdigställdes.

Samordnad varudistribution är enligt beslutsunderlaget en transportteknisk lösning för en affärs-
modell som berör och knyter ihop områden som logistik, miljö, elektronisk handel (e-handel), 
upphandling och inköp. I praktiken innebär det att de kommunala enheterna gör sina inköp via 
e-handel direkt hos varuleverantören men som i samordnad varudistribution levererar de beställda 
varorna (kommunens gods) till en distributionscentral, där godset rangeras och samlastas med 
andra varor från andra varuleverantörer med den beställande enheten som gemensam nämnare. 
Godset körs sedan ut samlastat på ruttoptimerade körrutter till kommunens enheter.17

Samordnad varudistribution som affärsmodell innebär att kommunen tar över som varuägare/
distributör. Med kontroll över kommunens egen varuförsörjningskedja är det möjligt styra in-
leveranser via en distributionscentral, där gods samlastas, innan det körs ut på ruttoptimerade 
körrutter med bestämda tidsfönster. 

Ambitionen med samordnad varudistribution är bl.a. att bara det antal fordon som behövs med 
distribution används, ökad trafiksäkerhet kring kommunens, förbättrad arbetsmiljö för perso-
nal i och minskad tidsåtgång för varumottagning. Syftet är även en eventuell minskning utav 
miljöbelastning och utveckling av det lokala näringslivet.18

Figur 1. Affärsmodell ”fri leverans”. Figur 2. Affärsmodell ”samordnad varudistribution”.19

En distributionscentral ger enligt beslutsunderlaget dessutom små och medelstora företag ökade 
möjligheter att delta vid upphandlingar eftersom handelshindret i form av egen transportappa-
rat överbryggas när ett företag bara behöver leverera till en leveransadress för hela Borås Stad. 
En leverantörsportal där företag kan lägga upp sig och elektroniskt delta i upphandlingar från 
kommunen överbryggar ett handelshinder i form av IT-investeringar enligt beslutsunderlaget.

16 2013/KS0628 050, Samordnad varudistribution – en utredning av ett eventuellt införande av en distributionscentral
17 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, sid. 2
18 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 5
19 Ibid, sid. 5 
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Beslutsunderlaget hade en avgränsning till att bara beröra leveranser för varugruppen livsmedel. 
Tanken var att efter en eventuell implementering avseende livsmedel, samordna alla andra va-
rugruppers leveranser genom en distributionscentral. Som en del av beredningen genomfördes 
en enkätundersökning med kompletterande enhetsbesök hos Borås Stads alla 205 enheter som 
tar emot livsmedelsleveranser. Syftet var att utreda vilket resultat en samordning av livsmedelsle-
veranserna i Borås Stad skulle innebära. Beslutsunderlaget anger att med en distributionscentral 
skulle en minskning om ca 64 % av livsmedelsleveranserna vara möjlig med företagsekonomiska 
och samhällsekonomiska vinster som följd.20

Beslutsunderlaget anger vidare att samordnad varudistribution bygger på flera händelseförlopp 
som är beroende utav varandra. För att få en lyckad implementering behövs arbete med in-
köpsstyrning, e-handel, segmenterade upphandlingar, leverantörsportal och ruttoptimering.  
Beslutsunderlaget drar slutsatsen att Borås Stad har förutsättningar för ett införande av samord-
nad varudistribution.21

Beräknade nyttor 
I beslutsunderlaget anges att samordnad varudistribution innebär miljövinster mätt i antal mins-
kade körda fordonskilometer eller mängden koldioxid (CO2), men också i ökad trafiksäkerhet med 
färre tunga fordon på vägar och vid skolgårdar. Trafikverkets riktvärden för samhällsekonomisk 
vinst för minskad miljöbelastning beräknas i intervallet 1,08 – 3,50 kr per kg CO2. Beräkning 
har gjorts för riktvärdet 1,08 kr per kg CO2 med antaganden för Borås Stad.22 I beslutsunderlaget 
anges att Borås Stads 205 enheter vid tiden innan införandet fick 16.692 livsmedelsleveranser 
varje år. Vid samordning beräknades antalet livsmedelsleveranser att minska med 49.4%. 

En annan samhällsekonomisk vinst från samordnad varudistribution är enligt beslutsunderlaget 
det resurstillskott i tid som tillfaller kökspersonalen i Borås Stads enheter. Färre och schemalag-
da leveranser ger en förbättrad arbetsmiljö och ett resurstillskott i tid som kan återinvesteras i 
verksamheten för att ge ökad service. Med mer tid i köket kan även kvaliteten öka på maten som 
tillagas. Detta då ex. tiden kan användas för att använda mindre halvfabrikat och mer råvaror 
vid tillagning eller arbeta med minskat matsvinn. Vilket enligt beslutsunderlaget utgör en form 
av social hållbarhet. Resurstillskottet som kommer av införsel av samordnad varudistribution i 
Borås Stad beräknas i beslutsunderlaget till 4.000 timmar årligen. Det poängteras samtidigt att 
resurstillskottet är utspritt på 205 enheter och svårt att definiera i företagsekonomiska termer. 
En uppskattning görs i alla fall baserat på 300 kronor per timme, vilket ger ett resurstillskott om 
ca 1.200 tkr i beslutsunderlagets ekonomiska kalkyl (se tabell 3). Inkuranstalet på kostnadssidan 
för eventuella skador (på varor m.m.) som kunde uppstå beräknades till 10 tkr per år.23

Andra parametrar där samordnad varudistribution ger besparingar är enligt beslutsunderlaget 
svårare att definiera. En sådan parameter anges vara om varupriserna sjunker, där utfallet helt 
och hållet avgörs av marknadskrafterna inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Generellt visar erfarenhet från andra kommuner, menar beslutsunderlaget, att varans pris sjunker 
över tid. Men för att varans pris skall sjunka från år till år, krävs en ny upphandling vid varje 
tillfälle. Därför förordas korta upphandlingsperioder att konkurrensutsätta varje år eller högst 
vartannat år för att genom avtalsrotation få ner priset. Segmenterade (delade) upphandlingar ger 
enligt underlaget även ökade möjligheter för små och medelstora företag att delta i upphandlingar 
och på så sätt bidra till att priset sjunker.24

20 Ibid, sid. 13
21 2013/KS0628 050, Samordnad varudistribution – en utredning av ett eventuellt införande av en distributionscentral
22 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 14 Intervju med Olof Moen 20/12-2014 i 
beslutsunderlaget
23 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 15
24 Ibid, sid 26 
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Bedömningen i beslutsunderlaget är att ovan upphandlingsförfarande medför att varans pris 
sjunker initialt med mellan 1 och 4 procent per år. Över tiden bedöms varans pris sjunka med 
8–12 procent totalt. Beslutsunderlaget poängterar att det inte är någon självklarhet att priset 
sjunker med så mycket.  För detta krävs ett resurstillskott på upphandlingssidan för att arbeta 
med segmenterad upphandling och korta avtalsperioder. Detta utgör en extra kostnadspost för 
”Upphandlare (segmenterade upphandlingar)” i kostnad-nytta-analysen i beslutsunderlaget.25

Beslutsunderlaget för även fram att minskat antal fysiska köp i butik av personal samt minskade 
telefon- och mailbeställningar utanför e-handelssystemet kommer att ge resurstillskott. Detta 
eftersom hanteringen av pappersfakturor minskar. Detta hålls dock utanför kostnad-nytta-matri-
sen då det är en svårdefinierad parameter att räkna på i företagsekonomiska termer. Ökad in-
köpsstyrning genom e-handel får enligt beslutsunderlaget dock effekten att fler inköp görs inom 
avtal och till rätt pris vilket ökar ramavtalstroheten i kommunen.26

Kostnad-nytta-analys
Beslutsunderlaget anger att erfarenheter från andra kommuner i samtliga fall visar att samordnad 
varudistribution är lönsam för kommunen när samhällsekonomiska vinster vägs in (Hultgren, 
2012). I en utvecklingsfas när endast delar av varusortimentet upphandlats enligt den nya prin-
cipen har andra kommuner ändå kunnat uppnå kostnadstäckning.27

Tillfrågade kommuner i beslutsunderlaget, som genomfört en samordning, uppger en initial 
nettobesparing om ca 2 procent av kommunens samlade varuinköp. På längre sikt uppnås för 
livsmedel 10 procent och förbrukningsmaterial och kemtekniska produkter upp till 30 procent.28

Situationen inom Borås Stad har i underlaget sammanställts i diagramform i en kostnad-nyt-
ta-analys och grundar sig på varusortimentet livsmedel (det totala livsmedelsavtalet för Borås 
Stad omfattade vid tiden för utredningen ca 80 mnkr). Beslutsunderlaget menar att ROI (Return 
On Investment) i företagsekonomiska termer sker mellan år 3 och år 4 efter införsel av samord-
nad varudistribution. Varupriserna för livsmedel förväntas enligt beslutsunderlaget sjunka över 
tiden. Utgår man från 10 procent på 80 miljoner blir det 8 miljoner, en försiktigare prognos 
visar en form av ”stafflad rabatt” där priset förväntas sjunka med en miljon genom avtalsrotation 
och genomarbetade livsmedelsupphandlingar som är möjlig genom resursförstärkning med en 
upphandlartjänst.29

En annan nyttapost i beslutsunderlaget är ”Ökad ramavtalstroget livsmedel”. Genom att en extra 
tjänst för e-handelssupport inrättas, som arbetar proaktivt med enheter genom uppföljning av 
inköp utanför ramavtal. De enheter som beställer utanför ramavtal följs upp med information 
kring e-handelssystemet, ramavtal och LOU samt ytterligare utbildningsinsatser om så krävs. 
Ökad ramavtalstrohet beräknas öka från 750 tkr till 3.750 tkr från år 1 till år 5. Den ekonomiska 
kalkylen i beslutsunderlaget var i enlighet med tabell 3 nedan.30

25 Ibid, sid. 13-14
26 Ibid sid. 25
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid, sid 14
30 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid 14



Tabell 3. Kostnad-nytta-analys projektkostnad.31

2.3.1 Inriktningsbeslut samordnad varudistribution 
Tekniska nämnden fick i Borås Stad budget 2016 ett uppdrag om uppdrag om införandet av en 
distributionscentral. Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden 
skulle påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillät.32

Kommunstyrelsen beslutade 19 juni 2017 om inriktningsbeslut för samordnad varudistribution. 
I beslutet anges bl.a. följande.33

”Arbetet med samordnad varudistribution har fortlöpt och mynnat ut i att projektet ska drivas enligt 
beställare/utförarmodellen där Borås Stad utgör beställaren. För att tillvarata på de goda förutsätt-
ningarna och möjligheten till ett långsiktigt hållbart projekt är den sammanvägda bedömningen och 
rekommendationen att utföraren bör vara en extern aktör. Projektet kan gynnsamt dra fördel av den 
logistikkompetens som näringslivet i Borås har och tillsammans utveckla ett samarbete där arbetet 
utförs professionellt och med hög kompetens för Borås Stad och parternas bästa”.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt nedan. En ledamot 
i Kommunstyrelsen deltog inte i beslutet.

”Driften av distributionscentralen och den fysiska distributionen i samordnad varudistribution ska 
skötas av en extern part och att medel tillskjuts för ett effektivt införande”.

31 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 15
32 Borås Stads budget 2016, sid 82
33 Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-19, § 333, dnr: 2017/KS0463 050

Ekonomisk kalkyl för samordnad varudistribution
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Kommunfullmäktige beslutade 17 augusti 2017 om inriktningsbeslut samordnad varudistribu-
tion. En ledamot i Kommunfullmäktige yrkade avslag på Kommunstyrelsen förslag. 

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.34

Stadsrevisionens sammanfattande iakttagelser gällande Kommunfullmäktiges beslut
Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget konstatera att Kommunfullmäktige 
fattade beslut om driften av distributionscentralen och flertalet målsättningar för samordnad 
varudistribution 17 augusti 2017. Sammantaget identifieras nedan verkställighet och målsätt-
ningar för den samordnade varudistributionen i Borås Stad. 

• Att införa samordnad varudistribution där kommunens alla inleveranser av varor sker
genom en distributionscentral där Borås Stad tar över rollen som distributör. Centralen
ska drivas av en extern part.

• Att ge bättre förutsättningar för elektronisk handel. Detta medför krav på att kommu-
nen integrerar logistik och digitala inköpsrutiner i den egna varuförsörjningskedjan.

• Att det är av vikt att vara lyhörd mot organisationens åsikter och tankar samt att det är
viktigt att kommunikationskanalerna fungerar i organisationen för att minimera mot-
sättningar grundade i informationsbrist.

• Att minska antalet transporter och leveranser till Stadens enheter.

• Att öka konkurrensen och därmed antalet leverantörer potentiellt möjliggöra för mer
närproducerade livsmedel. Detta förutsätter att man gör fler upphandlingar med korta
avtalstider, dels för att öka konkurrensen och dels för att få in fler leverantörer med
närproducerade varor.

• Högre avtalstrohet för enheterna i Borås Stad

• Att nytta ska skapas genom minskad miljöbelastning samt ökad trafiksäkerhet vid
kommunens enheter.

• Minskad arbetsbelastning vid kostenheterna. Ett resurstillskott i tid i kostverksamheten,
beräknades till 4.000 timmar (motsvarande ca 1,2 mnkr) årligen.

• Att genom samlade leveranser ge en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

• Ett ekonomiskt utfall om ett positivt ekonomiskt resultat om ca 3,7 mnkr efter sex år.

Utöver ovanstående finns indikatorer och styrdokument som beslutats av Kommunfullmäktige 
som gäller för verksamheten.

2.3.2 Driftsättning, Initiativärenden och övriga synpunkter
På Borås Stads intranät förklaras vad samordnad varudistribution innebär. 

Där framgår att Borås Stad i samordnad varudistribution kommer att ansvara för logistikpla-
neringen och arbetet internt mot de beställande enheterna. Avtal är tecknat med en leverantör 
som distributör med ansvar för distributionscentral, lastbilar och personal och det praktiska 
genomförandet av uppdraget. Distributionscentralen är i drift sedan 2 maj 2019.35

34 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17, § 144 Beslutsunderlag för inriktningsbeslut
35 Borås Stads hemsida, intranätet: https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/

samordnadvarudistribution.4.5c3b901316483060a0e81a66.html
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Driften av distributionscentralen sker genom en extern part som upphandlats via Koncerninköp. 
Distributionscentralen finansieras genom en procentuell återbetalning från leverantörerna. För 
livsmedelsleveranserna betalar leverantörerna 9 % i provision samt 1 % i administrativ avgift till 
Koncerninköp, enligt avtalstext:36

”Borås Stad ska, för inköp till de enheter som ingår i samordnad varudistribution, från leverantören 
erhålla en rabatt som motsvarar 9 procent av fakturerat belopp, exklusive mervärdesskatt, avseen-
deavrop på detta avtal. Om uppdrag utförts av underleverantör ska det fakturerade beloppet ingå i 
underlaget för den administrativa ersättningen som ska betalas av leverantören. Rabatten baseras på 
av leverantörens redovisade statistik. Borås Stad förbehåller sig rätten att kontrollera statistiken mot 
fakturasystemet.”

Sedan införseln av samordnad varudistribution har Borås Stad tagit emot flera ärenden från 
såväl nämnder, oppositionspartier, brev från Sjuhäradskommunerna m.m. En redogörelse för 
dessa sker nedan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
31 mars 2020 lyfte Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett initiativärende ”Utred kostnaden 
av användningen av distributionscentralen”. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konsta-
terar i ärendet att råvarorna har ökat i pris på ett sätt som nämnden inte hade förutsett genom 
den upphandling som gäller sedan 2019. Detta har lett till en ansträngd ekonomi för nämndens 
verksamhet. Med ovanstående som bakgrund bad nämnden om en grundlig genomgång av hur 
alla strategier, krav och mål (lokala och nationella) när det gäller maten ska kunna förverkligas.37

Svar på initiativärendet presenterades i Kommunstyrelsen 24 augusti 2020. I svaret står bl.a. 
att läsa:

”För driften av distributionscentralen erhåller distributören ersättning baserat på antal varumot-
tagna kilon, antalet körda km och körtiden. Ersättningen utgår från av Koncerninköp framtagen 
ruttoptimering. Utöver den ersättning som utgår till distributören har Koncerninköp även kostnader 
för att planera, administrera och följa upp distributionscentralens verksamhet. Utifrån detta har den 
totala kostnaden för distributionscentralen under det första avtalsåret uppgått till omkring 6 700 
000 SEK. I det beslutsunderlag som skickades till KF inför beslutet beräknades kostnaderna uppgå 
till 8 160 000 SEK.

Med anledning av Covid-19 pandemin har beställningarna och därmed även leveranserna påverkats 
under en del av året. Det är därför inte säkert att kostnaden är helt rättvisande mot ett normalt år.

För att finansiera distributionscentralen betalar leverantörerna en provision till Koncerninköp. 
Provisionen beräknas utifrån en procentsats av det totala levererade varuvärdet. För livsmedelsleve-
ranserna betalar leverantörerna 9 % i provision. Detta ska täcka Koncerninköps kostnader för såväl 
det interna arbetet som ersättningen till distributören. Under det första avtalsåret har provisionen 
uppgått till 7,8 miljoner. 

Sedan KFs beslut att införa samordnad varudistribution har det tillkommit ett nytt avtal gällande 
livsmedel, vilket har inneburit att livsmedelspriserna stigit med 18 %. Det beräknade värdet av livs-
medelsupphandlingen baserades på prisbilden under 2018 medans anbuden lämnades in i början av 
2019. Utifrån Storhushållsprisindex ökade priserna på livsmedel med omkring 7 % mellan 2018 och 
2019, när det nya livsmedelsavtalet började gälla. Det innebär att ökningen av livsmedelspriserna, 
efter avräkning av indexhöjningen, är omkring 11%. Kostnadsbilden utgår från att kostorganisationen 
gör sina inköp utifrån den planering som gjordes inför upphandlingen.

36 Livsmedelavtal 2018-00031IN, 2018-00032, 2019-00033IN
37 Dnr GVUN 2020-00053  ”Initiativärende GVUN 200128 – Utred kostnaden av användningen av distributionscentralen”, 2020-03-31
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Det nya livsmedelsavtalet tar inte bara hänsyn till att leveranserna ska gå via den samordnade varu-
distributionen utan även flera mål som det åligger kostorganisationen att arbeta med. Det handlar 
bland annat att skapa bättre förutsättningar för kosten att arbeta med matlagning från grunden 
samt att en större andel av livsmedlen är ekologiska. Dessa förutsättningar innebär att ett byte till 
produkter med högre kvalitet vilket har medfört en merkostnad. Även den varma sommaren 2018, 
med förstörda skördar på grund av torka, har påverkat livsmedelspriserna.”38

Efter Kommunstyrelsens svar har inget ytterligare hänt i ärendet.  

Grundskolenämnden
Via ett initiativärende i Grundskolenämnden i samband med budget 2020 fick Grundskole-
förvaltningen ett uppdrag att genomföra en analys av kostnadsutvecklingen av införandet av 
samordnad varudistribution. Grundskoleförvaltningen genomförde analysen och avrapporterade 
till nämnden genom rapporten ”Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen” (när). 
Rapporten visar på ökade kostnader för Grundskolenämnden om ca 3 mnkr för kostverksam-
heten.39

Slutsatserna i rapporten är i sammanfattning:

• Grundskoleförvaltningen har dragit slutsatsen att de ökade livsmedelskostnaderna
som uppkommit efter maj 2019 till övervägande är kopplade till införandet av
distributionscentralen.

• Grundskolenämnden har ansökt om kompensation för ökade livsmedelskostnader
under 2019 motsvarande 3 mkr. Detta beräknas vara Grundskoleförvaltningens andel
av den ökade kostnaden för 2019. Övrig merkostnad ingår i den fakturering som görs
till Förskoleförvaltningen.

• Det finns behov av fortsatt utredning av effekten utifrån införandet av distributions-
central. Främst arbetsmiljön i köken som har förändrats negativt och hittills inte
inneburit det resurstillskott som estimerades i rapporten.

• Ingen kompensation beslutades för ökade kostnader i samband med årsbokslutet.

Grundskolenämndens analys har varit uppe i Kommunstyrelsen 23 november 2020 som ett 
anmälningsärende utan att ha besvarats.40

Enligt uppgift från avdelningen Koncerninköp vid Stadsledningskansliet beror prisökningen på 
flera olika faktorer. Man anger bl.a. att högre ställda kvalitetskrav, avtalsvillkor, prisutvecklingen 
på marknaden och förändrade köpmönster i kostverksamheterna påverkar prisbilden. Avdelningen 
har tagit fram ett PM avseende livsmedelspriser där det framgår följande:41

”Totalt har värdet på Borås Stads tre livsmedelsavtal ökat med 18,0% baserat på en jämförelse 
mellan de beräknade värden som angavs i upphandlingarna och leverantörernas offererade priser. 
Värdeförändringen på de respektive avtalen blev: Grossist har ökat med 21,6%, Färskt kött och chark 
har minskat med 12,8% och Frukt, grönt, potatis och rotsaker har ökat med 0,3 %.”

Ingen information i frågan har delgetts Grundskolenämnden eller Grundskoleförvaltningen.  

38 Dnr KS 2020-00116 Kommunstyrelsens Protokoll, 2020-08-24 § 318
39 Protokoll, beslut av Grundskolenämnden 2020-09-07
40 Dnr KS 2020-00785 Kommunstyrelsens Protokoll, 2020-11-23 § 445
41 PM livsmedelspriser – Inköpsmeddelande 2019-05-09
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Övriga skrivelser m.m.
Ett brev till Borås Stad inkom från Sjuhäradskommunerna 2018-09-28. I brevet uppmanades 
Kommunstyrelsens presidium att inte gå vidare med frågan om livsmedelsupphandling kopplad 
till distributionscentral innan de har hunnit föra en dialog på politisk nivå.42

Ett brev från en leverantör inkom till Borås Stad 2019-01-02. Förslaget från leverantören var 
att ansvariga i Borås Stad skulle dra tillbaka förfrågan, se över kravet (om distributionscentral), 
diskutera med branschens aktörer och därefter annonsera på nytt (livsmedelsupphandlingen).43

En motion har inlämnats under 2021 med rubriken ”Avveckla distributionscentralen” Motionen 
avslogs av Kommunfullmäktige.44

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i november 2021 fanns ett förslag om att 
Kommunstyrelsen skulle uppdras att utreda om införandet av distributionscentralen har lett till 
merkostnader för de nämnder som har tillagningskök. Kommunfullmäktige beslutade med 37 
röster mot 36 att Kommunstyrelsen uppdras att utreda om införandet av distributionscentralen 
har lett till merkostnader för de nämnder som har tillagningskök.45

2.4 Intervjuer och övriga granskningsresultat
Sammantaget har ett tjugotal intervjuer genomförts med företrädare för verksamheterna på 
olika nivåer – köksmästare/kökschefer, enhetschefer, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, 
fackliga representanter, chefer för ekonomifunktion i flera förvaltningar och med företrädare för 
Koncerninköp och Distributionscentralen i Borås Stad. 

Nedan redogörs för de intervjuades utsagor. Redogörelsen görs företrädesvis med utgångspunkt i 
vilken verksamhet de intervjuade arbetar. Samtliga utsagor under dessa rubriker är de intervjuades.  

2.4.1 Införande av samordnad varudistribution
Intervjuade vid Kostverksamheten
Samtliga intervjuade från kostverksamheterna har berättat ingående om förprojekteringen av 
distributionscentralen. 

Projektledaren från Koncerninköp var enligt intervjuade ute i samtliga kostenheter, ibland mer 
än en gång, och mätte utrymmen för möjligheten att ta emot vagnar och gods. Projektledaren 
samtalade med köksmästare och kökschefer samt besökte arbetsplatsträffar. Flera av de intervjuade 
fick ett positivt intryck av projektet och uppger att beskrivningen med miljömässiga transporter 
verkade bra. Flera av de intervjuade fick uppfattningen att i de fall där inte kylar, frysar eller för-
råd- och lagerutrymmen var tillräckliga så skulle det byggas om eller byggas till i samband med 
projektets införsel. Några ombyggnationer av förråd eller extra frysar/kylar har inte bekostats av 
projektet enligt de intervjuade.

Samtliga kostorganisationernas arbetsplatsträffar besöktes enligt intervjuade. Verksamhetscheferna 
för enheterna var dock inte med vid dessa tillfällen. De uppger att de inte fick samma information 
som verksamheterna ute i köken. 

Samtliga intervjuade menar att de fått intrycket att projektet skulle genomföras oavsett vad de 
själva tänkte eller tyckte. Några intervjuade, som haft synpunkter innan projektet genomfördes, 
fick delvis inte framföra åsikterna, andra menar att deras synpunkter gällande projektet inte togs 
hänsyn till. Beslutet var liksom redan fattat och utan dialog med verksamheterna menar man.

42 Dnr GRN 2020-00112 ”Analys av kostnadsutveckling för distributionscentralen”, 2020-09-07
43 Ibid
44 Dnr KS 2020-00716 Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 § 144
45 Kommunfullmäktige, Protokoll 2021-11-17-2021-11-18, § 189 Budget 2022
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De intervjuade uppger i flera fall att de har frågor vad projektet kostat i planeringsstadiet och 
förprojekteringen. Projektledaren var anställd i flera år innan den samordnade varudistributionen 
infördes, menar man. De intervjuade undrar även i många fall var medlen för förprojekteringen 
kom ifrån. Ingen som intervjuats i granskningen har kunnat lämna svar på detta. 

Intervjuade vid Koncerninköp
Förstudien genomfördes enligt intervjuade efter det uppdrag som gavs Koncerninköp från 
Kommunstyrelsen i ärendet ”Svar på initiativärende att införa en distributionscentral”.46

 En projektledare anställdes i augusti 2014 vid Koncerninköp. Avdelningen låg vid denna tid 
under Tekniska nämnden. De intervjuade kan inte svara i detalj om hur projektet genomfördes. 
Detta då projektledaren och dennes dåvarande chef inte längre arbetar i Borås Stad. Projektledaren 
genomförde förstudien och beslutsunderlag presenterades för Kommunfullmäktige i augusti 2017. 
Från maj 2019 har distributionscentralen varit driftsatt. Enligt de intervjuade var det inledningsvis 
enbart livsmedel som distribuerades på detta sätt, men sedan har även andra produkter såsom 
kontorsmaterial, medicinska produkter etc. tillkommit i den samordnade varudistributionen.  

Kostnader för förstudien
I beslutsunderlaget presenterades en kalkyl för hur mycket projektet beräknades kosta. 
Förprojekteringskostnaden beräknades till ca 2.100 tkr. 47 Vid tidpunkten för innevarande 
granskning har ingen utvärdering genomförts av projektet samordnad varudistribution. 

När det gäller förstudien har Revisionskontoret sammanställt kostnader som har tagits fram 
ur löne- och ekonomisystem för förprojekteringen, vilket presenteras i bilaga 1 i rapporten.48 

Sammanställningen har beräknats på projektledarens lön mellan åren 2014 till 2016. Från 2017-
2019 har beräkningarna utgått från ansvar 035130 Logistik, som enligt avdelningen Koncerninköp 
är det ansvar som samordnade varudistributionens intäkter och kostnader bokförts på. Därutöver 
har kostnaden för den externa konsult som gjort miljöutredningen i förstudien medräknats. 
Förprojektet har enligt Revisionskontorets sammanställning kostat 3.762 tkr det vill säga ca 
1.700 tkr mer är vad som angavs i beslutsunderlaget till Kommunfullmäktige. 

2.4.2 Samordnad varudistribution i Borås Stad
Leveranser
Intervjuade vid Kostverksamheten
Leveranserna av livsmedel sker med olika intervall främst under leveransdagarna tisdag-torsdag. 
De intervjuade uppger att de får leverans av varor mellan två till tre gånger per vecka, därefter 
sker ibland en leverans separat med andra varor än livsmedel. De flesta av de intervjuade uppger 
att man inte kunnat påverka varken leveransdagar eller leveranstider. Ett tiotal kök har fått en 
extra leveransdag, detta efter påtryckningar under 2020. Vissa kök har på så sätt en leveransdag i 
veckan och andra två eller fler leveransdagar. Merparten intervjuade uttrycker en stor frustration 
över att de inte kunnat påverka sina leveranstider. I flera fall kommer leveranserna på helt fel tid 
på dagen menar många. Samtidigt uppger de flesta att leveransen från distributionscentralen 
sker på utsatt tid och flera intervjuade understryker att man inte på något sätt är missnöjda med 
leveranserna från distributionscentralen generellt.

De intervjuade uppger att de får alltifrån två-tre vagnar upp till elva-tolv vagnar med gods vid 
varje leveranstillfälle. Antalet leveranser har i de flesta fall minskat till hälften jämfört med hur 
det såg ut förut menar man. Detta varierar dock beroende på antal leveransdagar och storlek på 
kök. Företrädare för de större köken uppger generellt en större minskning av antalet leveranser. 

46 Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 470 dnr. 2013/KS0628 050
47 2017/KS0463 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 15
48 Se Ekonomisk utvärdering bilaga 1, kolumn förstudie 2014-2019.
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De flesta av de intervjuade menar att samlade leveranser lät som ett bra koncept från början. I prak-
tiken har det, framför allt gällande färska varor, inte fungerat. Hållbarheten minskar med minst 
en dag vilket ger problem med färska varor. Köken förklarar att färska livsmedel som fisk, kött 
och kyckling är packade med en packfilm för att öka hållbarheten. Tidigare kom fiskleverantören 
direkt till köken medan färsk fisk nu distribueras till distributionscentralen först. Hållbarheten 
på fisk är mycket viktig menar man, detta då det är den känsligaste livsmedelsprodukten. Färsk 
fisk är den färskvara som samtliga intervjuade uppger som mest problematisk. 

Förhållandena medför enligt de flesta intervjuade att man numera beställer fryst fisk istället för 
färsk. Köken värnar enligt kostenhets- och verksamhetscheferna om kylkedjan (att temperaturen 
på färska livsmedel ska vara rätt). Man menar att köken har en stolthet att laga bra mat till sina 
brukare/elever/barn, med så bra råvaror som möjligt. Med rådande förhållanden vågar inte köken 
beställa färsk fisk ifall den skulle vara dålig. En intervjuad berättar: 

”En gång fick vi 80 kg fiskfärs som luktade så illa. När den kom till oss var den +10 grader varm. Vi 
pratade med leverantören, som menade att den kunde användas. Ingen av eleverna åt den tack och 
lov och vi gjorde en annan rätt som de kunde äta istället.” 

Flera intervjuade påpekar att även andra livsmedel är packade på ett sätt så att mat blir konta-
minerad och obrukbar. En annan intervjuad berättar: 

”De har lyckats ställa köttet ovan på grönsakerna vid leverans. Någon har godkänt det. Rå köttsaft 
har runnit ner i salladen. De lägger ett mellanlägg och en träplatta emellan men köttsaften rinner 
igenom. Det funkar inte. Det är helt vansinnigt, vi försöker göra så gott vi kan.”

Andra köksmästare tar upp andra exempel; färsk kyckling eller kött som kan vara utgången 
samma dag de får den levererad. En annan berättar om en incident där jordgubbar låg högst 
uppe på en vagn som var helt mögliga och de fick slänga hälften. En tredje berättar om att man 
funnit skadedjur i grönsaker och att grönsaker inte alltid har rätt temperatur vid leverans och 
därför inte kan användas. En av de intervjuade cheferna uppger att: 

”Det här sättet begränsar deras vardag och köken får planera utifrån leveranser och inte utefter mat-
rätter. Därutöver var såväl fisk som grönsaker bättre från tidigare leverantörer, men det är svårt att 
säga vad lagringstiden på DC gör. Vi har varit i kontakt med Koncerninköp, som bara hävdar att det 
ska vara halva bäst-före tiden kvar när livsmedlen kommer ut till köken.” 

Alla intervjuade i kostverksamheten, utom en, poängterar även att arbetsbördan ökar när köken 
behöver hantera frysta livsmedel istället för färska. 

Intervjuade vid distributionscentralen 
Vid intervju och besök på distributionscentral kan konstateras att man innehar kyl- och frys-
rum som är i god ordning. Distributionscentralen kan också påvisa temperaturkontroller som 
genomförts av chaufförer på livsmedel och att de håller rätt temperatur när de körs från centralen. 

Enligt intervjuade vid distributionscentralen har antalet leveranser till köken minskat med ungefär 
två tredjedelar jämfört med före distributionscentralen infördes. Innan distributionscentralen 
tillkomst fick köken leveranser från flera leverantörer under samma vecka. Dessa leveranser från 
olika leverantörer är i dagsläget sammansatta, vilket leder till färre leveranser sammantaget för 
köken, menar de intervjuade. 

Intervjuade betonar vikten av att kostverksamheten planerar sina beställningar av färska varor. 



19

Granskning av samordnad varudistribution i Borås Stad

Intervjuade uppger att distributionscentralen inte har tillgång till order från e-handelssystemet i 
Borås Stad att göra avstämningar mot. Detta bekräftas av intervjuade vid Koncerninköp. 

Intervjuade vid distributionscentralen påpekar även att det inte sker samleverans av livsmedel 
tillsammans med andra varor. Dessa andra varor körs vid separata leveranser företrädesvis på 
fredagar. Ingen intervjuad vid distributionscentralen kan svara på varför dessa varor inte samkörs 
med livsmedel. 

Intervjuade vid Koncerninköp
Intervjuade vid Koncerninköp uppger att livsmedel och annat gods inte samkörs. Detta då 
kostorganisationerna har avrått från det. Intervjuade vid Koncerninköp uppger vidare att alla 
önskemål från kostverksamheterna om utökade eller förändrade leveransdagar har tillgodosetts. 

Några intervjuade menar att leverans av otjänliga varor till största delen beror på leverantören 
och att sådana avvikelser inträffar även utan samordnad varudistribution. 

Hantering av kreditfakturor 
Enligt beslutsunderlaget till inriktningsbeslutet ska inkuransen, dvs. eventuella skador på varor 
eller annan kreditering, bli försumbar för verksamheten och uppgå till cirka 10 tkr per år för 
hela Borås Stad.

Intervjuade i kostverksamheten
Samtliga intervjuade i kostverksamheten uppger att man inte vet vem man ska kontakta vid 
frågor som rör kreditering av varor. Det finns tre olika vägar som är möjliga för dessa frågor 
menar man, och det är leverantören, den s.k. samdist-mailen vid Koncerninköp eller distribu-
tionscentralen. Flera av de intervjuade anger att de ofta inte krediterar varor p.g.a. att det är för 
krångligt. Bland annat ska man ta foto på levererade varor som är dåliga, kontaminerade eller 
på annat sätt förstörda, vilket man ofta inte hinner. Därutöver anger verksamheterna att det 
är mycket administrativt arbete med krediteringarna i det fall det görs. Många tillagningskök 
uppger att man kontinuerligt arbetar fram reservmenyer som man kan ta till om varor skadats, 
kontaminerats eller inte levererats i tid.

Intervjuade vid distributionscentralen och Koncerninköp
Intervjuade vid distributionscentralen och Koncerninköp förklarar att man har en rutin för 
hantering av saknat eller felaktigt gods (se bilaga 2). Distributionscentralens företrädare menar 
att man hänvisar till leverantörerna vid kreditering av varor. Koncerninköps företrädare har på 
inköpssamordnarmöte informerat om rutin för hantering av kreditering av saknade/felaktiga 
varor och för rutiner gällande ”Kontaktvägar Samordnad varudistribution”.49

Kalkyl för inkurans
I beslutsunderlagets ekonomiska kalkyl finns det med en rad som avser inkurans. Inkuransen 
uppskattades där uppgå till ca 10 tkr per år. Vid Revisionskontorets beräknade kalkyl, se bilaga 
1, har krediterade varor under perioden som distributionscentralen varit igång uppgått till 1.147 
tkr. Det vill säga ca 1.137 tkr mer än vad som beräknades i beslutsunderlaget inför införsel av 
samordnad varudistribution. Mörkertalet när det gäller krediterade varor är därutöver stort.  

49 Webbplats Borås Stads intranät: https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetsochutvecklingsarbeten/samordnadvarudistribution/

samordnadvarudistributionnyheter/samordnadvarudistribution/kontaktvagarsamordnadvarudistribution.5.7e0c3b5716ad2f445c727a7.html



20

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Saknat gods, felaktiga leveranser och ramavtalstrohet
Intervjuade i Kostverksamheten
När leverans av livsmedel inte varit som beställd – antingen för liten mängd levererat gods 
i förhållande till beställning, kontaminerade livsmedel eller på annat sätt skadat eller saknat 
gods - skapas enligt intervjuade en svår situation i verksamheten. Intervjuade uppger att denna 
typ av problem tidigare löstes enkelt genom att kontakta leverantören. Efter införseln av sam-
ordnad varudistribution har det blivit väsentligt svårare att hantera dessa problem. Vid sådana 
situationer har de olika verksamheterna valt olika lösningar. Äldreomsorgens kök har en egen 
vaktmästarrunda där köken kan skicka med varor som saknas till andra kök inom förvaltningen. 
Grundskolans verksamheter lånar företrädesvis varor av andra kök. Andra verksamheter uppger 
att de vid dessa situationer själva åker till en annan upphandlad leverantör eller till andra butiker 
i närheten för att köpa de livsmedel som saknas. 

Samtliga intervjuade uppger att de använder ramavtalen i den utsträckning som är möjligt och att 
man e-handlar de flesta livsmedel. Samtidigt har intervjuade, vid de tillfällen situationer enligt 
ovan uppstått, fått använda sig av andra inköpsvägar, vilket minskar ramavtalstroheten. Man 
har också beställt produkter som inte tillhör upphandlingsavtalen.  

Någon intervjuad uppger att man vid ett par (akuta) tillfällen anlitat en annan grönsakshand-
lare som kört ut grönsaker till köket. En annan intervjuad menar att man alltid överbeställer 
(framför allt grönsaker), med cirka 15–20 %, för att man annars riskerar att en del av varorna 
inte håller bäst-före-datum för tillagning och servering. Ett par intervjuade uppger även att man 
inte beställer ekologiska grönsaker, detta då dessa har sämre hållbarhet. Ska grönsakerna köras 
via distributionscentralen ökar risken för att grönsakerna inte är tjänliga när de levereras. 

Kalkyl gällande ramavtalstrohet
Revisionskontoret har i kalkylen (se bilaga 1) granskat orderlösa e-fakturor från en av leverantö-
rerna. Detta påvisar i vilken utsträckning man åkt till leverantören och handlat ”över disk” eller 
genomfört extra beställningar per telefon under de år som distributionscentralen varit aktiv (inte 
heller alltid avtalade livsmedel). Denna summa uppgår till 1.724 tkr under perioden maj 2019 
till december 2021 och omfattar 289 olika köptillfällen. I kalkylen återfinns summorna per år 
under raden ”Ökad ramavtalstrohet”. Man bör även ha i åtanke den arbetstid och de transporter 
som används vid dessa tillfällen, som dock inte finns med i beräkningen i kalkylen. I kalkylen 
finns endast en leverantör med, inte övriga leverantörer som används vid svåra situationer i kö-
ken. Det finns således ett mörkertal i hur stor utsträckning dessa inköpsvägar används i Borås 
Stads verksamheter.

2.4.3 Ökad konkurrens
I beslutsunderlaget beskrivs samordnad varudistribution att möjliggöra fler lokala leverantörer 
eller små- och medelstora företags möjligheter att lämna anbud, eftersom krav på en egen trans-
portapparat tas bort. Detta anges i beslutsunderlaget som det största handelshindret för dessa 
mindre aktörer. Det ska göra det möjligt att öka konkurrensen och därmed antalet leverantörer, 
potentiellt även möjliggöra för mer närproducerade livsmedel, tillsammans med bättre förut-
sättningar för elektronisk handel. Enligt beslutsunderlaget är en av hörnstenarna i samordnad 
varudistribution att man gör fler förnyade upphandlingar, dels för att öka konkurrensen och dels 
för att få in fler leverantörer med närproducerade varor.50

50 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17, § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 14
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Livsmedelsavtal
Borås Stad har under 2021 haft sammantaget fem gällande avtal när det gäller livsmedel som 
hanteras via samordnad varudistribution.  Av dessa avtal avser ett en grossist som levererar mer-
parten av varutyperna till Borås Stads distributionscentral. De andra fyra avtalen avser specifika 
varutyper så som grönsaker, kött och chark samt färsk fisk.51

Intervjuade i kostverksamheten
Flera intervjuade vid kostverksamheterna samt chefer för ekonomifunktion i dessa verksamhe-
ter ställer sig frågande till nuvarande livsmedelsavtal. Samtliga påpekar att livsmedelspriserna 
i avtalet är dyra och att man i kostverksamheten väljer andra produkter istället för att klara sin 
livsmedelsbudget. Livsmedelsavtalen är även inriktat mot att ge så bra pris som möjligt när det 
gäller ex. ekologiska varor. Dessa varor är ändå ett dyrare alternativ än om varan inte är ekologisk. 
Följden av kostnadsutvecklingen som skett de senaste åren blir att man väljer bort de ekologiska, 
dyrare, varorna menar flera intervjuade.  

Kostverksamheten har gjort en egen prisjämförelse mellan Borås Stad och kringliggande kom-
muner. Vid jämförelsen med närliggande kommuners prislista från samma leverantör som Borås 
Stad så fann verksamheten att:52

”Enheten har analyserat prisskillnaderna i livsmedelsavtalen mellan BUST (Bollebygd, Ulricehamn, 
Svenljunga och Tranemo) och Borås.

Analysen bygger på aktuella prislistor från leverantör och jämförelser har gjorts på lika produkter. 
Det som framgår är en prisskillnad mellan BUST och Borås som fanns redan vid avtalsstarten 2019. 

Borås Stad fick högre ingångspriser än BUST på cirka 11 %.

Den prisskillnaden förväntas ligga kvar på runt 11 % under hela avtalsperioden (2019-05-01 - 
2023-04-30).”

I Borås Stads livsmedelsavtal med respektive leverantör är det reglerat att leverantören erhålla en rabatt 
som motsvarar 9 % av fakturerat belopp samt 1 % för administrativa kostnader. Rabatten betalas ut 
till Koncerninköp för att på så sätt finansiera Samordnad varudistribution. Om rabatten blir högre 
under året än distributionscentralens kostnader så betalas mellanskillnaden ut till förvaltningarna 
beräknat utifrån inköpta volymer. Ex. så fördes ca 722 000 kr till Vård- och äldreförvaltningen och 
ca 1 500 000 kr till Grundskoleförvaltningen.”

Intervjuade verksamhetsföreträdare betonar att Borås Stads livsmedelspriser är väsentligt dy-
rare jämfört med kringliggande kommuner. Därutöver har livsmedelspriserna generellt ökat. 
Storhushållsindex ökade priserna på livsmedel med ca 7 % mellan 2018 och 2019 när det nya 
livsmedelsavtalet började gälla.  

Den huvudsakliga grossist som lämnat anbud på livsmedelsupphandlingen, i enlighet med Borås 
Stads villkor ovan, var den enda anbudsgivaren i Borås Stads upphandling för merparten av 
livsmedlen. 

Intervjuer med Koncerninköp
Intervjuade uppger att det vid tiden för livsmedelsupphandlingen publicerades en debattartikel 
från närliggande kommuner där kritik framfördes gällande Borås Stads införande av samordnad 
varudistribution. Det framgick tydligt att det bara var en leverantör som var intresserad av att 
lämna anbud vid Borås Stads upphandling. Enligt intervjuer med företrädare för Koncerninköp 

51 Avtalskatalog, Borås Stads intranät: Mercell Commerce - Livsmedel (opic.com)
52  Kostenhetens system ”Hantera”, uttag av data hösten 2021, centrala kostenheten
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visste anbudsgivande leverantör om denna situation och kunde därmed bifoga en prislista som 
var högre än för nämnda, närliggande kommuner (BUST).

Intervjuade vid Koncerninköp uppger vidare att man i uppföljning av inköpsmönster kan se att 
de varor som prioriterades för bästa pris i livsmedelsupphandlingen inte är de som företrädesvis 
köps. Här prioriterades exempelvis ekologiska varor och att köken ska laga mat från grunden och 
inte använda halv- eller helfabrikat. Inköpsmönstren följer inte de prioriteringar som gjordes i 
avtalet och då blir det kostnadsdrivande menar man. En svårighet vid analys av inköpsmönstren 
har varit situationen med pandemin. Pandemin har medfört andra förutsättningar för köken 
som påverkat köpmönstren menar man. 

Nuvarande livsmedelsavtal är inte optimala på detta sätt menar man. Till detta kommer även en 
generellt stor ökning av livsmedelspriserna. 

Uppföljning av livsmedelsavtalen
Avtalsuppföljning av nuvarande livsmedelsavtal har påbörjats och ska vara avslutad under år 2022 
för nya avtal ska upphandlas under åren 2022/2023. I dagsläget har ingen av de intervjuade som 
är involverade i uppföljningarna av livsmedelsavtalen angett någon förändring i tillvägagångssätt 
vid nästkommande upphandling av livsmedelsavtal. Några förnyade livsmedelsavtal har inte 
tecknats sedan samordnad varudistribution infördes. 

2.4.4 Kommunikation och organisation
I beslutsunderlaget poängteras att kommunen får en ändrad organisatorisk roll, då man som 
varuägare tar över ansvaret för den transporttjänst som upphandlats. Detta menar man medför 
krav på att kommunen integrerar logistik och digitala inköpsrutiner i den egna varuförsörjnings-
kedjan. Beslutsunderlaget betonar att det är av vikt att vara lyhörd mot organisationens åsikter 
och tankar samt att det är viktigt att kommunikationskanalerna fungerar i organisationen för 
att minimera motsättningar grundade i informationsbrist.53

I enlighet med beslutsunderlagets bilaga ”Handlingsplan för implementering – Borås Stad” skulle 
tre arbetsgrupper formeras under Koncerninköp – Logistikgruppen, Upphandlingsgruppen samt 
E-handelsgruppen. I bilagan beskrivs även vikten av kommunikation och där projektledarens 
uppgift skulle övergå i implementering i en supportfunktion både internt och mot leverantörer 
och upphandlat transportföretag.54

I beslutsunderlaget beskrivs att man insamlat kunskap om verksamheterna vid införandet av den 
samordnade varudistributionen. Därefter har projektledaren för distributionscentralen avslutat 
sin anställning i Borås Stad. Det finns idag en mail (samdist@boras.se), se bilaga 2, som sköts av 
flera handläggare, anställda på Koncerninköp för att kommunicera med verksamheterna. Ingen 
ny projektledare eller ansvarig för den samordnade varudistributionen har anställts efter att den 
tidigare projektledaren avslutade sin anställning. Vidtalade på Koncerninköp anger att någon ny 
projektledare inte behövs. Detta då projektet är avslutat. Sedan mars 2020 finns en avtalscontroller 
som tagit över en del av arbetsuppgifterna efter att projektledaren slutat. Någon specifik roll för 
att bara ha ansvar för den samordnade varudistributionen har inte anställts. 

Intervjuade i kostverksamheten 
Intervjuade i kostverksamheten anger samstämmigt att många inte längre vet var man ska vända 
sig när man har frågor eller synpunkter gällande distributionscentralen, varor, leveranser eller 
beställningar. Flera intervjuade uppger även att man vid ett flertal tillfällen försökt att framföra 
de brister och svårigheter för kostverksamheten som den samordnade varudistributionen med-

53 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17, §144, Bilaga 1 Slutrapport, sid 16-18
54 Ibid, sid 39

mailto:samdist@boras.se
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fört. Ett krismöte har hållits i december 2020 mellan Koncerninköp och kostverksamheterna. 
Mötet genomfördes på kostenheternas verksamhetsansvarigas initiativ och gällde svårigheterna 
vid leverans av färsk fisk. Ingen återkoppling eller förändring har skett efter mötet menar de 
intervjuade. Merparten intervjuade i kostverksamheten beskriver kommunikationen om den 
samordnade varudistributionen som undermålig. Kommunikationskanalerna är inte kända och 
återkoppling eller feedback på lämnade synpunkter saknas. Förhållandena skapar frustration i 
kostverksamheterna.

Intervjuade vid Koncerninköp
Vid intervjuer med företrädare för avdelningen Koncerninköp vid Stadsledningskansliet framgår 
att det numera finns administratörer anställda som hanterar distribution och mailfrågor gällande 
DC, samdist-mailen (se bilaga 2), samt en avtalscontroller som sköter uppföljning av avtalet gäl-
lande distributionscentralen. Intervjuade uppger att Koncerninköp löpande skickar ut informa-
tionsmail om livsmedel och samordnad varudistributionen. I utskicken har Koncerninköp som 
rutin att skriva vart man som beställare kan vända sig vid frågor. Det finns även en upphandlare 
som hanterar livsmedelsavtalen och uppföljning av dessa. Avdelningen har påbörjat avtalsutvär-
dering av distributionscentralen under hösten 2021. 

2.4.5 Kostnad-nytta-analys
I beslutsunderlaget beskrivs att nytta ska skapas genom minskad miljöbelastning, ökad trafik-
säkerhet vid kommunens enheter samt förbättrad arbetsmiljö för personalen.55 Den analys som 
togs fram byggde på antaganden från andra kommuner som infört samordnad varudistribution 
samt att upphandlingar skulle ske segmenterat och med högre avtalsrotation. Varupriset skulle 
enligt beslutsunderlaget med tiden sjunka.56

Ekonomi
Koncerninköp debiterar leverantörerna för den samordnade varudistributionen. Förskoleför-
valt ningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 
Servicekontoret och Vård- och äldreförvaltningen betalar leverantörerna för de varor de beställer. 
Förvaltningarna har de senaste tre åren höjt livsmedelsbudeten motsvarande 13 292 tkr med anled-
ning av ökade livsmedelspriser generellt. Man har även i genomsnitt 11 % högre livsmedelspriser 
än närliggande kommuner. Det beror delvis på livsmedelsavtalen där 9 % av ordervärdena ska 
betalas tillbaka till Koncerninköp. Leverantörerna betalar 1 % av ordervärdena till Koncerninköp 
och det motsvarar ungefär 1 100 tkr och går till administrationen kring distributionscentralen 
och till upphandling och uppföljning av livsmedelsavtalen. 

Beslut 
Revisionskontoret noterar att det inte finns några formella beslut om fördelning av kostnader 
avseende distributionscentralen i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Intervjuade chefer för ekonomifunktion 
Intervjuade chefer för ekonomifunktioner för förvaltningarna uppger samstämmigt att man varit 
tvungna att höja livsmedelsbudgeten totalt med ca 13.292 tkr under åren 2019-2021. Man har inte 
fått någon extra budget för dessa tillkommande kostnader och har därmed varit tvungna att skära 
ner annan verksamhet för att ha råd med livsmedel till köken. En intervjuad uttrycker det så här:

55 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17, § 144, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 26
56 Ibid
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”Presentationen från Koncerninköp byggde på väldigt mycket antaganden. Och jag vill än en gång 
poängtera hur naivt det var att tro att leverantörerna skulle ge ”rabatt” utan att baka in det i sina 
priser. Det är klart att grannkommunerna som ingick i upphandlingssamverkan reagerade på en 
sådan konstruktion. 

Vår återbetalning, som kom ett år efter Distributionscentralens införande, motsvarar inte kostnads-
ökningen. Så löftena om att verksamheterna skulle stå ”skadelösa” har inte uppfyllts!”

Förhållandena har även medfört att man valt andra och billigare livsmedel i köken för att kunna 
hålla livsmedelsbudgetarna. 

Intervjuade på Koncerninköp
Enligt intervjuade på Koncerninköp har man inte fått någon tilldelning av medel till att driva 
den samordnade varudistributionen. Det finns inga politiska beslut som ger avdelningen några 
centrala medel anger man. Avdelningen valde då att ekonomiskt finansiera den via leverantörerna 
som enligt upphandlingsavtal får betala tillbaka totalt 10 % på ordervärdena till Borås Stad. Då 
leverantörerna bara behöver leverera allt sitt gods till en central så ska detta enligt beslutsunder-
laget och intervjuade på Koncerninköp ändå löna sig för leverantören. 

Miljövinster
I beslutsunderlaget beskrivs att samordnad varudistribution innebär miljövinster mätt i antal 
körda fordonskilometer eller mängden CO

2
.

Intervjuade vid Kostverksamheten
Intervjuade framhåller att Borås Stads kök får färre leveranser av gods nu jämfört med tidigare. 
Flera av de intervjuade ställer sig dock frågande till om antalet leveranser verkligen minskat totalt 
sett. De leverantörer som tidigare körde ut varor till köken levererar fortfarande till övriga, externa 
kunder, som i många fall ligger nära Borås Stads tillagningskök. På så vis menar man att det är 
svårt att veta om leveranserna verkligen minskat totalt sett i staden. Flera intervjuade menar att 
även dessa transporter behöver tas hänsyn till i dessa avseenden. Dessa transporter försvinner ju 
inte bara för att de inte stannar just vid Borås Stads tillagningskök. 

Intervjuade vid Koncerninköp
Från intervjuade på Koncerninköp har följande information framkommit: 

” innan avtalet Samordnad varudistribution hade Borås Stad ca 29 380 livsmedelsleveranser per år, 
och efter införandet av samordnad varudistribution ligger det idag på ca 11 960 leveranser per år 
till Borås Stads enheter.” 

Någon utvärdering av vad detta innebär i minskad miljöbelastning har Stadsrevisionen inte funnit. 
Intervjuade vid Koncerninköp uppger att samordnad varudistribution var planerat att utvärderas 
efter fem år, enligt beslutsunderlaget.57 Man har inte genomfört någon samlad utvärdering av 
projektet och dess beräknade miljövinster ännu.  

Intervjuade vid Koncerninköp menar att den samordnade varudistributionen bör utvärderas 
utifrån samtliga avtalsområden som hanteras på detta sätt. Om man bara utvärderar ett område, 
exempelvis livsmedelsområdet, så ger inte detta en fullständig bild av affärsmodellens effekter. I 
avtalet med den externa operatören av distributionscentralen finns krav att fordonen ska drivas 
med fordonsgas. 

57 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 15
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Intervjuade vid Miljöförvaltningen
Intervjuade tjänstepersoner vid Miljöförvaltningen uttrycker gällande miljöbelastningen att:

”Det var ju sagt att distributionscentralen skulle, om jag minns rätt, minska transporterna med 
2/3-delar, dvs från 33 000 till 11 000 transporter till Borås Stads verksamheter. Det är vad jag läst 
mig till i BT. Transporterna är ju med tunga fordon, lastbilar, som generellt släpper ut mer koldioxid, 
partiklar och kvävedioxid, så utifrån det perspektivet skulle det naturligtvis vara en stor miljövinst. I 
alla fall, jag har tittat på statistik jag fått från Tekniska, och där står det att på Kungsgatan åker det 
varje dygn i genomsnitt 21 892 fordon per dygn, varav tung trafik utgör 22 procent, mätår 2019. Det 
gör att det blir nästan 8 miljoner fordon som varje år åker förbi på Kungsgatan.”

Enligt Trafikverkets hemsida är det ca 19 000 fordon som varje dygn passerar förbi Annelundsmotet, 
på RV40, varav ca 10 procent utgörs av tung trafik (mätdata från 2021-09-09).58

Trafiksäkerhet
I beslutsunderlaget anges trafiksäkerhet som en av ”nyttorna” vid införsel av samordnad varu-
distribution. Beslutsunderlaget anger ökad trafiksäkerhet med motiveringen att olycksrisken 
minskar vid kommunens enheter med färre leveranser.

Intervjuade vid kostverksamheten
Samtliga intervjuade menar att, förutom vid några mindre förskolor, så är eventuell trafikfarlighet 
vid förskolor och skolor bortbyggda sedan tidigare. De flesta mottagningar av varuleveranser är 
placerade på baksidan av förskolan eller skolan. Vid nybyggnation är det byggnadsstandard att 
dessa placeras på andra sidan av exempelvis skolgårdar eller dylikt. 

Arbetsmiljö/social hållbarhet
Enligt beslutsunderlaget skulle en annan samhällsekonomisk vinst vara ett resurstillskott gäl-
lande arbetsmiljön, som skulle ge ökad service då man får färre och samlade leveranser, där även 
arbetsmiljön för personalen skulle bli bättre då tiden för varumottagningen minskar.  Dessutom 
skulle man, enligt beslutsunderlaget, spara in 4000 timmar i köken på samordnade beställningar 
och leveranser.

Intervjuade i Kostverksamheten
I praktiken har det istället blivit ett merarbete i köken uppger samtliga intervjuade. De intervjuade 
påpekar att vagnarna ofta är högt lastade och att det innebär ett arbetsmiljöproblem för de som 
arbetar i köken. Ett par av köken berättar i intervju att de anställt extra personal eller förändrat 
arbetstiderna med anledning av detta. Detta så att de är bemannade ”med långa män” för att 
kunna ta hand om varorna. En intervjuad vittnar om en arbetsskada som uppstått med anledning 
av förhållandena. Ett av problemen enligt de intervjuade handlar om att varuvagnarna ofta är 
lastade över den rullcontainerbågen (RC-bågen) se bild 1 och 2 på nästa sida.

I avtalet framgår att levererade produkter inte får överstiga överkanten på rullcontainern. 
Produkterna ska packas så att känsliga produkter inte skadas. Tunga varor ska packas i botten 
av rullcontainern och på ett sätt som underlättar mottagarens hantering.59

58 Trafikverket, 2021-09-09
59 2018-0031 IN - Livsmedelsavtal
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Bild 1 och 2. Illustration över tungt lastade vagnar, packade över RC-bågen, i en av Borås Stads 
kostenheter, 30 september 2021.

De flesta intervjuade är frågande till hur varorna ska få plats i kökets olika lagerutrymmen när 
allt kommer på samma gång. De större köken har här mindre besvär än de mindre köken. I de 
mindre köken uppger intervjuade att varorna helt enkelt inte får plats. Flera av de intervjuade 
uppger att de vid införseln fick intrycket att det skulle byggas ut om varor och vagnar inte fick 
plats. Någon sådan ombyggnad har inte genomförts. 

Intervjuade vid Koncerninköp
Enligt intervjuade vid Koncerninköp har det inte varit aktuellt med någon utbyggnad av lagrings-
utrymmen på någon enhet. Koncerninköp har heller inte får information om att någon enhet har 
behov av utbyggnad av lagringsutrymmen. Inga sådana åtgärder har heller varit aktuell att bekosta 
i projektet. Vid intervjuer med företrädare för Koncerninköp framkommer att livsmedelsavtalen 
inte reglerar viten gällande felaktigt lastade vagnar. Intervjuade anger att detta ska tas hänsyn till i 
kommande avtal gällande upphandlingar av livsmedel. Om varorna är fel lastade när de levereras 
till distributionscentralen måste det tas upp med leverantören. Intervjuade uppger vidare att man 
kontinuerligt arbetar med att leverantörer inte ska leverera gods i för högt lastade RC-vagnar.  

Intervjuade fackliga företrädare
Enligt intervju med fackliga företrädare har frågan om högt lastade vagnar tagits upp på samver-
kansmöten som ett arbetsmiljöproblem. Det har dock inte skett någon arbetsmiljöinspektion. De 
intervjuade med facklig bakgrund bekräftar de andra intervjuades utsagor om att detta betecknas 
som ett arbetsmiljöproblem för många av köken.  

Intervjuade vid distributionscentralen
Arbetsmiljöproblem uppges även finnas på distributionscentralen påtalar intervjuade där. 
Revisionskontoret har fått ta del av en avvikelserapport avseende oktober 2021 från distribu-
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tionscentralen. Där framgår att 65 vagnar under månaden varit lastade över RC-bågen eller varit 
för tungt lastade. En del av dessa vagnar får personalen på distributionscentralen lasta om, till 
exempel när det är varor som ska till olika leveransadresser lastade på samma vagn. Vid intervjuer 
uppges att antalet vagnar som är lastade för högt eller för tungt i snitt uppgår till ca 60 vagnar 
per månad av totalt i genomsnitt ca 2 000 vagnar (ca 3 %). Vid Revisionskontorets studiebesök 
på distributionscentralen visade företrädare några vagnar som var för högt lastade. 

Ruttoptimering 
Ruttoptimering angavs i beslutsunderlaget som en viktig del av införseln av samordnad varu-
distribution. 

Intervjuade vid Koncerninköp och distributionscentralen
Enligt intervjuade vid Koncerninköp så följs ruttoptimeringsprogrammet upp varje leve-
ransdag och ligger till grund för debitering från leverantören på distributionscentralen. 
Ruttoptimeringsprogrammet har enligt intervjuade på distributionscentralen inte fungerat op-
timalt då det inte tar hänsyn till vägars sträckning och t ex höjd på broar etc. Det finns enligt de 
intervjuade en förbättringspotential gällande ruttoptimeringen. 

2.4.6 Livsmedelstillsyn 
Övriga frågor som uppkommit under granskningen är gällande livsmedelstillsyn, där det kommit 
Stadsrevisionen till del att klagomål inkommit gällande leveranser av livsmedel under år 2021. 
Därutöver har även synpunkter gällande andra varugrupper än livsmedel vidtalats vid intervjuer 
med kostverksamheten och företrädare för distributionscentralen.

Livsmedelstillsyn
Under granskningen framkom uppgifter om att tillsynsprotokoll upprättats från enheten 
Livsmedelstillsyn, Miljöförvaltningen. Det hade inkommit två diarieförda klagomål och 
Revisionskontoret har även fått ta del av ordinarie inspektion, som inte påvisat några klagomål 
gällande distributionscentralens hantering av livsmedel. 

Klagomålen var gällande fiskleveranser (2021-04-15) samt kontaminerade livsmedel (2021-09-30). 

Klagomålet gällande fiskleveranser föranledde en inspektion av distributionscentralen där inga 
avvikelser förekom. I inspektionsprotokollet anges:60

”vid besöket följdes upp ett annat klagomål om hantering av fiskleveranser gällande hållbarheten och 
ankomsttemperaturen. Det framkom att verksamheten har fungerade rutiner för hållbarhetskontroll 
samt temperaturkontroll i kylar och transportbilar. Vid inspektionen uppmärksammades inga avvi-
kelser bland de kontrollerade områdena.”

Livsmedelstillsyn har beskrivit klagomålet gällande kontaminerade livsmedel som att:

”de (Distributionscentralen) måste garantera tillräcklig separering mellan livsmedelsgrupper för att 
minska risken för korskontamination. De sa då att de ska lägga en skiva emellan, och såg på fotot 
att de är gjort. Frågan är om det är tillräckligt. Har det förekommit att köttsaft har kontaminerat 
grönsaker trots skivan är det inte tillräckligt och de behöver separera ytterligare. Skivan bör vara hel 
och tillräckligt stor för att skydda grönsakerna under.” 

Livsmedelstillsyn har besvarat klagomålet via mail men har inte genomfört någon tillsyn i detta 
ärende ännu. 
60 Miljöförvaltningen, Dnr 2021-1222, 2021-04-15
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2.4.7 Kommunfullmäktiges styrdokument och indikatorer
En av utgångspunkterna i granskningen är kommunfullmäktiges styrdokument och mål inom 
området. Nedan följer en redogörelse av de intervjuade vid kostverksamhetens utsagor i dessa 
avseenden tillsammans med en sammanställning av utfall för Kommunfullmäktiges indikatorer 
i budget 2021.  

Kostpolicy
Kostverksamheterna i Borås Stad har som styrdokument en kostpolicy, antagen av Kommunfull-
mäktige. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men 
också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet.

Matsvinn
Intervjuade i kostverksamheten menar att det i Borås Stad finns ett stort fokus på matsvinn. Efter 
införandet av samordnad varudistribution menar flera intervjuade att matsvinnet ökat. Orsaken 
anges främst vara att mängden otjänliga livsmedel vid leverans ökat. Här ses en skillnad mellan 
företrädare för Vård- och äldreförvaltningen, som inte kan vidimera att matsvinnet har ökat, 
gentemot övriga förvaltningar, där samtliga anger att matsvinnet ökat. Samtliga intervjuade anger 
att man har ändrat köpmönster och lägger mer tid på beställningarna. Detta för att matsvinnet 
inte ska öka än mer. Detta har enligt samtliga intervjuade lett till en ökad arbetsbelastning för 
kostenheterna. Enheterna måste planera för att livsmedel kan vara kontaminerade eller inte 
räcker till. 

Kostenheterna anger att den tid som behöver läggas på planering och beställning av varor ökat 
exponentiellt sedan införandet av samordnad varudistribution. 

Måltidsmiljö
Måltidsmiljön har enligt vissa intervjuade påverkats. Många enhets- och verksamhetschefer 
uttrycker köksmästares och kökschefers vilja och stolthet att laga så bra mat från grunden som 
möjligt, och erbjuda bra rätter till sina brukare/elever/barn. Många intervjuade uttrycker att det 
finns en frustration ute i köken i och med att man inte längre kan beställa de livsmedel man 
skulle vilja av rädsla för att den ska vara dålig eller kontaminerad när den kommer. Detta menar 
man även påverkar även måltidsmiljön på restauranger och skolserveringar. Intervjuade från 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen påpekar exempelvis att man måste kunna kon-
kurrera med privata aktörer och kunna erbjuda minst lika bra rätter som de, för att ge eleverna 
så bra förutsättningar som möjligt.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktige har formulerat två indikatorer gällande livsmedel.61 Dessa två mål gäller 
närproducerade livsmedel och ekologiska livsmedel. 

Närproducerade livsmedel
Kommunfullmäktiges mål är att andelen närproducerade livsmedel ska öka. Enligt intervjuade 
i kostverksamheten finns i stort sett inga närproducerade varor att beställa via Borås Stads olika 
livsmedelsavtal. Flera av de intervjuade nämner champinjoner, honung samt vildsvinskött som 
varit något som diskuterats, men ingen av dessa närproducerade livsmedel finns idag att beställa 
i Borås Stads e-handelsavtal för livsmedel. 

61 Borås Stads budget 2021, sid. 15, 17
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Enligt Borås Stads delårsrapport för perioden januari-augusti 2021 ser utvecklingen för närpro-
ducerade livsmedel i Borås Stad ut enligt diagrammet nedan:

Diagram 1. Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.62

I Borås Stads delårsrapport 2021 anges att utfall för Tertial 2 saknas på grund av att närprodu-
cerade livsmedel inte är inlästa i det nya upphandlingsdatasystemet. Rapportering kan ske först 
när aktuell data är tillgänglig. Av den tillgängliga uppföljningen i diagram 1 kan konstateras att 
andelen närproducerade livsmedel har minskat under perioden tertial 1 2019 till tertial 1 2021 
med omkring 10 procentenheter. 

Ekologiska livsmedel
Gällande ekologiska livsmedel har Kommunfullmäktige tidigare haft målsättningen att dessa 
ska uppgå till 50 % av inköpta livsmedel i Borås Stad. För år 2021 är målsättningen att andelen 
inköpta ekologiska livsmedel ska öka. Intervjuade från två förvaltningar anger att deras andel av 
ekologiska livsmedel kommer att minska under 2021. En av de intervjuade menar att man får nöja 
sig med att nå upp till 25 % ekologiska livsmedel. Samtliga intervjuade menar att det dels kommer 
av att det inte alltid finns ekologiska livsmedel att tillgå och att man då får ersättningsvaror av 
leverantören, och dels på att livsmedelsbudgeten inte räcker till. Räcker inte budgeten avstår man 
från att beställa ekologiska livsmedel menar man då de varorna är dyrare. Flera av de intervju-
ade menar att här påverkar även ändrade köpmönster mot mer frysta varor andelen ekologiska 
livsmedel. Detta då utbudet av ekologiska frysta varor är mindre i nuvarande livsmedelsavtal. 

Enligt Borås Stads delårsrapport för perioden januari-augusti 2021 ser utvecklingen för ekologiska 
livsmedel ut enligt diagrammet nedan:

Diagram 2. Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.63

62 Borås Stad, Delårsrapport januari-augusti 2021, sid. 1 
63Borås Stad, Delårsrapport januari-augusti 2021, sid 13
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I jämförelse mellan tertial 2 år 2020 och tertial 2 år 2021 har de ekologiska inköpen minskat 
med -3,92 procentenheter (från 44,77 % år 2020 till 40,85 % år 2021). Borås Stad har enligt 
delårsrapporten köpt in en mindre andel livsmedel i jämförelse mellan tertial 2 år 2020 och tertial 
2 år 2021. Trenden visar att alla förvaltningar har lägre andel ekologiska inköp. I delårsrapporten 
framgår även att pandemin har påverkat alla förvaltningar i staden, några verksamheter har varit 
helt eller delvis stängda. När skolorna varit stängda har inköpen av ekologiska mejeriprodukter 
sjunkit, vilket haft stor påverkan på resultatet.64

2.5 Ekonomisk utvärdering
Som en del av granskningen har Revisionskontoret genomfört en ekonomisk utvärdering av 
samordnad varudistribution. Utvärderingen bygger på tillgängliga uppgifter och sifferunder-
lag från ekonomisystemet Agresso. Revisionskontorets beräkningar har sedan ställts mot den 
ekonomiska kalkylen i beslutsunderlaget till samordnad varudistribution, som i tabellen ligger 
i budgetkolumnerna. 

I bilaga 1 finns en sammantagen ekonomisk utvärdering av införandet av samordnad varudist-
ribution. Totalt visar utvärderingen att den sammanlagda kostnaden för Borås Stad, under åren 
som samordnad varudistribution varit i drift, uppgår till ca 21 mnkr. För mer detaljerad förklaring 
av kalkylen hänvisas till bilaga 1. Därutöver har en återbetalning genomförts till verksamheterna 
på ca 2.7 mnkr i januari 2021 för tidigare års överskott från Koncerninköp (denna summa är 
avräknat i kalkylen under summan Logistik/Koncerninköp). 

Kostnaden för förprojekteringen har beräknats av projektledarens lön mellan åren 2014 till 2016. 
Från 2017-2019-05 har beräkningarna utgått från uppgifter från Koncerninköp. Därutöver har 
kostnaden för den externa konsult som gjort miljöutredningen i bilagan lagts på summan för 
förprojekteringsfasen.65

I beslutsunderlaget finns en rad om uppskattad inkurans, d.v.s. varor som blivit skadade eller på 
annat sätt förstörda, som budgeterats till 10.000 kr per år. För att uppskatta denna kostnad har 
samtliga kreditfakturor från de aktuella livsmedelsleverantörerna hämtats från ekonomisystemet 
för perioden som distributionscentralen varit igång. I kalkylen (se bilaga 1) har krediterade varor 
under tidsperioden uppgått till ca 1.1 mnkr.66

Kostnaden för att hantera en faktura uppskattas i kalkylen till 500 kr per faktura. Uppskattningen 
baseras på SPVs beräknade kostnad för hantering av en faktura.67 Dessa kostnader innefattar även 
kreditkostnader orsakade av att det tar onödigt lång tid att skapa och leverera en korrekt orderbe-
kräftelse och faktura till kunden. Många fakturor bestrids pga. felaktigheter i pris, avtal, villkor 
eller kundspecifik fakturainformation som kunden kräver för att betala. I dessa fall tillkommer 
även kostnader för det manuella arbetet med att identifiera och ändra ordern, ev. övriga system 
och underlag och få godkännande för att ställa ut kreditfakturor och slutligen skicka en ny och 
förhoppningsvis korrekt faktura. Kostnaden för att hantera dessa kreditfakturor uppskattas i 
kalkylen till ca 1,1 mnkr.

Ökad livsmedelsbudget för Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden uppgår till sammanlagt 13.292 tkr för åren 
2019–2021. Detta enligt uppgift från förvaltningarnas ekonomifunktioner.

64 Ibid.
65 Agresso: gällande Distributionscentralens införande finns såväl intäkter som kostnader hämtats från ansvar 035130 Logistik.
66 SPV administrativ avgift. Websida: https://www.spv.se/arbetsgivare/statlig-tjanstepension/kostnader-och-fakturor/fakturor/administrativ-

avgift-for-den-valbara-delen/ , 2022-01-03
67 SPV administrativ avgift. Websida: https://www.spv.se/arbetsgivare/statlig-tjanstepension/kostnader-och-fakturor/fakturor/administrativ-

avgift-for-den-valbara-delen/ , 2022-01-03
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Ökad ramavtalstrohet har i kalkylen beräknats efter den totala summan som varuhandlats utan 
order i e-handelssystemet från en avtalsleverantör. Istället för att e-handla i systemet har man åkt 
till leverantören och handlat ”över disk” eller kompletterat beställningen via telefon. Summan för 
den enda leverantör som tagits med i kalkylen uppgår till ca 1.7 mnkr under perioden maj 2019 
till december 2021. Kostnaden innefattar endast en leverantör och omfattar inte arbetstid eller 
resekostnader. Det finns på så vis ett mörkertal som inte uppskattas i kalkylen där man valt andra 
sätt att lösa kritiska situationer i tillagningsköken (ex. handla över disk hos andra leverantörer).

Projektets kalkyl räknade med en besparing totalt sett i tillagningsköken om ca 4 000 timmar 
per år. Kalkylen omfattar inte någon uppskattning om kostnader avseende arbetsbelastning 
eller arbetsmiljö. Detta då dessa kostnader är svåra att uppskatta i detalj i ekonomiska termer. 
Tillagningsköken uppger dock att de fått en ökad arbetsbelastning och en försämrad arbetsmiljö.

När det gäller minskad miljöbelastning finns inte heller några uppskattningar i dessa avseenden 
med i kalkylen. Anledningen är att inga uppföljningar av projektets miljöpåverkan genomförts 
och inga uppgifter finns att tillgå. 

Totalt visar utvärderingen att det sammanlagda ekonomiska utfallet för Borås Stad från förpro-
jektering till 2021, har uppgått till ca -21 mnkr. Det ekonomiska utfallet i beslutsunderlaget 
skulle enligt den kalkyl som upprättades till Kommunfullmäktige fram till 2021 ha uppgått till ca 
-11 mnkr (se bilaga 1). Förhållandena medför att det ekonomiska utfallet totalt för den samordnade 
varudistributionen fram till 2021, varit minst ca 10 mnkr högre än vad som beräknades inför 
beslutet. Det sämre ekonomiska utfallet beror till största delen på ökade kostnader i livsmedels-
budget för berörda nämnder med tillagningskök.

Sammanfattningsvis är det värt att framhålla att Revisionskontorets kalkyl är genomförd med 
en försiktighetsprincip, där ekonomiskt utfall som inte kunnat vidimeras inte tagits med. Detta 
medför att kalkylen inte är exakt och att kostnaderna kan vara högre.
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3 Stadsrevisionens bedömningar 
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. Granskningens syfte är att 
granska om den samordnade varudistributionen uppfyller Kommunfullmäktiges målsättningar 
och om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till kostnader och kvalitet när 
det gäller leverans av livsmedel.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och ett stort antal intervjuer i berör-
da verksamheter. Som en del av granskningen har även en ekonomisk kalkyl upprättats som 
uppskattar det ekonomiska utfallet för förprojektering, införsel och drift av den samordnade 
varudistributionen fram till och med 2021.

Samordnad varudistribution i Borås Stad
Kommunfullmäktige i Borås Stad fattade 17 augusti 2017 inriktningsbeslut avseende samord-
nad varudistribution. Beslutet innebar införsel av samordnad varudistribution i Borås Stad där 
kommunens alla inleveranser av varor skulle ske genom en distributionscentral där Borås Stad 
tar över rollen som distributör. Centralen skulle enligt beslutet drivas av en extern part.

Enligt underlaget till beslutet skulle den samordnade varudistributionen ge bättre förutsättningar 
för elektronisk handel och minska antalet transporter och leveranser till Borås Stads enheter. Ökad 
konkurrens skulle utöka antalet leverantörer och möjliggöra för mer närproducerade livsmedel 
och minskade kostnader. Avtalstroheten för Borås Stads verksamheter skulle förbättras. Införseln 
skulle öka trafiksäkerheten, minska transporterna och därigenom minska miljöbelastningen vid 
kommunens verksamheter. Dessutom skulle införseln minska arbetsbelastningen och förbättra 
arbetsmiljön vid kostenheterna/tillagningsköken. Det ekonomiska utfallet beräknades till ett 
positivt resultat om ca 3,7 mnkr efter sex år.

Beslutsunderlaget konstaterade att införseln förutsatte fler upphandlingar av livsmedel med korta 
avtalstider och att kommunikationskanalerna fungerade i organisationen.

Utöver ovanstående finns två indikatorer från Kommunfullmäktige som berör området. Dessa 
anger ökad andel närproducerade respektive ekologiska livsmedel. Borås Stad har även en 
Kostpolicy som bl.a. anger att matsvinn ska minimeras och att arbetsmiljön ska vara säker för 
personalen.

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför Kommunfullmäktiges beslut 
och de övriga målsättningar som finns inom området konstatera att fullmäktige hade högt ställda 
ambitioner med införseln av samordnad varudistribution i Borås Stad. 

Den samordnade varudistributionen driftsattes 2 maj 2019. Granskningen visar att merparten 
av de ambitioner som fanns med införseln inte har infriats fram till och med 2021. I flera fall har 
utvecklingen istället gått i motsatt riktning. Bristerna som framkommer i granskningen är så 
omfattande att den samordnade varudistributionen när det gäller leverans av livsmedel i Borås 
Stad inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. 

Stadsrevisionen bedömer utfallet i förhållande till Kommunfullmäktiges målsättningar med den 
samordnade varudistributionen enligt nedanstående. 
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Mindre transporter och ökad trafiksäkerhet vid Borås Stads enheter
Samtliga intervjuade i granskningen uppger att antalet transporter och leveranser till Borås Stads 
enheter har minskat sedan införseln av samordnad varudistribution. Flera intervjuade i gransk-
ningen är samtidigt frågande till om antalet leveranser verkligen minskat totalt sett i Staden. 
De leverantörer som tidigare körde ut varor till köken levererar fortfarande till övriga, externa 
kunder, som i många fall ligger nära Borås Stads tillagningskök.

Ingen vidtalad i granskningen kan visa i vilken omfattning de minskade transporterna bidragit 
till minskad miljöbelastning totalt sett i Borås. Någon samlad utvärdering av projektets miljö-
effekter har ännu inte genomförts.  

Merparten intervjuade i granskningen menar att införseln inte kan sägas ha ökat trafiksäkerheten 
vid de enheter som omfattas i någon större utsträckning. Detta då potentiellt riskfyllda trafiklös-
ningar vid enheterna i de flesta fall byggts bort redan före den samordnade varudistributionen 
driftsattes. 

Stadsrevisionens bedömning är att målsättningen om minskat antal transporter till Borås Stads 
enheter uppnåtts. I vilken utsträckning detta bidragit till minskad miljöbelastning totalt sett går 
inte bedöma, eftersom utvärdering av projektets miljöeffekter ännu inte genomförts. En utvärde-
ring av den samordnade varudistributionens miljöeffekter behöver genomföras. Trafiksäkerheten 
bedöms ha förbättrats i viss mån genom det minskade antalet transporter till Stadens enheter. 

Ökad konkurrens, ökat antal leverantörer och närproducerade livsmedel
Borås Stad har med befintliga livsmedelsavtal i huvudsak en större leverantör och ett litet antal 
mindre leverantörer av livsmedel. Avtalstiderna har såvitt framkommer i granskningen inte jus-
terats. Inga nya avtal har tecknats med leverantörer av närproducerade livsmedel sedan införseln 
av den samordnade varudistributionen. Det finns idag endast ett fåtal närproducerade livsmedel 
att beställa för tillagningsköken. 

Förhållandena innebär att det koncept, med många mindre upphandlingar och korta avtalstider, 
som angavs som betydelsefullt i beslutsunderlaget vid införseln av den samordnade varudistri-
butionen, inte har genomförts. 

Stadsrevisionen bedömer att målsättningarna om ökad konkurrens, ökat antal leverantörer och 
närproducerade livsmedel inte har uppnåtts. Den inriktning på upphandlingsförfarandet som 
beslutsunderlaget angav som avgörande för affärsmodellen har inte genomförts. 

Minskad arbetsbelastning och förbättrad arbetsmiljö
Den samordnade varudistributionen har ökat arbetsbelastningen i tillagningsköken bl.a. genom 
felaktigt lastade leveranser, ökad andel otjänliga varor vid leverans och att mer arbetstid går åt till 
planering av beställningar. Många tillagningskök uppger att man kontinuerligt arbetar fram reser-
vmenyer som man kan ta till om varor skadats, inte går att servera eller inte levererats i tid. Många 
av köken försöker hjälpa varandra med varor när rätt livsmedel saknas. Utsagor från intervjuade 
visar att det inte är ovanligt att man får lösa varubrist genom att åka och komplementhandla 
över disk – antingen hos en avtalad leverantör eller utanför upphandlingsavtalen. Inköp utanför 
upphandlingsavtalen sker i förekommande fall tvärtemot Kommunfullmäktiges intentioner.   

När det gäller färska varor så som charkuterier, grönsaker och färsk fisk m.m. uppger tillagningskö-
ken att man - av rädsla för att få otjänliga produkter - i större utsträckning istället beställer frysta 
varor. Detta anges försämra matkvaliteten och öka arbetsbördan i hanteringen av livsmedlen. 
Sammantaget medför förhållandena enligt vidtalade i granskningen att tillagningskökens för-
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utsättningar att laga så bra mat som möjligt till brukare, barn och elever i dessa delar begränsats 
sedan införseln av samordnad varudistribution. 

Vidtalade kostverksamheter och fackliga företrädare uppger att arbetsmiljön i tillagningskö-
ken försämrats sedan införseln av den samordnade varudistributionen. Förhållandena anges i 
 huvudsak bero på felaktigt lastat gods, ökad andel frysta varor, att en större mängd gods levereras 
vid samma tillfälle och att den administrativa arbetsbördan ökat. Det är företrädesvis de mindre 
tillagningsköken som påtalar problemen och här framförs även att lagringsutrymmen så som kyl 
och frys m.m. i flera fall inte klarar av att lagra den mängd gods som krävs.

Stadsrevisionens bedömning är att målsättningarna om minskad arbetsbelastning och förbättrad 
arbetsmiljö i tillagningsköken inte har uppnåtts. Istället har arbetsbelastningen ökat och arbets-
miljön blivit sämre. Utvecklingen innebär att många av tillagningskökens förutsättningar att 
laga så bra mat som möjligt till brukare, barn och elever har försämrats.    

Fungerande kommunikation 
Vidtalade i kostverksamheten framhåller samstämmigt att kommunikationen i den samordnade 
varudistributionen inte fungerar. Trepartsförhållandet gör att man inte alltid vet vart man ska 
vända sig när exempelvis leveranser är felaktiga eller när gods skadats. Avdelningen Koncerninköp 
vid Stadsledningskansliet har arbetat med att förbättra kommunikationsrutinerna och utökat 
bemanningen som hanterar inkomna frågor och synpunkter. Rutinen när det gäller varor som 
ska krediteras är tidskrävande och i många fall hinner verksamheten i tillagningsköken inte med 
att kreditera som man ska. Detta medför ett stort mörkertal när det gäller skadat eller felaktigt 
levererat gods. 

Representanter för kostverksamheterna menar att man sökt dialog kring olika former av pro-
blem som uppstått i affärsmodellen. De anger att identifierade problem inte hanteras och att 
återkoppling till verksamheterna många gånger inte genomförs. Vidtalade vid Koncerninköp 
har i stor utsträckning andra utsagor och framhåller att kommunikationen fungerar väl och är 
tydliggjord i modellen.  

Det finns inget gemensamt forum som syftar till att identifiera, hantera och diskutera systema-
tiska problem eller avvikelser som uppstår i den samordnade varudistributionens olika delar. 
Hur mandat och ansvarsförhållanden ser ut när det gäller styrning, ledning och samordning av 
affärsmodellen är i många avseenden oklart.  

Stadsrevisionens bedömning är att kommunikationen i affärsmodellen samordnad varu-
distribution inte är ändamålsenlig och effektiv. Att vidtalade verksamheter ger helt olika bil-
der av hur väl kommunikationen i modellen fungerar bekräftar Stadsrevisionens bedömning. 
Kommunikationen behöver tillsammans med styrning, ledning och samordning utvecklas och 
förbättras för affärsmodellen som helhet.

Kostnadsutveckling
Stadsrevisionen har som en del av granskningen genomfört en ekonomisk utvärdering av peri-
oden från förprojektering fram till och med 2021 i projektet. Totalt visar utvärderingen att det 
sammanlagda ekonomiska utfallet för Borås Stad från förprojektering till 2021, har uppgått till ca 
-21 mnkr. Det ekonomiska utfallet i beslutsunderlaget skulle enligt den kalkyl som upprättades
till Kommunfullmäktige fram till 2021 ha uppgått till ca -11 mnkr. Detta innebär att kostnaden
för projektet fram till 2021 varit minst ca 10 mnkr högre än vad som beräknades inför beslutet.
Utvecklingen beror till största delen på ökade kostnader i livsmedelsbudget för berörda nämnder
med tillagningskök.
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Stadsrevisionens utvärdering är genomförd med en försiktighetsprincip. Detta medför att kalkylen 
inte är exakt och att kostnaderna kan vara högre.  

Stadsrevisionens bedömning är att de ekonomiska målsättningarna för den samordnade varudist-
ributionen inte har uppnåtts. Införseln har blivit kostnadsdrivande, framför allt för nämndernas 
kostverksamheter. En fullständig ekonomisk utvärdering av affärsmodellen behöver genomföras.

Kommunfullmäktiges indikatorer och Kostpolicy
När det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är trenden minskad andel ekologiska och när-
producerade livsmedel. Vidtalade kostenheter uppger svårigheter att bedriva verksamheten i 
enlighet med Kommunfullmäktiges mål då budgetförutsättningarna har försämrats. 

Samtliga vidtalade nämnders kostenheter, förutom Vård- och äldrenämndens, menar att matsvin-
net ökat efter införandet av samordnad varudistribution. Det ökade svinnet kommer till största 
delen av att en större andel av de levererade livsmedlen inte är tjänliga vid leverans. Enheterna 
har ändrat sina köpmönster och får lägga mer tid på beställningar för att matsvinnet inte ska 
öka än mer. 

Stadsrevisionens bedömning är att införseln av samordnad varudistribution medfört att verk-
samheten i köken inte kan bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges målsättningar i Budget 
2021. Förhållandena innebär även att verksamheterna inte kan leva upp till delar av Borås Stads 
Kostpolicy. 

Distributionscentralen
Samordnad varudistribution är en affärsmodell som innefattar flera olika delar. Distributions-
centralen som driftsattes i maj 2019 är en av dessa delar. Centralen drivs av en extern part enligt ett 
särskilt avtal. Distributionscentralen är på så vis endast en del av de funktioner som är väsentliga 
för den samordnade varudistributionen. 

Uppgifter som framkommer i granskningen visar att delar av de problem som finns inom kos-
tenheterna även finns vid distributionscentralen. Intervjuade berättar om en stor mängd felaktigt 
lastat gods till centralen och svårigheter både i kommunikation och vid avstämning av beställ-
ningar och leveranser. Distributionscentralen försöker kompensera för felaktigt lastade varor och 
anger svårigheter i arbetsmiljön när det gäller leveranser.  

Distributionscentralens verksamhet utvärderas med utgångpunkt i de avtal som tecknats med 
Borås Stad. Koncerninköp vid Stadsledningskansliet har påbörjat avtalsutvärdering av distribu-
tionscentralen. Stadsrevisionen kan konstatera att även distributionscentralen påverkats av flera 
av de förhållanden som framkommit i granskningen.  

Sammanfattande bedömning 
Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför Kommunfullmäktiges beslut 
och de övriga målsättningar som finns inom området konstatera att Kommunfullmäktige hade 
höga ambitioner med införseln av samordnad varudistribution i Borås Stad.

Granskningen visar att merparten av dessa ambitioner inte har förverkligats. I flera fall har ut-
vecklingen istället gått i motsatt riktning. 

Den samordnade varudistributionen av livsmedel har bl.a. inneburit ökad arbetsbelastning, 
försämrad arbetsmiljö och ökat matsvinn i Borås Stads tillagningskök. De ekonomiska målsätt-
ningarna nås inte och modellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas kostverksam-
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heter. Arbetet präglas därutöver av bristande kommunikation, samordning, styrning och ledning. 
Förhållandena innebär bl.a. att verksamheten i tillagningsköken inte kan bedrivas i enlighet med 
Kommunfullmäktiges målsättningar eller fullt ut uppfylla Borås Stads Kostpolicy. 

Bristerna som framkommer i granskningen är så omfattande att den samordnade varudistribu-
tionen när det gäller livsmedel i Borås Stad inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. 

Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder, 
genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade varudistributionen 
i Borås Stad. Arbetet behöver i Stadsrevisionens mening leda till åtgärder som syftar till att 
Kommunfullmäktiges mål kan nås.

Måltider är en väsentlig del av vardagen för många barn, elever, äldre, brukare m.fl. i Borås Stads 
verksamheter. Detta understryker i Stadsrevisionens mening vikten av åtgärder inom området.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Sandström 
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Bilaga 1. Ekonomisk utvärdering av Distributionscentralen

Kostnader
Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall

Distributionscentral 6 000 000     6 000 000     -     Rad 5-14 från Agresso
Fordon inkl. chaufför 9 000 000     20 385 754   9 000 000    20 385 754   Ansvar 035130 Logistik
Intäkt från leverantörer 9%+1% -      22 325 929-      -   22 325 929-       
Ruttoptimering, utbildning, support 500 000    131 429  500 000      131 429   
Support datainsamling 200 000    200 000      -     
Driftkostnad datasystem logistik 150 000  250 640  150 000      250 640  
Projektledare implementering 1 400 000      3 762 544      1 400 000    3 762 544     
Logistik- och inköpssamordnare 2 100 000    1 631 714    2 100 000     1 631 714     
Upphandlare 2 100 000    2 100 000     -     
E-handelssupport 2 100 000    2 100 000     -     
Summa Logistik/Koncerninköp 2 100 000      3 762 544      21 450 000  73 608    23 550 000   3 836 152     Summa ansvar 035130

Inkurans 30 000   1 147 385    30 000    1 147 385     Kreditfakturor

Arbete för att hantera kreditfakturor (500 kr/faktura) 1 030 000     -    1 030 000     
Kostnad för hantering av kreditfakturor 500 
kr/faktura

TOTALSUMMA Kostnad för Distributionscentral 2 100 000      3 762 544      21 480 000   2 250 993    23 580 000        6 013 537     
Nytta -    -     

Varupriset blir lägre - - 6 000 000-  13 292 000  6 000 000-  13 292 000   
 Ökad livsmedelsbudget 2019-2021 Förskola, 
Grundskola, GyVux, VÄN 

Ökad ramavtalstrohet - - 2 250 000-  1 724 422    2 250 000-  1 724 422      Snarare minskad ramavtalstrohet
Andra nyttor utanför ekonomisk kalkyl - -     

Resurstillskott mindre varuhantering i köken (ber. 4000 timmar) 3 600 000-  - 3 600 000-   -

Samhällsekonomisk vinst miljöbelastning 600 000-  -    600 000-    -     
Arbetsbördan ökat till det dubbla enligt intervjuer 
nollat i resultat

Uppskattat matsvinn i köken - se ökad livsm.budget -   -    -     Kan inte verifieras

Summa utfall: 2 100 000     3 762 544     9 030 000         17 267 415      11 130 000      21 029 959       

Sammanställning 2014-2021 År 1-3  
 2019.05- 2021.12Förstudie 2014.08-2019.05

Ekonomisk utvärdering för samordnad varudistribution

Bilaga 1
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Beskrivning av ekonomisk utvärdering
Utvärderingen utgår från beslutsunderlagets sifferunderlag, som i tabellen ovan ligger i budget-
kolumnerna. 

Förprojektet har beräknats av projektledarens lön mellan åren 2014 till 2016. Från 2017-2019.05 
har beräkningarna utgått från ansvar 035130 Logistik, som Revisionskontoret fått uppgift av 
Koncerninköp som det ansvar som samordnade varudistributionens intäkter och kostnader bok-
förts på i ekonomisystemet Agresso. Därutöver har kostnaden för den externa konsult som gjort 
miljöutredningen i bilagan lagts på summan för projekteringsfasen.

Gällande Distributionscentralens införande är såväl intäkter som kostnader hämtade från ansvar 
035130 Logistik i utfallskolumnen för de tre åren.

I beslutsunderlaget fanns en rad om uppskattad inkurans, dvs varor som blivit skadade eller på 
annat sätt förstörda som en beräkning på 10 000 kr per år. För att uppskatta denna kostnad har 
samtliga kreditfakturor från de aktuella livsmedelsleverantörerna tagits ut från ekonomisystemet 
under den tidsperiod som Distributionscentralen varit igång. Denna summa uppgår till 1.147 
tkr under tidsperioden 2019.05 till 2021.12. Kostnaden för att hantera en faktura uppskattas 
till 500 kr per faktura.68 Kreditkostnader orsakade av att det tar onödigt lång tid att skapa och 
leverera en korrekt orderbekräftelse och faktura till kunden. Många fakturor bestrids pga. fel-
aktigheter i pris, avtal, villkor eller kundspecifik fakturainformation som kunden kräver för att 
betala. I dessa fall tillkommer även kostnader för det manuella arbetet med att identifiera och 
ändra ordern, ev. övriga system och underlag och få godkännande för att ställa ut kreditfakturor 
och slutligen skicka en ny och förhoppningsvis korrekt faktura.69 Kostnaden för att hantera dessa 
kreditfakturor uppgår under åren till 1 030 tkr.

Ökad livsmedelsbudget för Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden uppgår till sammanlagt 13 292 tkr under åren 
2019-2021 enligt uppgift från nämndernas ekonomifunktioner.

Ökad ramavtalstrohet har i kalkylen beräknats efter den totala summan som varuhandlats utan 
order i e-handelssystemet från i intervjuerna uppgiven leverantör, där man handlat ”över disk”. 
Summan uppgår till 1.724 tkr under perioden maj 2019 till december 2021. Därtill finns ett mör-
kertal som inte uppskattats i kalkylen, där man valt andra sätt att lösa kritiska situationer i köken.

68  SPV administrativ avgift. Websida: https://www.spv.se/arbetsgivare/statlig-tjanstepension/kostnader-och-fakturor/fakturor/administrativ-

avgift-for-den-valbara-delen/ , 2022-01-03
69 Websida: https://www.multisoft.se/kunskapsbank/kostnad-per-faktura/, 2022-01-03
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Återbetalning till verksamheterna
I början av 2021 fick verksamheterna en återbetalning gällande samordnad varudistribution:

Enligt intervjuade på Koncerninköp innebär återbetalningen ett överskott som samordnad varudist-
ribution gav år 2020. Detta betalades ut i januari år 2021 men avsåg ett överskott genererat år 2020. 

 Återbetalningen är avräknad summan under Logistik/Koncerninköp i kalkylen.
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Bilaga 2. Saknat eller fel gods vid leverans
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Kontaktvägar Samordnad varudistribution

Leveransmottagning
Kontrollera antal kolli mot följesedeln och att förpackningarna är hela. 
Varumottag därefter leveransen i Agresso.

Har du fått fel varor, för mycket eller för lite varor? – Kontakta DC. 

Fel på vara
Vid fel på själva varan, t ex kort hållbarhetstid eller dålig vara – Kontakta leverantören 
och reklamera.  

Fel på leverans
Vid fel på leveransen, till exempel fel antal kolli, trasiga ytterförpackningar – Kontakta DC. 

Information och andra frågor
Frågor om leveransdagar, planering och liknande? – Kontakta Projektledare 
Samordnad varudistribution.

Kontakt DC

Tel: 033-17 74 81 
Mail: terminal@lbc-boras.se

Kontakt Samordnad 
varudistribution

Tel: 033-35 70 32 
Mail: samdist@boras.se
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Granskning av samordnad 
varudistribution 
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistri
bution i Borås Stad. Granskningens syfte är att gran
ska om den samordnade varudistributionen uppfyller 
Kommunfullmäktiges målsättningar och om verksam
heten är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till kost
nader och kvalitet när det gäller leverans av livsmedel.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier 
och ett stort antal intervjuer i berörda verksamheter. Som 
en del av granskningen har även en ekonomisk kalkyl 
upprättats som uppskattar det ekonomiska utfallet för 
förprojektering, införsel och drift av den samordnade va
rudistributionen fram till och med 2021.

Samordnad varudistribution i Borås Stad
Kommunfullmäktige i Borås Stad fattade 17 augusti 2017 
inriktningsbeslut avseende samordnad varudistribution. 
Beslutet innebar införsel av samordnad varudistribution 
i Borås Stad där kommunens alla inleveranser av varor 
skulle ske genom en distributionscentral där Borås Stad 
tar över rollen som distributör. Centralen skulle enligt 
beslutet drivas av en extern part.

Enligt underlaget till beslutet skulle den samordnade va
rudistributionen ge bättre förutsättningar för elektronisk 
handel och minska antalet transporter och leveranser till 
Borås Stads enheter. Ökad konkurrens skulle utöka antalet 
leverantörer och möjliggöra för mer närproducerade livs
medel och minskade kostnader. Avtalstroheten för Borås 
Stads verksamheter skulle förbättras. Införseln skulle öka 
trafiksäkerheten, minska transporterna och därigenom 
minska miljöbelastningen vid kommunens verksamheter. 
Dessutom skulle införseln minska arbetsbelastningen och 
förbättra arbetsmiljön vid kostenheterna/tillagningsköken. 
Det ekonomiska utfallet beräknades till ett positivt resultat 
om ca 3,7 mnkr efter sex år.

Beslutsunderlaget konstaterade att införseln förutsatte fler 
upphandlingar av livsmedel med korta avtalstider och att 
kommunikationskanalerna fungerade i organisationen.

Utöver ovanstående finns två indikatorer från Kommun
fullmäktige som berör området. Dessa anger ökad andel 
närproducerade respektive ekologiska livsmedel. Borås 
Stad har även en Kostpolicy som bl.a. anger att mats
vinn ska minimeras och att arbetsmiljön ska vara säker 
för personalen.

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget 
inför Kommunfullmäktiges beslut och de övriga målsätt
ningar som finns inom området konstatera att fullmäktige 
hade högt ställda ambitioner med införseln av samordnad 
varudistribution i Borås Stad. 

Den samordnade varudistributionen driftsattes 2 maj 
2019. Granskningen visar att merparten av de ambitioner 
som fanns med införseln inte har infriats fram till och med 
2021. I flera fall har utvecklingen istället gått i motsatt 
riktning. Bristerna som framkommer i granskningen är så 
omfattande att den samordnade varudistributionen när det 
gäller leverans av livsmedel i Borås Stad inte kan bedömas 
som ändamålsenlig och effektiv. 

Stadsrevisionen bedömer utfallet i förhållande till 
Kommunfullmäktiges målsättningar med den samord
nade varudistributionen enligt nedanstående. 

Mindre transporter och ökad trafiksäkerhet vid Borås Stads 
enheter
Samtliga intervjuade i granskningen uppger att antalet 
transporter och leveranser till Borås Stads enheter har 
minskat sedan införseln av samordnad varudistribution. 
Flera intervjuade i granskningen är samtidigt frågande 
till om antalet leveranser verkligen minskat totalt sett i 
Staden. De leverantörer som tidigare körde ut varor till 
köken levererar fortfarande till övriga, externa kunder, 
som i många fall ligger nära Borås Stads tillagningskök.

Ingen vidtalad i granskningen kan visa i vilken omfattning 
de minskade transporterna bidragit till minskad miljöbe
lastning totalt sett i Borås. Någon samlad utvärdering av 
projektets miljöeffekter har ännu inte genomförts.  

Merparten intervjuade i granskningen menar att införseln 
inte kan sägas ha ökat trafiksäkerheten vid de enheter som 
omfattas i någon större utsträckning. Detta då potenti
ellt riskfyllda trafiklösningar vid enheterna i de flesta fall 
byggts bort redan före den samordnade varudistributionen 
driftsattes. 

Stadsrevisionens bedömning är att målsättningen om 
minskat antal transporter till Borås Stads enheter upp
nåtts. I vilken utsträckning detta bidragit till minskad 
miljöbelastning totalt sett går inte bedöma, eftersom ut
värdering av projektets miljöeffekter ännu inte genomförts. 
En utvärdering av den samordnade varudistributionens 
miljöeffekter behöver genomföras. Trafiksäkerheten be
döms ha förbättrats i viss mån genom det minskade antalet 
transporter till Stadens enheter. 
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Ökad konkurrens, ökat antal leverantörer och närprodu-
cerade livsmedel
Borås Stad har med befintliga livsmedelsavtal i huvudsak 
en större leverantör och ett litet antal mindre leverantö
rer av livsmedel. Avtalstiderna har såvitt framkommer i 
granskningen inte justerats. Inga nya avtal har tecknats 
med leverantörer av närproducerade livsmedel sedan in
förseln av den samordnade varudistributionen. Det finns 
idag endast ett fåtal närproducerade livsmedel att beställa 
för tillagningsköken. 

Förhållandena innebär att det koncept, med många min
dre upphandlingar och korta avtalstider, som angavs som 
betydelsefullt i beslutsunderlaget vid införseln av den sam
ordnade varudistributionen, inte har genomförts. 

Stadsrevisionen bedömer att målsättningarna om ökad 
konkurrens, ökat antal leverantörer och närproducerade 
livsmedel inte har uppnåtts. Den inriktning på upphand
lingsförfarandet som beslutsunderlaget angav som avgö
rande för affärsmodellen har inte genomförts. 

Minskad arbetsbelastning och förbättrad arbetsmiljö
Den samordnade varudistributionen har ökat arbetsbe
lastningen i tillagningsköken bl.a. genom felaktigt lasta
de leveranser, ökad andel otjänliga varor vid leverans och 
att mer arbetstid går åt till planering av beställningar. 
Många tillagningskök uppger att man kontinuerligt ar
betar fram reservmenyer som man kan ta till om varor 
skadats, inte går att servera eller inte levererats i tid. Många 
av köken försöker hjälpa varandra med varor när rätt livs
medel saknas. Utsagor från intervjuade visar att det inte 
är ovanligt att man får lösa varubrist genom att åka och 
komplementhandla över disk – antingen hos en avtalad le
verantör eller utanför upphandlingsavtalen. Inköp utanför 
upphandlingsavtalen sker i förekommande fall tvärtemot 
Kommunfullmäktiges intentioner.   

När det gäller färska varor så som charkuterier, grönsaker 
och färsk fisk m.m. uppger tillagningsköken att man  av 
rädsla för att få otjänliga produkter  i större utsträckning 
istället beställer frysta varor. Detta anges försämra mat
kvaliteten och öka arbetsbördan i hanteringen av livsmed
len. Sammantaget medför förhållandena enligt vidtalade 
i granskningen att tillagningskökens förutsättningar att 
laga så bra mat som möjligt till brukare, barn och elever i 
dessa delar begränsats sedan införseln av samordnad va
rudistribution. 

Vidtalade kostverksamheter och fackliga företrädare 
uppger att arbetsmiljön i tillagningsköken försämrats 

sedan införseln av den samordnade varudistributionen. 
Förhållandena anges i huvudsak bero på felaktigt lastat 
gods, ökad andel frysta varor, att en större mängd gods 
levereras vid samma tillfälle och att den administrativa 
arbetsbördan ökat. Det är företrädesvis de mindre tillag
ningsköken som påtalar problemen och här framförs även 
att lagringsutrymmen så som kyl och frys m.m. i flera fall 
inte klarar av att lagra den mängd gods som krävs.

Stadsrevisionens bedömning är att målsättningarna 
om minskad arbetsbelastning och förbättrad arbets
miljö i tillagningsköken inte har uppnåtts. Istället har 
arbets belastningen ökat och arbetsmiljön blivit sämre. 
Utvecklingen innebär att många av tillagningskökens för
utsättningar att laga så bra mat som möjligt till brukare, 
barn och elever har försämrats. 

Fungerande kommunikation 
Vidtalade i kostverksamheten framhåller samstämmigt att 
kommunikationen i den samordnade varudistributionen 
inte fungerar. Trepartsförhållandet gör att man inte alltid 
vet vart man ska vända sig när exempelvis leveranser är fel
aktiga eller när gods skadats. Avdelningen Koncerninköp 
vid Stadsledningskansliet har arbetat med att förbättra 
kommunikationsrutinerna och utökat bemanningen som 
hanterar inkomna frågor och synpunkter. Rutinen när det 
gäller varor som ska krediteras är tidskrävande och i många 
fall hinner verksamheten i tillagningsköken inte med att 
kreditera som man ska. Detta medför ett stort mörkertal 
när det gäller skadat eller felaktigt levererat gods. 

Representanter för kostverksamheterna menar att man 
sökt dialog kring olika former av problem som uppstått 
i affärsmodellen. De anger att identifierade problem inte 
hanteras och att återkoppling till verksamheterna många 
gånger inte genomförs. Vidtalade vid Koncerninköp har 
i stor utsträckning andra utsagor och framhåller att kom
munikationen fungerar väl och är tydliggjord i modellen.  

Det finns inget gemensamt forum som syftar till att iden
tifiera, hantera och diskutera systematiska problem eller 
avvikelser som uppstår i den samordnade varudistribu
tionens olika delar. Hur mandat och ansvarsförhållanden 
ser ut när det gäller styrning, ledning och samordning av 
affärsmodellen är i många avseenden oklart.  

Stadsrevisionens bedömning är att kommunikationen i 
affärsmodellen samordnad varudistribution inte är än
damålsenlig och effektiv. Att vidtalade verksamheter 
ger helt olika bilder av hur väl kommunikationen i mo
dellen fungerar bekräftar Stadsrevisionens bedömning. 



4

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Kommunikationen behöver tillsammans med styrning, 
ledning och samordning utvecklas och förbättras för af
färsmodellen som helhet.    

Kostnadsutveckling
Stadsrevisionen har som en del av granskningen genom
fört en ekonomisk utvärdering av perioden från förpro
jektering fram till och med 2021 i projektet. Totalt visar 
utvärderingen att det sammanlagda ekonomiska utfallet 
för Borås Stad från förprojektering till 2021, har upp
gått till ca 21 mnkr. Det ekonomiska utfallet i besluts
underlaget skulle enligt den kalkyl som upprättades till 
Kommunfullmäktige fram till 2021 ha uppgått till ca 11 
mnkr. Detta innebär att kostnaden för projektet fram till 
2021 varit minst ca 10 mnkr högre än vad som beräkna
des inför beslutet. Utvecklingen beror till största delen på 
ökade kostnader i livsmedelsbudget för berörda nämnder 
med tillagningskök. 

Stadsrevisionens utvärdering är genomförd med en för
siktighetsprincip. Detta medför att kalkylen inte är exakt 
och att kostnaderna kan vara högre.  

Stadsrevisionens bedömning är att de ekonomiska mål
sättningarna för den samordnade varudistributionen 
inte har uppnåtts. Införseln har blivit kostnadsdrivande, 
framför allt för nämndernas kostverksamheter. En full
ständig ekonomisk utvärdering av affärsmodellen behöver 
genomföras.

Kommunfullmäktiges indikatorer och Kostpolicy
När det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är tren
den minskad andel ekologiska och närproducerade livs
medel. Vidtalade kostenheter uppger svårigheter att be
driva verksamheten i enlighet med Kommunfullmäktiges 
mål då budgetförutsättningarna har försämrats. 

Samtliga vidtalade nämnders kostenheter, förutom Vård 
och äldrenämndens, menar att matsvinnet ökat efter 
införandet av samordnad varudistribution. Det ökade 
svinnet kommer till största delen av att en större andel 
av de levererade livsmedlen inte är tjänliga vid leverans. 
Enheterna har ändrat sina köpmönster och får lägga mer 
tid på beställningar för att matsvinnet inte ska öka än mer. 

Stadsrevisionens bedömning är att införseln av samord
nad varudistribution medfört att verksamheten i köken 
inte kan bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges 
målsättningar i Budget 2021. Förhållandena innebär även 
att verksamheterna inte kan leva upp till delar av Borås 
Stads Kostpolicy. 

Distributionscentralen
Samordnad varudistribution är en affärsmodell som inne
fattar flera olika delar. Distributionscentralen som drift
sattes i maj 2019 är en av dessa delar. Centralen drivs av en 
extern part enligt ett särskilt avtal. Distributionscentralen 
är på så vis endast en del av de funktioner som är väsentliga 
för den samordnade varudistributionen. 

Uppgifter som framkommer i granskningen visar att delar 
av de problem som finns inom kostenheterna även finns 
vid distributionscentralen. Intervjuade berättar om en stor 
mängd felaktigt lastat gods till centralen och svårigheter 
både i kommunikation och vid avstämning av beställning
ar och leveranser. Distributionscentralen försöker kom
pensera för felaktigt lastade varor och anger svårigheter i 
arbetsmiljön när det gäller leveranser.  

Distributionscentralens verksamhet utvärderas med 
utgångpunkt i de avtal som tecknats med Borås Stad. 
Koncerninköp vid Stadsledningskansliet har påbörjat av
talsutvärdering av distributionscentralen. Stadsrevisionen 
kan konstatera att även distributionscentralen påverkats av 
flera av de förhållanden som framkommit i granskningen.  

Sammanfattande bedömning 
Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunder
laget inför Kommunfullmäktiges beslut och de övriga 
målsättningar som finns inom området konstatera att 
Kommunfullmäktige hade höga ambitioner med införseln 
av samordnad varudistribution i Borås Stad.

Granskningen visar att merparten av dessa ambitioner inte 
har förverkligats. I flera fall har utvecklingen istället gått 
i motsatt riktning. 

Den samordnade varudistributionen har när det gäller 
livsmedel bl.a. inneburit ökad arbetsbelastning, försämrad 
arbetsmiljö och ökat matsvinn i Borås Stads tillagning
skök. De ekonomiska målsättningarna nås inte och mo
dellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas 
kostverksamheter. Arbetet präglas därutöver av bristande 
kommunikation, samordning, styrning och ledning. 

Förhållandena innebär bl.a. att verksamheten i tillagnings
köken inte kan bedrivas i enlighet med Kommun
fullmäktiges målsättningar eller fullt ut uppfylla Borås 
Stads Kostpolicy. 

Bristerna som framkommer i granskningen är så omfattan
de att den samordnade varudistributionen när det gäller 
livsmedel i Borås Stad inte kan bedömas som ändamåls
enlig och effektiv. 
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Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver Kommun
styrelsen, i samråd med berörda nämnder, genomföra en 
genomgripande översyn och omprövning av den samord
nade varudistributionen i Borås Stad. Arbetet behöver i 
Stadsrevisionens mening leda till åtgärder som syftar till 
att Kommunfullmäktiges mål kan nås.

Måltider är en väsentlig del av vardagen för många barn, 
elever, äldre, brukare m.fl. i Borås Stads verksamheter. 
Detta understryker i Stadsrevisionens mening vikten av 
åtgärder inom området. 
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Svar på revisionsrapport - Granskning av 

barnkonventionen i Borås Stad  

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna svar på revisionsrapporten: Granskning av barnkonventionen i 

Borås Stad samt översända detsamma till Stadsrevisionen.         

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på revisionsrapporten – Granskning 

av barnkonventionen. Grundskolenämnden håller i stora drag med revisionens 

synpunkter, slutsatser och rekommendationer. Grundskolenämnden 

konstaterar, precis som Stadsrevisionen, att barnkonventionen inte beaktas i 

tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument och i Grundskolenämndens samt 

Grundskoleförvaltningens arbets- och beslutsprocesser. Det saknas tillräcklig 

systematik vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som 

berör barn på ett direkt sätt, men framförallt för beslut som berör barn på ett 

indirekt sätt. Förvaltningen gör inte barnrättsanalyser utifrån Borås Stads mall. 

Det finns inte tillräcklig systematik vad gäller dokumentation av att barn 

kommer till tals i myndighetsutövningen och det saknas uppföljning och 

kontroll av myndighetsutövningens efterlevnad av barnkonventionen.  

Grundskoleförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en rutin för 

rättighetsbaserat arbete och prövning av barnets bästa. Syftet med rutinen är att 

stötta medarbetare och ge vägledning när och i vilken omfattning eller situation 

en rättighetsanalys och prövning av barnets bästa ska göras. Rutinen beskriver 

exempel på när en rättighetsanalys kan användas av rektor och förtydligar 

tillämpning av barnkonventionen samt rättighetsbaserat arbetssätt i 

myndighetsutövning och beslut. Rutinen för rättighetsbaserat arbete och 

prövning av barnets bästa kommer att säkerställa en tillräcklig dokumentation 

av att barn kommer till tals i myndighetsutövningen, en tillräcklig uppföljning 

och kontroll av myndighetsutövningens efterlevnad av barnkonventionen samt 

att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid betydelsefulla 

beslut som på ett direkt eller indirekt sätt berör barn.           

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på revisionsrapporten – Granskning 

av barnkonventionen. Grundskolenämnden håller i stora drag med revisionens 

synpunkter, slutsatser och rekommendationer. Grundskolenämnden 
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konstaterar, precis som Stadsrevisionen, att barnkonventionen inte beaktas i 

tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument och i Grundskolenämndens samt 

Grundskoleförvaltningens arbets- och beslutsprocesser. Det saknas systematik 

vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn 

på ett direkt sätt, men framförallt för beslut som berör barn på ett indirekt sätt.   

 

Grundskolenämnden anser att den systematiska dokumentationen när elever 

kommer till tals i myndighetsutövningen kan utvecklas. Idag finns det en viss 

systematik i att få in elevers synpunkter och göra elever delaktiga i beslut som 

berör dem. Exempel på myndighetsutövning är beslut om åtgärdsprogram och 

pedagogiska utredningar. I samband med dessa beslut finns mallsstöd i 

blanketterna för att säkra elevers delaktighet. Eleverna och vårdnadshavare har 

också möjlighet att överklaga åtgärdsprogram och skolvalsbeslut. Vid 

betygssättning och omdömen ges eleverna möjlighet till feedback och de kan 

vända sig till rektor om de anser att de blivit orättvist bedömda.  

I samband med anmälan om kränkande behandling görs utredningar där 

eleverna intervjuas och får ge sin version av händelsen. 

 

Skolorna dokumenterar elevers delaktighet genom klassråd, elevråd och matråd. 

Exempelvis kan eleverna påverka undervisningens upplägg, val av läromedel, 

redovisningsformer och ordningsregler samt matsedel.  

Eleverna ges också möjlighet att göra sin röst hörd i olika enkäter om 

fritidshem, värdegrund, trygghet och generellt om utbildningen. Särskild hänsyn 

tas till grundsärskolans elever vid val av formulering av frågor i enkäterna. 

 

Barnkonventionen syns i nuvarande läroplan och är extra förtydligat i Lgr 22 

och nämnden arbetar utifrån detta styrdokument. Däremot görs inte 

barnrättsanalyser utifrån Borås Stads mall på ett systematiskt sätt vid olika 

beslut som direkt och indirekt påverkar elever. Det saknas även en tillräcklig 

uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlevnad kopplad till 

barnkonventionen. 

Grundskoleförvaltningen har påbörjat att ta fram en rutin för rättighetsbaserat 

arbete och prövning av barnets bästa. Syftet med rutinen är att stötta 

medarbetare och ge vägledning när och i vilken omfattning eller situation en 

rättighetsanalys och prövning av barnets bästa ska göras. Rutinen beskriver 

exempel på när rättighetsanalysen kan användas av rektor och förtydligar 

tillämpning av barnkonventionen samt rättighetsbaserat arbetssätt i 

myndighetsutövning och beslut. Rättighetsanalysen bör användas som underlag 

inför beslut som berör elever för att kartlägga vilka konsekvenserna blir för 

dem. Rutinen för rättighetsbaserat arbete och prövning av barnets bästa 

kommer att säkerställa: 

-tillräcklig dokumentation av att barn kommer till tals i myndighetsutövningen. 

- tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlevnad 

kopplad till barnkonventionen. 
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- att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid betydelsefulla 

beslut som på ett direkt eller indirekt sätt berör barn.  

- Borås stads mall för rättighetsanalys tillämpas vid behov.  

 

Granskning 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. Det 

verktyg som rekommenderas av Barnombudsmannen och FN är en 

Barnkonsekvensanalys. Barnkonsekvensanalysen har integrerats i 

rättighetsanalysen för att inkludera barnets rättigheter i analysen. 

Kommunfullmäktige fastslår i Budget 2022 att allt arbete som staden bedriver 

ska grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. Kommunen 

behöver utgå från ett rättighetsbaserat arbetssätt och har därför tagit fram en 

rättighetsanalys. Rättighetsanalysen utgår från tidigare Boråsmodellen för 

Barnkonsekvensanalys och Barnrättschecklista. Rättighetsanalysen bygger på 

rättighetsprinciperna; icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och 

inkludering, transparens och ansvarsutkrävande och prövar beslutets påverkan 

på dessa.  

 

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad 

genomfört en granskning av stadens arbete med barnkonventionen. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade 

nämnder vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller 

barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt. 

 

Granskningens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen och 

granskade nämnder inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller 

barnkonventionen. 

 

Granskningen har resulterat i följande rekommendationer till Kommunstyrelsen 

och granskade nämnder. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

• Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till barnkonventionen i samtliga 

av stadens verksamheter. 

• Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt av stadens arbete med 

efterlevnad av barnkonventionen. 

Övriga granskade nämnder rekommenderas att: 

• Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen, exempelvis genom 

att säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtliga beslut som på 

ett direkt eller indirekt vis berör barn. 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av nämndens efterlevnad till 

barnkonventionen. 
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Därutöver lämnas följande rekommendationer utifrån granskningen avseende 

myndighetsutövning inom Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden rekommenderas att: 

• Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer till tals i 

myndighetsutövningen. 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens 

efterlevnad till barnkonventionen. 

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid 

samtliga beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport: Granskning av barnkonventionen i Borås Stad.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 
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T.f. Förvaltningschef 
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Sammanfattning 

Revisionskontoret i Borås Stad har gett EY i uppdrag att genomföra en granskning av 

stadens arbete med barnkonventionen. Granskningens syfte har varit att bedöma om 

Kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad 

uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt. Granskningen har riktat sig 

dels mot stadens övergripande arbete med barnkonventionen, dels mot kartläggning av hur 

barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighetsutövning som rör barn 

och ungdomar.  

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelse och granskade nämnder 

inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.  

De huvudsakliga iakttagelserna från granskningen är följande: 

 Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som 

rättighetsbärare har inte fått genomslagskraft i stadens verksamheter. 

Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument eller 

i arbets- och beslutsprocesser.  

 Det saknas systematik vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid 

beslut som berör barn på ett direkt eller indirekt sätt. I Borås Stad finns ett 

fullmäktigebeslut daterat till 2011 där det framgår att en barnkonsekvensanalys ska 

göras vid samtliga beslut som rör barn. Ingen av de granskade nämnderna använder 

barnkonsekvensanalyser i samband med politiska beslut. På stadennivå finns en mall 

för barnkonsekvensanalyser och en barnrättschecklista. Dessa tillämpas inte på ett 

systematiskt vis. Granskningen visar att barnkonsekvensanalyser genomförs inom 

ett fåtal nämnders verksamhetsområden, men detta sker i regel utan att 

dokumenteras.  

 Det finns utvecklingspotential vad gäller systematiken i utbildningsinsatser riktat till 

såväl nämnd som förvaltning.  

 I de verksamheter som möter barn inom ramen för sin grundverksamhet finns former 

för dialog med barn och unga; dels i myndighetsutövningen, dels genom exempelvis 

enkäter och elevråd. Det finns exempel på hur politiker fört dialog med barn och 

unga. Granskningen visar dock att det saknas en systematik för hur de verksamheter 

som inte möter barn ska föra en sådan dialog. 

 På det stora hela saknas uppföljning av styrelse och nämnders arbete med 

barnkonventionen. Uppföljning av barn och ungas livssituation sker genom 

kommunfullmäktiges målbild avseende barn och unga samt genom stadens 

Välfärdsbokslut. Kommunstyrelsen bedriver ingen uppsikt på området. 

 Inom ramen för myndighetsutövning gentemot barn sker arbetet med 

barnkonventionen i huvudsak genom den ordinarie gällande lagstiftningen, där delar 

av barnkonventionen finns införlivad. Det finns tydliga utvecklingsområden kopplat 

till såväl styrning, uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens följsamhet till 

barnkonventionen.  

Efter genomförd granskning lämnas rekommendationer till Kommunstyrelsen och till 

granskade nämnder. Dessa framgår på nästa sida.  
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Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till barnkonventionen i samtliga av 

stadens verksamheter. 

► Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt av stadens arbete med efterlevnad 

av barnkonventionen. 

Vi rekommenderar övriga granskade nämnder att: 

► Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen, exempelvis genom att 

säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn.  

► Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av nämndens efterlevnad till 

barnkonventionen. 

 

Därutöver lämnas följande rekommendationer utifrån granskningen avseende myndighets-

utövning inom grundskolenämnden, sociala omsorgsnämnden och individ- och 

familjeomsorgsnämnden.   

Vi rekommenderar grundskolenämnden att:  

 Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer till tals i myndighets-

utövningen.  

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens 

efterlevnad till barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga 

beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn.  

Vi rekommenderar sociala omsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av barnkonventionens efterlevnad 

inom myndighetsutövningen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

Vi rekommenderar individ- och familjeomsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av att samtliga delar inom 

myndighetsutövningen efterlever barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

 

 

  



4 

 

1. Inledning 

1.1. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om Kommunstyrelsen och utvalda nämnder har vidtagit 

åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är 

ändamålsenligt.  

Granskningen riktar sig främst mot barnkonventionens s.k. grundläggande artiklar (se 

kapitel 2). Projektet syftar också till att kartlägga hur barnkonventionens grundprinciper 

säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighetsutövning som rör barn och ungdomar. På 

så sätt är syftet med granskningen tvådelat. 

 

1.1.1. Övergripande perspektiv  

Granskning av Borås Stads övergripande arbete med barnkonventionen har syftat till att 

granska styrning, ledning, kunskapsutveckling, implementering och uppföljning/uppsikt. 

Revisionsfrågor när det gäller granskningens övergripande perspektiv är: 

 Vilka åtgärder har Kommunstyrelsen och berörda nämnder genomfört med anledning 

av att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020? 

 Finns ändamålsenlig styrning inom området som säkerställer följsamhet mot 

lagstiftningens krav? 

o Hur beaktas barnrättsperspektivet och barnkonventionen i centrala 

styrdokument? 

o Hur beaktas barnkonventionen och barnets bästa i Borås Stads arbets- och 

beslutsprocesser? 

o Finns former för dialog och inflytande för barn och ungdomar i Borås Stads 

beslutsprocesser? 

o Genomförs tillräckliga analyser med utgångspunkt i barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet vid beslut som direkt eller indirekt berör barn och 

ungdomar? 

o Har Borås Stad genomfört kompetenshöjande insatser till förtroendevalda 

och tjänstepersoner som avser barnkonventionen, barnrättsperspektivet och 

dess tillämpning? 

 Hur följer Kommunstyrelsen och berörda nämnder utvecklingen av barn och 

ungdomars livsvillkor och livssituation? 

 Hur utvärderas och bedrivs uppsikt gällande Borås Stads arbete med 

barnkonventionen? 

 

1.1.2. Kartläggning av viss myndighetsutövning utifrån allmänna synpunkter  

Granskning av hur barnkonventionen implementerats och bedrivs i praktiken när det gäller 

utredning och beslut som rör enskilda barn och ungdomar har syftat till att kartlägga hur 

barnkonventionens grundprinciper säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighets-

utövning som rör barn och ungdomar.   
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Revisionsfrågorna när det gäller granskningens kartläggning av viss myndighetsutövning är: 

 Hur säkerställs följsamhet till barnkonventionens grundprinciper när det gäller 

utredning och beslut som avser enskilda barn och ungdomar under 18 år? 

 Hur säkerställs att barnkonventionen tillämpas i arbetsprocesser, utredning, 

beslutsfattande och uppföljning när det gäller dessa beslut? 

 Hur tillämpas och följs bestämmelserna om barnets bästa, att barnet ska få 

relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i dessa beslut? 

 Har tjänstepersoner i berörda förvaltningar tillräckligt stöd för att systematiskt 

tillämpa barnkonventionen i arbets- och beslutsprocesser? 

 Hur följs arbetet med barnkonventionen i dessa avseenden upp på förvaltnings-

övergripande nivå? 

 Hur återrapporteras detta arbete till nämnden? 
 

1.2. Metod 

Granskningen har genomförts som en dokument- och intervjustudie. Samtliga intervjuade 

tjänstepersoner har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. En fullständig källförteck-

ning återfinns i bilaga 1. 
 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som bildar underlag för analys, slutsatser 

och bedömningar. Revisionskriterierna beskrivs i kapitel 2. 
 

1.4.  Avgränsningar  

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och omfattar Kommun-

styrelsen, arbetslivsnämnden, förskolenämnden, fritids- och folkhälsonämnden, grundskole-

nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, 

kulturnämnden, lokalförsörjningsnämnden, miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 

sociala omsorgsnämnden, servicenämnden, tekniska nämnden och överförmyndar-

nämnden.  

Granskningens kartläggning av viss myndighetsutövning är avgränsad till individ- och 

familjeomsorgsnämnden, sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden. Granskningen 

omfattar inte styrelser i Borås Stads kommunala bolag. 
 

1.5. Rapportens upplägg 

Rapporten är uppdelad i fyra kapitel. Inledningsvis görs en utblick med barnkonventionens 

nuläge och bakgrund. Därefter beskrivs iakttagelser och svar på frågor som hör till det 

övergripande perspektivet för samtliga berörda nämnder. Därefter sker motsvarande för 

kartläggningen av viss myndighetsutövning för de tre utvalda myndighetsnämnderna. I 

illustrationer ges exempel på åtgärder som framförallt förvaltningar har vidtagit kopplat till 

barnkonventionen. Avslutningsvis presenteras våra sammanfattande bedömningar, 

slutsatser och rekommendationer med utgångspunkt i granskningens syfte och fråge-

ställningar. I bilaga 3 återfinns sammanställda iakttagelser per revisionsfråga per nämnd. 
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2. Utblick och revisionskriterier för barnkonventionen 

2.1. Utblick för barnkonventionen som lag 

Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 

som antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige ratificerade konventionen 1990. Av 

de 54 artiklarna i Barnkonventionen finns fyra artiklar som utgör konventionens grund-

läggande principer. Dessa är styrande för tolkningen av konventionen och uttrycker att: 

 Alla barn har lika värde och rätt att inte bli diskriminerad (artikel 2). 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3). 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). 

 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn 

ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad (artikel 12). 

 

Av artikel 4 i konventionen framgår dessutom att konventionsstaten, i vilken kommuner 

ingår, ska vidta alla lämpliga åtgärder gällande exempelvis administrativa förfaranden för 

att genomföra konventionens rättigheter. 

 

I Barnrättighetsutredningen från 2016 konstaterades att barnkonventionen inte fått 

tillräckligt genomslag i rättstillämpningen på de kartlagda områdena1. Att barnkonventionen 

i förhållande till barn innebär skyldigheter för verksamheter på statlig och kommunal nivå 

hade, enligt utredningen, inte fått tillräckligt genomslag. Vidare visade utredningen att 

barnets bästa inte används som ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser som rör barn.  

 

Barnkonventionen har ställning som svensk lagstiftning sedan år 2020. Barnkonventionen 

införlivades i svensk lagstiftning i syfte att skapa ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. Ett barnrättsbaserat synsätt innebär att varje barn ska ses som en bärare av 

rättigheter. Detta kräver att: 

 Varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell 

personlighet, egna behov och intressen och en personlig integritet. 

 Barnets rätt att bli hört och få sina åsikter beaktade tillgodoses systematiskt i alla 

processer. Barnets egenmakt och deltagande ska vara centralt i alla ärenden och 

beslut som rör barnet.  

 

Det kommunala beslutsfattandet har stor inverkan på barns tillvaro. Barn påverkas av den 

kommunala verksamheten både direkt genom exempelvis skola och socialtjänst, men också 

indirekt genom frågor som gatubelysning och budget. Sammanfattningsvis bör det 

kommunala beslutsfattandet särskilt beakta barnets rättigheter i samband med beslut. Detta 

gäller vid såväl övergripande politiska beslut som vid myndighetsutövning gentemot enskild.  

  

 
1 Barnrättighetsutredningen var en utredning tillsatt av regeringen som hade i uppdrag att inom 
särskilt angelägna områden kartlägga hur barnets rättigheter överensstämmer med andra lagar och 
föreskrifter. De områden som kartlades gällde barn i migrationsprocessen, stöd och service till barn 
med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld inom familjen och barn som utsatts för våld inom 
familjen.  
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2.2. Revisionskriterier 

 Kommunallagen (2017:725) 

Kommunallagen reglerar Kommunstyrelsens och nämnders ansvar för styrning, uppföljning 

och kontroll inom sina respektive ansvarsområden.  

 

Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska Kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamheter.  

 

Enligt 6 kap. 3 § ska nämnder besluta i frågor som rör förvaltningen och som de enligt lag 

eller annan författning ska ha hand om.  

 

 Lagen (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som fastställer barnets rättigheter. Artiklarna ska 

utgöra en helhet. Barnkonventionen gäller alla barn, det vill säga individer under 18 år. I 

konventionen finns fyra grundläggande principer som ska vara vägledande i alla frågor som 

rör barn.  

 

 Artikel 2: alla barn har samma rättigheter och lika värde 

 Artikel 3: barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

 Artikel 6: alla barn har rätt till liv och utveckling 

 Artikel 12: alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

 

Barnkonventionens status som lagstiftning gör att det enskilda barnets rättssäkerhet stärks. 

Det möjliggör också att barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt.  

 

Av lagens förarbeten (prop. 2017/18:186) framgår att ett barnrättsbaserat synsätt utgör 

kärnan i barnkonventionen. Detta innebär att varje barn ska ses som bärare av rättigheter. 

Detta synsätt kräver att barnets rätt att bli hört och få sina åsikter beaktade måste 

tillgodoses systematiskt i alla processer.  

 

Av lagens förarbeten framgår också anammandet av ett barnrättsperspektiv eller ett 

barnrättsbaserat synsätt främst om synsätt, kunskap, arbetssätt och tydlig styrning. För att 

uppnå en varaktig och genomgripande förändring krävs att en fråga eller ett synsätt 

rutinmässigt förs in i det dagliga arbetet. Tjänstemän och beslutsfattare som hanterar 

ärenden som rör barn styrs dock i sitt arbete av lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten 

och riktlinjer. En inkorporering innebär att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika 

rättigheter tydliggörs och kan därmed förväntas medverka till att barnet i högre grad 

hamnar i fokus i de situationer som gäller barnet. 

 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialtjänstlagen reglerar socialtjänstens arbete med att främja ekonomisk och social 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Enligt 1 kap. 2 § 

ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn. Vid beslut eller andra åtgärder 
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som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 

avgörande.  

 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 

med olika typer av funktionsnedsättningar. Av § 6 a framgår att när åtgärder rör barn ska 

barnets bästa särskilt beaktas.  

 

 Skollagen (2010:800) 

Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet. Av kap 1 § 10 framgår att barnets 

bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning och annan verksamhet som lagen berör. Så långt 

det är möjligt ska barnets inställning klarläggas. Barnet ska fritt kunna uttrycka sina åsikter 

i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad.  

 

 Borås Stads budget 2021  

En av målbilderna i budget är Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Till målet finns 

indikatorer som stöd i styrningen.  

 

 SKRs implementeringsnycklar avseende kommuners arbete med barn-

konventionen 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram så kallade implementeringsnycklar 

som kommuner och regioner kan använda som stöd i utvecklande av arbetet med barnets 

rättigheter. Nycklarna består av fyra kategorier; styrning, ledning, kunskapsutveckling och 

implementering och sammanfattas nedan.  

 Styrning 

o Beslut finns om att arbeta med barnkonventionen. 

o Beslut finns om återrapportering av arbetet med barnkonventionen. 

o Förtroendevalda har fått utbildning om barnkonventionen. 

 Ledning 

o Chefer och medarbetare har fått utbildning om barnkonventionen och dess 

tillämpning i verksamheten.  

o Förutsättningar ges att diskutera barnkonventionen på APT och andra forum. 

o Styrdokument innefattar ett barnrättsperspektiv. 

 Kunskapsutveckling 

o Återkommande utbildningar om barnkonventionen och dess tillämpning 

erbjuds. 

o Barnkonsekvensanalyser genomförs i hela organisationen. 

o Prövning av barnets bästa görs i alla verksamheter. 

 Implementering 

o En strategiskt placerad funktion med uppgift att driva barnrättsfrågan finns.  

o Strukturer finns för att inhämta barns synpunkter inför beslut som rör barn 

på en generell nivå. 
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3. Övergripande perspektiv av stadens arbete med barnkonventionen 

3.1. Särskild styrning med anledning av barnkonventionens ställning som lag saknas  

3.1.1. Styrning med bäring på barnkonventionen saknas 

År 2011 beslutade kommunfullmäktige i Borås stad att barnkonsekvensanalyser ska genom-

föras i samband med beslut i kommunfullmäktige, nämnder, bolag och förvaltningar. Därtill 

fattades beslut om att ett barnbokslut ska upprättas årligen kopplat till stadens 

välfärdsbokslut. I intervju framkommer att detta fullmäktigebeslut ansågs vara alltför 

omfattande och beslutet fick därför inte något genomslag i nämnder eller förvaltningar. 

Beslutet uppges inte vara förankrat i stadens processer, vilket bekräftas i dokumentstudier. 

Tjänstepersoner inom stadsledningskanslitet uppges ha funnit beslutet av en slump och 

noterade då att det inte efterlevts i staden.  

Kommunstyrelsen har inte tagit fram något styrdokument med bäring på barnkonventionen. 

Detta anses inte nödvändigt i och med att barnkonventionen är nationell lagstiftning. I vissa 

intervjuer lyfts att det inte behövs någon särskild styrning eller förändrat arbetssätt. Andra 

intervjuade tjänstepersoner efterfrågar tydligare styrning och en gemensam målbild vad 

gäller barnkonventionen. De anser att detta skulle främja ett mer sammanhållet arbete i 

staden med implementeringen av lagen.  

 

Dokumentstudier visar att barnrättsperspektivet saknas i samband med politiska beslut. Med 

ett undantag saknas i mallar för tjänsteskrivelser och protokoll kontrollpunkter som belyser 

att barnkonsekvensanalyser har genomförts. Undantaget är miljö- och konsumentnämndens 

tjänsteskrivelser som innehåller en punkt om konsekvensbedömningar för bland annat en så 

kallad social dimension. I denna ingår att belysa barnets bästa i beslutsprocessen.  

 

I dokumentstudier och intervjuer framgår exempel på hur enskilda enheter och 

verksamheter har inkluderat barnrättsperspektivet i processer och rutiner. Vi noterar 

exempelvis att inom lokalförsörjningsnämndens verksamhetsområde ingår barnrätts-

perspektivet i byggprocessen.  Inom förskolenämndens verksamhetsområde finns en rutin 

för arbete med barns rättigheter och prövning av barns bästa. Det finns även rutiner inom 

exempelvis försörjningsenheten inom Arbetslivsnämnden (för att synliggöra barnrätts-

perspektivet i utredningar och beslut) och för enheter inom individ- och familjeomsorgs-

nämnden. Flera av dessa rutiner synliggör hur barn ska komma till tals och hantering av 

barnets bästa.   

 

3.1.2. Vissa styrdokument har bäring på barnkonventionen 

Kommunfullmäktige har antagit ett Ungdomspolitiskt program som består av metoder för 

att uppnå uppsatta mål kopplat till ungas levnadsvillkor2. Syftet med det ungdomspolitiska 

programmet är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, sektors-

övergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås Stad. Alla barn och unga ska få en bra 

start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. Programmet anger Borås 

 
2 Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 
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Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas 

inflytande och delaktighet.  

 

Ett generellt barn- och ungdomsperspektiv finns också i stadens övergripande styrdokument 

Visionen om framtidens Borås. I visionen beskrivs att oavsett ålder och livssituation ska alla 

invånare få stöd för att kunna leva ett rikt liv. Visionen är beslutad av kommunfullmäktige.  

 

Styrdokumentet Ett socialt hållbart Borås är en målbild beslutad av Kommunstyrelsen för 

perioden 2021 – 2024. I målbilden Socialt hållbart Borås framgår att ”god start i livet och 

goda uppväxtvillkor3” är ett av målen för stadens långsiktiga arbete i syfte att minska och 

motverka segregation.  

 

Kommunfullmäktige har även antagit ett Program för nationella minoriteter som beskriver 

hur Borås Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga 

i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. I 

programmet hänvisas till FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Samrådsförfarande där 

barn och unga görs delaktiga lyfts som en grundpelare i lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk4. 

 

3.1.3. Få specifika åtgärder har vidtagits i samband med att barnkonventionen blivit lag  

Granskningen visar att stadens nämnder i stort inte har beslutat om några specifika åtgärder 

med anledning av att barnkonventionen införlivats i svensk lagstiftning. I nedanstående figur 

redovisas dock ett antal exempel på ett antal närliggande åtgärder som vidtagits i berörda 

förvaltningar.  

 
3 De långsiktigt önskvärda effekterna för målområde ”God start i livet och goda uppväxtvillkor” är: 
 I Borås ska barn och unga ha tillit till sin egen förmåga och omgivningen för att kunna delta aktivt 

i samhället  
 I Borås ska barn och unga vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet  
 I Borås ska barn och unga ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla fritids- och 

kulturaktiviteter 
 I Borås ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där barn och unga vistas 
 I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och ungas 

hälsa och livsvillkor. 
4 Programmet antogs av kommunfullmäktige 2019 och gäller till och med 2023.  
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Figur 1. Exempel på åtgärder som vidtagits i berörda förvaltningar5.  

 

I dagsläget finns en ungdomsstrateg anställd vid stadsledningskansliet som bland annat 

bevakar barnrättsarbetet och barnkonventionen. Ungdomsstrategen är en central roll och 

resurs för hela Borås stad. 

Granskningen visar att stadens verksamheter som möter barn i sin ordinarie verksamhet har 

grundläggande arbetssätt och medvetenhet om perspektivet barnets bästa. De har även 

strukturer för att låta barn komma till tals och ge barn information. Med hänvisning till att 

viktiga delar av barnkonventionen är inskriven i skollagen, socialtjänstlagen och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anses att behovet av anpassning till 

barnkonventionen varit liten. Förskolenämndens verksamhetsområde skiljer sig från detta, 

då en rutin för prövning av barnets bästa tagits fram år 2021. Rutinen är inte politiskt 

beslutad6.  
 

3.1.4. Utbildningsinsatser har initierats och information på intranätet finns 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om utbildningsinsatser avseende barnkonventionen för 

förtroendevalda eller tjänstepersoner. I stadsledningskansliets grundutbildning i barn-

konventionen framgår att förvaltningarna ansvarar för sin egen utveckling och att stöd och 

samordning ska tillhandahållas.  

  

 
5 Barnombudsmannens Barnrättsresa är ett processtöd som hjälper kommun, region och myndighet 
att utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen. 
6 Enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument beslutas rutiner på verksamhetsnivå. 

Exempel på åtgärder förvaltningar vidtagit: 

 Stadsledningskansliet har arrangerat möten med stadsjuristen där 

förvaltningar erbjudits möjlighet till dialog med anledning av barn-

konventionens status som lag.  

 En handledarutbildning i barnkonsekvensanalyser har erbjudits till stadens 

förvaltningar. 

 Inom gymnasie- och vuxenutbildningen har rutiner ändrats för att 

säkerställa tillämpning av barnkonventionen vid elevers övergång mellan 

olika skolor. 

 Inom arbetslivsförvaltningen har barnrättsgruppen tagit del av 

Barnombudsmannens så kallade ”Barnrättsresa”, relationsvåldsenheten har 

förstärkt arbetet mot hedersvåld med hänvisning till barnkonventionen och 

enheten för integration och nationella minoriteter har inkluderat 

barnkonventionen i informationsmaterial till enhetens målgrupper. 

 Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har information om barnkonventionen 

hanterats i samband med arbetsplatsträff.  

 Inom kulturförvaltningen har visst arbete påbörjats med att implementera 

barnkonventionen inom biblioteks- och kulturskoleverksamheten.  
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Inom samtliga förvaltningars verksamhetsområden, med undantag för servicenämnden och 

miljö- och konsumentnämnden, har utbildningsinsatser genomförts i varierande 

utsträckning.  I nedanstående figur redovisas ett antal exempel på utbildningsinsatser som 

genomförts.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Exempel på utbildningsinsatser som initierats i berörda förvaltningar. 

 

På stadens intranät finns övergripande information om barnkonventionen samlat, såsom:  

 Övningsmaterial med syfte att skapa en nulägesbild av det interna arbetet med 

barnkonventionens artiklar.  

 Information om hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras.  

 Stödmaterialet Barnrätt i praktiken, ett stödmaterial i form av diskussionsfrågor samt 

scenarioträning där dilemman utifrån barnkonventionens artiklar återfinns.  

 En sida med samlade kunskapshöjande insatser och överblick av de utbildningar som 

finns att tillgå.  

 

I stadens informationsblad ”information om webbutbildningar i barnkonventionen – Borås 

stads utbildningar i barnkonventionen” lämnas information om aktuella utbildningar. Dessa 

beskrivs mer utförligt i bilaga två. 

 

I intervjuer uppges att politiker och tjänstepersoner i staden har deltagit i utbildningar i 

barnkonventionen under det senaste året. 2019 hölls för första gången en barnrättsvecka 

där utbildningar erbjöds för både förtroendevalda och tjänstemän. Barnrättsveckan har 

hållits digital under 2020 och 2021. Deltagande har varit frivilligt. Det saknas uppgifter 

avseende vem eller hur många som inom respektive förvaltning/nämnd som deltagit i 

utbildningarna7.  

 

Inom vissa nämnders verksamhetsområden har specifikt riktade utbildningsinsatser 

genomförts. I dokumentstudier framgår exempelvis att kulturförvaltningen varit inbjuden till 

en föreläsning med fokus på barnkonventionen kopplat till skola/förskola, kultur och 

fritidsområdet. Inom lokalförsörjningsförvaltningen har ansvarig tjänsteperson för 

tillgänglighetsfrågor genomgått utbildning i syfte att säkerställa kompetens kring 

barnrättsperspektiv i tillgänglighetsarbetet.   

 

 
7 Detta uppges bero på att personuppgifter inte kan sparas som en följd av GDPR.  

Exempel på utbildningsinsatser: 

 Digital e-learningplattform för barnkonventionen finns på intranätet 

 Inom förskoleförvaltningen har kompetensutveckling skett i genomförandet av 

barnkonsekvensanalyser 

 Medarbetare inom fritids- och folkhälsoförvaltningen rekommenderas att 

genomgå utbildning i barnkonventionen. 

 HR-funktion inom serviceförvaltningen har genomgått utbildning i 

barnkonventionen. 

 Inom förskoleförvaltningen har rektorer fått utbildning och information. 
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I intervjuer uppges att det finns ett stort utbud av utbildningar kopplat till barnkonventionen. 

Granskningen visar att medarbetare inom vissa förvaltningar uppmanas att genomgå 

exempelvis webutbildningar. Påbyggnadsutbildningar erbjuds löpande. Intervjuade menar 

dock att det finns svårigheter i att omsätta kunskapen till praktik i verksamheten. Här 

efterlyses löpande diskussioner och samtal inom verksamheten om tillämpning av 

barnkonventionen i verksamheten.  

 

3.1.5. Tillämpningen av barnets bästa som tillvägagångssätt i arbets- och beslutsprocesser 

brister 

Inom staden har mallar för barnkonsekvensanalys och barnrättschecklista tagits fram 

(daterade mars 2020).  I barnkonsekvensanalysen ska bland annat beskrivas vilka positiva 

och negativa effekter ett beslut kan få för barn, vad barnet själv tycker och vilka 

överväganden som gjorts i samband med beslutet. I Kommunstyrelsens budget för år 2021 

uppges att implementeringen av stöddokumenten barnkonsekvensanalys och barnrätts-

checklistan kommer fortsätta för att barns bästa ska stå i det främsta rummet i samband 

med beslutsfattande.  Det finns inget krav på nämnder eller deras förvaltningar ska tillämpa 

mallarna i samband med beslut.  

 

Granskningen visar dock att ingen av nämnderna har implementerat arbetssätt där 

barnkonsekvensanalyser rutinmässigt och systematiskt genomförs i samband med beslut 

som rör barn. Dokumentstudier bekräftar avsaknad av dokumenterade barnkonsekvens-

analyser. Barnkonsekvensanalyser uppges genomföras på enhetsnivå inom delar av 

arbetslivsnämndens verksamheter, inom sociala omsorgsnämndens verksamhetsområden 

samt i viss mån inom förskolenämndens. I förekommande fall är dessa barnkonsekvens-

analyser relaterade till myndighetsutövning mot enskild och inte till beslut av annan 

karaktär, exempelvis beslut om organisationsförändringar, tillskapande av nya rutiner eller 

motsvarande. Företrädare från två enheter inom arbetslivsförvaltningen beskriver att 

enheterna har egna mallar för barnkonsekvensanalyser. Från förskoleförvaltningen lyfts 

dock att det inte anses vara praktiskt möjligt att genomföra sådana i samtliga ärenden som 

berör barn. Barnkonsekvensanalyser görs istället i samband med mer omfattande beslut.  

 

3.1.6. Former för dialog med barn och unga finns där verksamheter möter barn 

Granskningen visar att det inom majoriteten av nämndernas verksamhetsområden finns 

någon form av dialog med barn och unga. De verksamheter som möter barn i myndighets-

utövning har rutiner för hur och när barn ska komma till tals i olika arbetsprocesser. 

Granskningen visar att de nämnder vars verksamheter saknar en direkt koppling till barn 

saknar också struktur för en systematisk dialog med barn.   
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 Figur 3. Exempel på dialog och inflytandeformer som finns i berörda förvaltningar.  

 

Efter beslut från Kommunstyrelsen genomförs vart tredje år en enkät riktad till elever i 

årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet8. Enkäten är utformad för att hålla samman ungas 

mänskliga rättigheter utifrån barnkonventionen och den ungdomspolitik som bedrivs i Borås 

Stad. Rapporten grundar sig i barnkonventionens fyra grundprinciper. Enkätresultaten 

sammanställs i rapporten Ung i Borås i syfte att lyfta ungas röster om sin vardag. I 

ovanstående figur presenteras ett antal exempel på dialog och inflytandeformer som 

genomförs. Årlig enkät genomförs även inom grundskolenämnden där elever tillfrågas om 

hur de upplever sitt inflytande och möjlighet till delaktighet.  

  

 
8 Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Exempel på former för dialog och inflytande: 

 Kvalitet och utveckling inom förskolenämndens verksamhetsområde erbjuder särskild 

utbildning i barns delaktighet. 

 Inom individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhetsområde används kvalitativa 

intervjuer som syftar till att öka begriplighet, hanterbarhet och förutsägbarhet för 

barnet. 

 Vissa av Kommunstyrelsens remisser skickas till elevråd.  

 Inom arbetslivsnämnden genomförs djupintervjuer respektive samråd med unga 

deltagare i verksamhet kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret och med nationella 

minoriteter.  

 Så kallade Hackaton genomförs då politiker och unga träffas och diskuterar frågor som 

unga önskar. 

 Inom fritids- och folkhälsonämndens verksamhetsområde genomförs nationella 

enkätundersökningar inom paraplynätverket KEKS (kvalitet och kompetens i 

samverkan). 

 Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde används enkäter 

och elevråd i syfte att skapa delaktighet och inflytande.  
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3.1.7. Bedömning avseende styrning  

Vår bedömning är att Kommunstyrelsen och berörda nämnder inte tillsett en ändamålsenlig 

styrning inom området som säkerställer följsamhet mot lagstiftningens krav. Det 

barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare har inte fått genomslagskraft 

i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens 

styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser, det saknas tillräcklig analys vid beslut 

som rör barn och det finns utvecklingspotential vad gäller systematiken i utbildningsinsatser 

riktat till såväl nämnd som förvaltning. Vi finner att efterlevnaden till barnkonventionen är 

beroende av enskilda personers/verksamheters intresse och medvetenhet för frågan. 

Lagstiftningen genomsyrar inte nämndernas verksamheter ur ett övergripande perspektiv.   

 

En framgångsfaktor för ett framgångsrikt barnrättsarbete är att det finns politiskt fattade 

beslut om att arbeta med barnkonventionen i alla led av organisationen. Kommunfullmäktige 

har beslutat att barnkonsekvensanalyser ska genomföras i samband med såväl politiska 

beslut som beslut i förvaltningar. Granskningen visar att detta inte har efterlevts. I övrigt 

saknas politiska beslut på området. 

 

  

Sammanfattade iakttagelser 

 Kommunfullmäktige beslutade 2011 att barnkonsekvensanalyser ska göras i alla 
beslutsärenden. Beslutet har inte efterlevts. 

 En stadenövergripande mall för barnkonsekvensanalys samt en barnrättschecklista 
har tagits fram av stadsledningskontoret. Dessa har inte fått genomslag i nämnder 
eller förvaltningar. I övrigt saknas dokumenterad styrning från kommunstyrelse och 
stadsledningskansliet. Mallar för beslut/tjänsteskrivelser inkluderar generellt sett 
inte barnkonsekvensanalys eller särskild rubrik där barnperspektivet belyses.  

 Arbets- och beslutsprocesser är i stort sett oförändrade sedan införandet av barn-
konventionen som svensk lag. I förvaltningar där styrande lagstiftning och före-
skrifter omfattar målgruppen barn är arbetet med barnrättsperspektivet mer 
integrerat i ordinarie processer/arbetssätt. I förvaltningar som saknar direkt 
koppling till barn saknas motsvarande integrerade arbetssätt avseende 
barnkonventionen och barnets bästa. 

 I förvaltningar med direkt koppling till barn, exempelvis skola, socialtjänst och 
förskola finns former för dialog och inflytande bland barn och unga i ordinarie 
arbetsprocesser. I förvaltningar som saknar direkt koppling till barn saknas 
motsvarande integrerade arbetssätt för att skapa former för dialog och inflytande 
för barn och unga i stadens beslutsprocesser.  

 Majoriteten av nämnder och förvaltningar har inte genomfört någon särskild åtgärd 
till följd av att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Medarbetare har dock 
erbjudits att genomgå utbildningsinsatser kopplat till att barnkonventionen trädde i 
kraft som lag. Utbildningsinsatser har erbjudits gentemot förtroendevalda i staden, 
men det framgår inte hur många som deltagit.  
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Det barnrättsbaserade synsätt som ska genomsyra den offentliga verksamheten innebär att 

principen om barnets bästa ska ses som ett tillvägagångssätt vid beslut som direkt eller 

indirekt rör barn. Det främsta sättet på vilket detta sker är genom barnkonsekvensanalyser. 

Stadens mall för barnkonsekvensanalyser används inte på ett systematiskt sätt vid beslut 

som rör barn. Ingen av de granskade nämnderna använder mallen i samband med politiska 

beslut. Det finns brister i genomförandet och dokumentationen av barnkonsekvensanalyser 

och bedömning av barnets bästa. Barnkonsekvensanalyser genomförs inom ett fåtal 

nämnders verksamhetsområden men detta sker i regel utan att dokumenteras. 

 

Barn har enligt barnkonventionen rätt till information samt till att uttrycka sin åsikt. 

Nämnder vars verksamheter möter barn i sin grundverksamhet har forum för att inhämta 

barns synpunkter genom exempelvis elevråd och enkäter. Det saknas dock systematik inom 

staden i stort kring hur de verksamheter som inte möter barn i sin grundverksamhet ska 

skapa möjligheter till att ge barn inflytande. Vi ser positivt på att de nämnder som möter 

barn i sina verksamheter sedan tidigare har inarbetade metoder för att låta barn komma till 

tals och bedöma barnets bästa i samband med myndighetsbeslut.  

 

De primära åtgärder som vidtagits efter det att barnkonventionen trätt i kraft som lag är 

utbildningsinsatser kring barnkonventionen. Sådana finns att tillgå via stadens intranät 

liksom andra e-resurser. Utbildningsinsatser har erbjudits gentemot förtroendevalda i 

staden, men det framgår inte hur många som deltagit. Dokumentstudier visar att det saknas 

mer grundlig utbildning i vad ett barnrättsbaserat synsätt innebär och hur barnets bästa ska 

tillämpas som tillvägagångssätt.  
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3.2. Uppföljning sker av barn och ungdomars livsvillkor, men utvärdering och uppsikt av 

arbetet med barnkonventionen saknas 

3.2.1. Uppföljning avseende arbetet med barnkonventionen saknas i stort 

En genomgång av nämndernas årsredovisningar per 2020 visar att enbart grund-

skolenämnden, förskolenämnden och kulturnämnden har uppföljning med bäring på arbetet 

med barnkonventionen.  Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av uppföljning 

kopplat till barnkonventionen i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen från 2020.  

 

 

Figur 4. Exempel på uppföljning av barnkonventionen i nämnders årsredovisning.  

 

3.2.2. Barn och ungas livsvillkor och livssituation följs upp i välfärdsbokslutet 

Kommunstyrelsens och nämndernas utgångspunkt för uppföljning av barn och ungdomars 

utveckling sker genom stadens välfärdsbokslut som genomförs vartannat år. Uppföljningen 

baseras både på kvantitativa data. Uppföljningen redovisas till Kommunstyrelsen. 

Välfärdsbokslutet uppges vara ett viktigt underlag för uppföljning och är ett 

kommungemensamt verktyg. 

I välfärdsbokslutet sker uppföljning av ett antal parametrar: fattigdom, hälsa och väl-

befinnande, arbete, inkludering och deltagande, hållbara städer och miljöer samt utbildning. 

Varje parameter följs upp med särskilt fokus på barn och unga.  

 

Varje avsnitt i välfärdsbokslutet utgår från den sociala dimensionen i Agenda 2030 samt de 

mänskliga rättigheterna som tillhör9. Under 2021 har en uppföljning av nämndernas och 

bolagens tillämpning av välfärdsbokslutet i budget och planeringsarbetet genomförts. 

Uppföljningen visar att majoriteten av alla nämnder arbetar med områden som 

välfärdsbokslutet berör. Bokslutet används som kunskapsunderlag för analyser. 

Inom fritids- och folkhälsoförvaltningen finns en särskild funktion inom förvaltningen som 

sammanställer, analyserar och följer upp välfärdsbokslutet. Välfärdsbokslutet beslutas av 

Fritids- och folkhälsonämnden samt Kommunstyrelsen.  

 
9 De globala mål som särskilt beaktar den sociala hållbarheten, och som tangerar barnrätt, är i) Ingen 
fattigdom, ii) Ingen hunger, iii) God hälsa och välbefinnande, iv) God utbildning för alla, v) 
Jämställdhet, vi) Minskad ojämlikhet, vii) Hållbara städer och samhällen, viii) Fredliga och 
inkluderande samhällen 

Exempel på uppföljning av barnkonventionen i nämnders årsredovisningar 2020:   

 Grundskolenämnden lyfter i årsredovisningen att arbete med barnkonventionen 

blir allt mer synligt, genom att medarbetare har deltagit på Borås stads 

grundutbildning i Barnkonventionen. Perspektivet finns även med i 

Förvaltningschefens beslut där en värdering av respektive beslut görs utifrån 

barnkonventionen.  

 Förskolenämnden skriver bl.a. att nämndens värdegrundsplattform kopplar till 

barnkonventionen, att nämndens styrdokument är i harmoni med den nya lagen 

samt att förvaltningen har tagit fram och implementerat rutiner för 

barnkonsekvensanalys inför beslut och myndighetsutövning. 
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Kännedomen om välfärdsbokslutet har visat sig skilja sig åt bland förvaltningarna. Ungefär 

hälften av förvaltningarna återger välfärdsbokslutet som uppföljningsmetod i samband med 

intervju.  

 

3.2.3. Uppföljning av arbete med barn och unga sker också inom ramen för löpande 

uppföljning 

I Borås Stads budget finns målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. 

Målområdet följdes upp i årsredovisning 2020 med hjälp av ett antal indikatorer. 

Indikatorerna rör bland annat andelen barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd och 

andel elever som känner sig trygga i grund- och gymnasieskolan. Av åtta indikatorer 

bedömdes två vara helt uppfyllda. Målbilden följs upp av samtliga nämnder inom ramen för 

deras respektive årsredovisning. Uppföljningen per nämnd sker även den med hjälp av 

indikatorer.  

 

3.2.4. Hos vissa nämnder finns riktad uppföljning av barn och ungas livsvillkor och 

livssituation 

I verksamheter som arbetar med målgruppen barn förekommer också mer specifik 

uppföljning av barn och ungdomars utveckling och livsvillkor. Se exempel på detta i figur 5 

nedan.  
 

 

 

 

Figur 5. Exempel på uppföljning av barn och ungdomar utveckling och livsvillkor.  

  

Exempel på uppföljning av barn och ungdomars utveckling och livsvillkor:   

 Grundskolenämnden fram fyra kvalitetsrapporter. Rapporterna har en tydlig 

koppling till barn och ungdomars utveckling. I Kvalitetsrapport för undervisning 

och resultat 2021 beskrivs att barnkonventionen och lagstiftarens tolkning av 

artikel 28, rätten till utbildning, är uttryckt i skollagen.  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomför skolklimatsundersökningar, 

riktade enkäter inom vissa frågor (såsom pandemin) samt kvalitetsrapporter där 

barnrättsperspektivet ingår. Nämnden behandlar årligen kvalitetsrapporten. 

 Inom individ- och familjeomsorgsnämnden görs brukarundersökningar inom 

olika områden såsom hem för vård eller boende, familjehem och till ungdomar 

över 13 år. Därtill sker undersökning av barn och ungas delaktighet vid kontakt 

med socialtjänsten.  

 I Arbetslivsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse redovisas 

uppföljning av barnrättsgruppens arbete, främst kopplat till 

kompetensutveckling.  

 Inom arbetslivsförvaltningen sker uppföljning av barnrättsperspektivet två 

gånger årligen. Rutinen finns dokumenterad i förvaltningens årshjul.  
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3.2.5. Ungdomspolitiska programmet 

Det ungdomspolitiska programmet för staden antogs i januari 2020. I programmet framgår 

att Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå kommunfullmäktige ett reviderat 

program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera en handlingsplan 

till det ungdomspolitiska programmet. Handlingsplaner för 2019–2021 finns för respektive 

nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.  

Det sker ingen separat uppföljning av det ungdomspolitiska programmet. Åtgärdsplaner 

kopplat till LUPP har följts upp efter 1,5 år och sedan under det tredje året. Det 

ungdomspolitiska programmet kommer framöver att integreras i programmet för mänskliga 

rättigheter. LUPP-data integreras i Välfärdsbokslutet.  

3.2.6. Uppsikt över arbetet med barnkonventionen saknas 

Det har inte fattats något beslut kopplat till utvärdering och återrapportering gällande 

arbetet med barnkonventionen i nämnderna. I Borås stads årsredovisning 2020 framgår att 

det välfärdsbokslut som beskrevs i föregående kapitel används som ett verktyg för att mäta 

den sociala hållbarheten i Borås, men detta omfattar enbart delar av området kopplat till 

barnkonventionen.  

Kommunstyrelsen har inte på ett definierat i sin styrmodell hur uppsikten ska bedrivas för 

stadens nämnder och således heller inte kring barnkonventionen specifikt.  

 

 

  

Sammanfattade iakttagelser  

 Det finns inga politiskt fattade beslut om återrapportering av genomförande av 
barnkonventionen i staden. På det stora hela saknas uppföljning av styrelse och 
nämnders arbete med barnkonventionen. 

 Uppföljning avseende barn och ungas livsvillkor sker dels på stadennivå, dels i 
respektive nämnds årsredovisning. Därtill sker specifik uppföljning inom de 
nämnder som direkt möter barn och unga.  

 Ungefär hälften av tillfrågade förvaltningar pekar på välfärdsbokslutet som 
uppföljning kopplat till utvecklingen av barn och ungdomars livsvillkor och 
livssituation. 

 Kommunstyrelsen bedriver ingen uppsikt på området. 
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3.2.7. Bedömning avseende uppföljning och uppsikt 

Vår bedömning är att kommunstyrelse och nämnder har tillsett en ändamålsenlig uppföljning 

av barn och ungas livsvillkor och livssituation. En förutsättning för en ändamålsenlig styrning 

är en fungerande uppföljning och utvärdering. Inom Borås Stad finns en relativt omfattande 

uppföljning av barn och ungas livsvillkor och livssituation. Detta sker inom ramen för det av 

kommunfullmäktige beslutade målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 

Uppföljningen sker både på staden- och nämndsnivå. Vidare sker uppföljning av barn och 

ungas livsvillkor och livssituation inom ramen för stadens välfärdsbokslut. Slutligen finns 

också uppföljningar specifikt riktade till nämndernas målgrupper.  

 

Vår bedömning är att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig uppsikt över 

nämndernas arbete med barnkonventionen.  På det stora hela saknas styrning och 

uppföljning av stadens och nämndernas arbete med barnkonventionen. Kommunstyrelsen 

har heller inte beslutat om någon struktur för utvärdering av stadens arbete med 

barnkonventionen.  

 

Genomförande av barnkonventionen är en fråga som faller inom så gott som alla nämnders 

ansvar, vilket ökar behovet av uppsikt för att ha en sammanhållen bild av hur staden arbetar 

med denna fråga. En viktig förutsättning för att kunna bedriva uppsikt är att Kommun-

styrelsen själva har tydliggjort hur denna ska bedrivas, vilket Kommunstyrelsen inte gjort. I 

avsaknad av definierad uppsiktsplikt är vår utgångspunkt därför hur Kommunstyrelsen 

arbetar med styrning, ledning, uppföljning och kontroll inom området. Som ovan nämnt har 

Kommunstyrelsen enligt vår mening inte tillsett en ändamålsenlig styrning, ledning 

uppföljning och kontroll inom området som säkerställer följsamhet mot lagstiftningens krav. 
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4. Kartläggning av viss myndighetsutövning 
Redogörelsen nedan beskriver hur myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgs-

nämnden, sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden förhåller sig till 

barnkonventionen utifrån följande områden: 

 Arbetsprocesser, utredning, beslutsfattande och uppföljning myndighetsbeslut 

 Tillämpning av barnets bästa och barnets möjligheter att framföra sina åsikter 

 Stöd till tjänstepersoner för att systematiskt tillämpa barnkonventionen i arbets- 

och beslutsprocesser 

 Uppföljning av barnkonventionen i ovan nämnda avseenden på förvaltnings-

övergripande nivå 

 Återrapportering till nämnden 

 

De tre granskade nämnderna utövar myndighetsutövning inom olika områden. 

Myndighetsutövning för individ- och familjeomsorgsnämnden rör Lagen om vård av unga, 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall och socialtjänstlagen. Sociala omsorgsnämnden 

utövar myndighetsutövning inom socialtjänstlagen och LSS. Myndighetsutövningen inom 

dessa två nämnder utförs vanligtvis av handläggare med stöd av metodhandledare och 

enhetschefer. Myndighetsutövning inom grundskolenämndens område utövas ofta av rektor 

och rör exempelvis beslut om betyg, beslut relaterade till skolplikt och frånvaro, beslut om 

särskilt stöd, skolskjutsfrågor samt skolval.  

 

Barnkonventionens artiklar om barnets bästa, barnets rätt till information och att få uttrycka 

sin åsikt har sedan tidigare funnits inskrivna i socialtjänstlagen, LSS och skollagen. Delar av 

barnkonventionen har således varit grund för myndighetsutövning redan innan 

barnkonventionens införlivande i lag.   

 

I flera intervjuer framkommer att det vid tillfällen kan uppstå konflikter i myndighets-

utövningen. Konflikterna kan röra svårigheter att tillämpa och tolka barnkonventionen i 

relation till annan lagstiftning, i relation till verksamheternas budgetmässiga förutsättningar 

eller i relation till en vårdnadshavares uppfattning. I intervjuer framgår att det vid dessa 

tillfällen görs avvägningar kring hur lagrummen och situationen ska tolkas men att det kan 

upplevas som utmanade.  

4.1. Två nämnder uppges använda barnkonsekvensanalyser i arbetsprocesser, utredning 

och beslut 

Granskningen visar att individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt sociala omsorgs-

förvaltningen uppges använda barnkonsekvensanalyser i arbetsprocesser, utredningar och 

beslut i myndighetsutövningen.   
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4.1.1. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen används metoden ”Barnets Behov I Centrum” 

(BBIC). Arbetssättet är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning och är anpassat 

efter socialtjänstens regelverk10. Vid övervägande av olika insatser ska socialtjänsten enligt 

BBIC analysera konsekvenser för barnet samt ta hänsyn till information från barnet självt.   

Vi har inte mottagit någon uppföljning som visar i vilken utsträckning dessa analyser 

genomförs. Intervjuade uppger att det i själva myndighetsbesluten inte hänvisas till 

barnkonventionen men att man systematiskt i myndighetsutövningen arbetar med barnets 

perspektiv och barnrättsperspektiv. Vi noterar att förvaltningen inte använder Borås stads 

mall för barnkonsekvensanalys i myndighetsutövningen utan BBICs metod.  

 

4.1.2. Sociala omsorgsförvaltningen 

Sociala omsorgsförvaltningen har en rutin som anger att barnkonsekvensanalyser ska 

genomföras vid samtliga myndighetsbeslut som rör barn11. Förvaltningen arbetar med att 

ta fram ett informationsunderlag som ska skickas till alla som ansökt om en LSS-insats som 

är under 18 år eller som har ett barn under 18 år i sin närhet. I underlaget ska informeras 

om barnkonsekvensanalys och vad denna innebär.  

 

Intervjuade inom sociala omsorgsförvaltningen uppger att både vuxen- respektive barn- och 

unga-gruppen genomför barnkonsekvensanalyser. Från och med maj 2021 utgör 

barnkonsekvensanalyserna en del av förvaltningens utredningsmall. Enligt uppgift 

genomförs i nuläget inga stickprov eller uppföljning som påvisar verksamheternas 

följsamhet till rutinen.  

 

4.1.3. Grundskoleförvaltningen 

Dokumentation från grundskoleförvaltningen12 anger att barnkonsekvensanalyser ska göras 

i samtliga frågor och beslut som påverkar barn. Av underlagen framgår inte hur 

barnkonsekvensanalyser ska hanteras specifikt inom myndighetsutövningen. I dokument-

studier i övrigt framgår inga spår av att barnkonsekvensanalyser genomförs inom 

myndighetsutövningen. I intervjuer uppges att barnkonsekvensanalyser inte genomförs 

inom myndighetsutövningen och att det saknas rutiner för hur barnkonsekvensanalyser ska 

genomföras och dokumenteras.  

 

 
10 BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. BBIC tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen och 

socialtjänstlagen. Målet med BBIC är att tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården.  
11 Reviderad april 2021 
12 Ett presentationsmaterial från förvaltningen samt ett ”diskussionsunderlag”, båda från år 2020.  
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4.2. Det finns utvecklingspotential i att säkerställa barnets bästa och att barnet ska få 

uttrycka sin åsikt  

De verksamheter som arbetar med myndighetsutövning har sedan tidigare haft skrivningar 

i lagstiftning om barnets bästa och barnets rätt till att få information och att få uttrycka sin 

åsikt.  

 

4.2.1. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Inom individ- och familjeomsorg finns ett stort antal rutiner till stöd i utrednings- och 

uppföljningsarbete för barn och unga. I flertalet rutiner hänvisas till barnkonventionen och 

begreppet barnets bästa omnämns systematiskt. Barn erbjuds att delta i samtal som rör 

barnet och om det bedöms vara lämpligt sker också enskilda samtal med barnet. Barn över 

15 år får en egen inbjudan till samtal. I BBIC-modulen finns en fråga kring huruvida barnet 

har fått komma till tals. Motivering krävs om handläggaren svarar nej. 

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har en rad olika metodstöd för olika händelser och 

ärendetyper. Som exempel finns en mall för inhämtande av barns upplevelse av polisförhör 

på Barnahus där barnet får skatta sin upplevelse. Det finns också metodstöd för hur samtal 

med barn kan föras i olika ärenden. I dessa underlag betonas vikten av att prata med barn 

och inhämta dess åsikt. 

 

Intervjuade lyfter att det finns utvecklingsområden i att synliggöra barnets åsikt i olika 

dokument, exempelvis i så kallade uppdrag till utförarverksamheter. Om mallarna innehåller 

styrande rubriker som ”barnets uppfattning” ökar sannolikheten att barnets åsikt belyses. 

Exempelvis innehåller mall för genomförandeplan13 en sådan styrande rubrik; ”barnets 

uppfattning om insats”.  

 

4.2.2. Sociala omsorgsförvaltningen 

Förvaltningen har en rad rutiner för utredning av och bedömning av rätt till insats enligt LSS. 

Rutinerna innehåller frågor som syftar till att ge den enskilde möjlighet att komma till talas. 

Rutinerna används för nämndens samtliga målgrupper; både barn, unga och vuxna.   

 

I varje individärende upprättas en genomförandeplan där barnet ska ges möjlighet att 

komma till tals. I intervju uppges att en verksamhetsutvecklare har till uppgift att följa upp 

att barn medverkar i framtagandet och uppföljningen av genomförandeplanen. EY har 

efterfrågat men inte mottagit dokumentation som visar om uppföljningen av 

genomförandeplanerna dokumenteras. Vi noterar att det framgår i Sociala omsorgs-

nämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 2020 att det generellt sett saknas 

dels struktur för egenkontrollen i förvaltningens olika verksamheter, dels struktur för att 

utfallet av egenkontroll når ansvariga på olika nivåer. Av dokumentet framgår att det under 

år 2021 ska utarbetas en rutin för egenkontroll. 

 

 
13 En genomförandeplan syftar till att säkerställa en struktur för hur beslutade insatser genomförs på 
individnivå.  
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4.2.3. Grundskoleförvaltningen 

Inom grundskoleförvaltningen finns rutiner för att inhämta barnets åsikter i olika 

sammanhang. Det finns exempelvis en rutin som anger att barnets åsikt ska inhämtas i 

samtal om frånvaro. I rutindokument för analys och beslut om särskilt stöd och anpassad 

studiegång dokumenteras huruvida barnet har medverkat i utredningen. I rutindokumenten 

saknas dock fält för att dokumentera barnets åsikt. I intervjuer framgår att det finns 

utvecklingspotential vad gäller att låta barn komma till tals samt dokumentera detta inom 

myndighetsutövningen.  

4.3. Utbildning och rutiner finns som stöd i tillämpning av vissa artiklar i 

barnkonventionen 

Inom samtliga tre nämnders verksamhetsområden finns rutindokument och mallar kopplat 

till myndighetsutövningen. Medarbetare inom förvaltningarna har även genomgått olika 

utbildningar avseende barnkonventionen.  

 

4.3.1. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens medarbetare inom barn och unga har genomgått 

Barnombudsmannens webbutbildningar. Innehållet i utbildningarna har sedan diskuterats 

vid arbetsplatsträffar. Medarbetarna kan även få stöd i arbetet från individ- och 

familjeomsorgsförvaltnings socialt ansvarig samordnare. Funktionen har till uppgift att 

bevaka socialjuridiska frågor och ge vägledning i tolkning av lagstiftning.  

 

4.3.2. Sociala omsorgsförvaltningen 

Inom sociala omsorgsförvaltningen har alla enhetschefer genomgått en utbildning i 

barnkonventionen. I intervju uppges att tolkning av barnkonventionens principer varierar 

beroende på vilken utbildning en handläggare genomgått. Som tidigare redovisat har 

förvaltningen ett metodstöd för genomförande av barnkonsekvensanalyser. Metodstödet 

innefattar också hur bedömning av rätt till insats kan göras.  

 

4.3.3. Grundskoleförvaltningen 

Grundskoleförvaltningens ledning har utbildats med ambitionen att kunskapen ska föras 

vidare i linjeorganisationen till rektorer. Under 2021 har även medarbetare inom 

grundskoleförvaltningen genomgått utbildning kopplat till barnkonventionen. I intervju 

uppges att den pedagogiska personalen generellt har kunskap om barnkonventionens 

innebörd. Kunskapsläget hos övrig personal kan vara mer varierande. Som tidigare nämnt 

har grundskoleförvaltningen tagit fram ett förvaltningsinternt diskussionsunderlag för 

genomförande av barnkonsekvensanalyser.  
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4.4. En nämnd följer upp myndighetsutövningens följsamhet till barnkonventionen 

I individ- och familjeomsorgsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 

framgår att enheten Barn och unga har genomfört egenkontroll av huruvida barnets egen 

röst och uttryck dokumenteras i utredning och uppdrag till utförare samt i 

genomförandeplan. Av egenkontrollen framgår att barnets röst inte alltid kommer fram i 

analys och bedömning. Utifrån analysen framgår att enheten bland annat ska utveckla 

arbetet med vårdplaner och genomförandeplaner med fokus på barnets delaktighet i 

målformuleringar. Enheten ska även utveckla hur barnets röst ska fås fram och hur barnets 

delaktighet ska öka i myndighetsutövningen.  

 

Dokumentstudier och intervjuer visar att sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden 

med respektive förvaltningar inte genomför någon uppföljning av myndighetsutövningens 

följsamhet till barnkonventionen. Som tidigare nämnt redovisas exempelvis i sociala 

omsorgsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 2020 att det generellt sett 

saknas struktur för egenkontroll i förvaltningens olika verksamheter. Av dokumentet 

framgår ingen uppföljning som relaterar till barnkonventionen. Granskningen i övrigt visar 

att enheter och verksamheter inte följer upp följsamheteten till barnkonventionen.  

 

I grundskolenämndens kvalitetsrapport Värdegrund återfinns en rad hänvisningar till 

barnkonventionen och till en genomförd enkät14. I rapporten återfinns en analys kring barns 

delaktighet i exempelvis undervisningssituationer eller skolans verksamhet som helhet. 

Rapporten redovisar inte någon uppföljning av barns delaktighet i myndighetsutövningen. 

Dokumentstudier visar i övrigt att det inte genomförs någon uppföljning av 

myndighetsutövningens följsamhet till barnkonventionen.  

 

  

 
14 Skolklimatundersökningen, elever i årskurs 7-9.  Undersökningen genomförs årligen.   

Sammanfattade iakttagelser 

► Delar av barnkonventionen är sedan tidigare införlivad i aktuell lagstiftning. 

► På enhets- och verksamhetsnivå finns rutiner för myndighetsutövning som 
innehåller delar av barnkonventionen.  

► Endast en enhet inom de tre nämnderna har följt upp myndighetsutövningens 
följsamhet till barnkonventionen.  

► En av tre nämnder har fått återkoppling kring följsamhet till barnkonventionen. 

► Enbart två granskade nämnder genomför barnkonsekvensanalyser i samband med 
beslut som rör barn.  
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4.5. Bedömning för arbetet inom viss myndighetsutövning 

Vi bedömer att granskade nämnder delvis har säkerställt följsamhet till barnkonventionens 

grundprinciper genom tillämpning av övrig gällande lagstiftning (skollagen, socialtjänstlagen 

och LSS). Nämnderna saknar däremot styrning och uppföljning som omfattar 

barnkonventionen som helhet. Vi bedömer att tjänstepersoner i viss utsträckning har 

tillräckligt stöd i arbetet med implementering av barnkonventionen. Individ-och 

familjeomsorgsnämnden har enligt vår bedömning följt upp delar av verksamhetens 

följsamhet till barnkonventionen. Sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden har 

inte följt upp myndighetsutövningens följsamhet till barnkonventionen.  

 

Vi grundar vår bedömning på att de verksamheter inom individ- och familjeomsorgs-

nämnden, sociala omsorgsnämnden samt grundskolenämnden som utövar 

myndighetsutövning har såväl lagstiftning, nationellt metodstöd som interna rutiner till stöd 

för att bedöma barnets bästa och tillse att barn kommer till tals i de ärenden som rör barnet. 

Det finns utvecklingsområden avseende dokumentation, uppföljning och synliggörandet av 

barnets bästa för samtliga tre nämnder.   

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp hur myndighetsutövningen tillämpar 

barnkonventionen inom delar av verksamheten. Övriga nämnder tar inte del av någon 

systematisk uppföljning av hur barnkonventionen tillämpas i myndighetsutövningen.  Det 

genomförs inte heller någon uppföljning på förvaltnings- eller verksamhetsnivå. 

 

Granskningen visar att individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämndens 

förvaltningar uppges använda barnkonsekvensanalyser i myndighetsutövningen, men att 

det saknas dokumenterad uppföljning av detta. Inom grundskolenämndens verksamhet 

genomförs enligt uppgift inte barnkonsekvensanalyser i myndighetsutövningen.  
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5. Bedömning, slutsatser och rekommendationer 

5.1. Bedömningar utifrån revisionsfrågorna 

5.1.1. Bedömningar avseende det övergripande perspektivet 

 

Revisionsfrågor Bedömning 

Vilka åtgärder har Kommunstyrelsen 

och berörda nämnder genomfört med 

anledning av att barnkonventionen blev 

lag 1 januari 2020? 

Ingen av stadens nämnder har beslutat om några 

specifika åtgärder med anledning av att barn-

konventionen blivit lag. Åtgärder som vidtagits inom 

förvaltningarna avser utbildningsinsatser.  

Hur beaktas barnkonventionen och 

barnets bästa i Borås Stads arbets- och 

beslutsprocesser? 

Kommunfullmäktige beslutade 2011 att barn-

konsekvensanalyser ska genomföras i samband med 

såväl politiska beslut som beslut i förvaltningar. 

Granskningen visar att detta inte har efterlevts. 

Det finns en mall för barnkonsekvensanalyser samt 

en barnrättschecklista. Dessa tillämpas inte på ett 

systematiskt vis i samband med beslut som rör barn. 

I myndighetsutövande verksamheter tillämpas dock 

bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att 

komma till tals.  

På det stora hela saknas ett barnrättsperspektiv i 

samband med beslut. Barnets rättigheter belyses i 

en av de granskade nämndernas tjänsteskrivelser. 

Två nämnder har tagit fram egna rutiner för arbetet 

med barnets rättigheter.  

Hur beaktas barnrättsperspektivet och 

barnkonventionen i centrala styr-

dokument? 

Barnrättsperspektivet saknas i stort i centrala 

styrdokument. Varken kommunstyrelse eller 

nämnder har tagit fram något styrdokument kopplat 

till arbetet med barnkonventionen.  

Styrning avseende barn och ungas levnadsvillkor 

och livssituation återfinns inom ramen för arbetet 

med kommunfullmäktiges mål, det ungdomspolitiska 

programmet och dokumentet Ett socialt hållbart 

Borås.  

Finns ändamålsenlig styrning inom 

området som säkerställer följsamhet 

mot lagstiftningens krav? 

Nej, på det stora hela saknas styrning kopplat till 

barnkonventionen i staden. Det saknas politiska 

beslut om hur arbetet med barnkonventionen ska 

bedrivas. 
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Finns former för dialog och inflytande 

för barn och ungdomar i Borås Stads 

beslutsprocesser? 

Ja, i viss utsträckning. De verksamheter som möter 

barn inom ramen för sin grundverksamhet har forum 

för att låta barn komma till tals; dels i myndighets-

utövning, dels genom enkäter, elevråd och liknande. 

Exempel finns på hur politiker fört dialog med barn 

och unga. Granskningen visar dock att det saknas en 

systematik för hur de verksamheter som inte möter 

barn ska föra en sådan dialog.  

Genomförs tillräckliga analyser med 

utgångspunkt i barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet vid beslut som 

direkt eller indirekt berör barn och 

ungdomar? 

Nej. Ingen av de granskade nämnderna använder 

barnkonsekvensanalys i samband med politiska 

beslut. Det finns brister i genomförandet och 

dokumentationen av barnkonsekvensanalyser och 

bedömning av barnets bästa. Barnkonsekvens-

analyser genomförs inom ett fåtal nämnders 

verksamhetsområden, men detta sker i regel utan 

att dokumenteras. 

Har Borås Stad genomfört 

kompetenshöjande insatser till 

förtroendevalda och tjänstepersoner 

som avser barnkonventionen, 

barnrättsperspektivet och dess 

tillämpning? 

Till viss del. Kompetenshöjande insatser har 

genomförts riktat till både förtroendevalda och 

tjänstepersoner. Utbildningsinsatser har erbjudits 

gentemot förtroendevalda i staden, men det 

framgår inte hur många som deltagit. I intervjuer 

efterlyses löpande diskussioner om tillämpning av 

barnkonventionen i verksamheten.  

Hur följer Kommunstyrelsen och 

berörda nämnder utvecklingen av barn 

och ungdomars livsvillkor och 

livssituation? 

Barn och ungas livsvillkor och livssituation följs 

genom arbete med den av kommunfullmäktige 

beslutade målbilden Vi tar ansvar för barn och unga. 

Uppföljning sker också genom stadens välfärds-

bokslut.  

Hur utvärderas och bedrivs uppsikt 

gällande Borås Stads arbete med 

barnkonventionen? 

Kommunstyrelsen har inte säkerställt en tillräcklig 

uppsikt över nämndernas arbete med 

barnkonventionen.  På det stora hela saknas 

styrning, ledning och uppföljning av stadens och 

nämndernas arbete med barnkonventionen. 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om någon 

struktur för utvärdering av stadens arbete med 

barnkonventionen.  
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5.1.2. Bedömningar avseende myndighetsutövning 

 

Revisionsfrågor Bedömning 

Hur säkerställs följsamhet till barn-

konventionens grundprinciper när det 

gäller utredning och beslut som avser 

enskilda barn och ungdomar under 18 

år? 

Granskade nämnder har delvis säkerställt följsamhet 

till barnkonventionens grundprinciper genom 

tillämpning av övrig gällande lagstiftning 

(socialtjänstlagen, LSS och skollagen). Nämnderna 

saknar däremot styrning som omfattar 

barnkonventionen som helhet.  

Hur säkerställs att barnkonventionen 

tillämpas i arbetsprocesser, utredning, 

beslutsfattande och uppföljning när det 

gäller dessa beslut? 

Granskade nämnder har delvis säkerställt att 

barnkonventionen tillämpas i arbetsprocesser, 

utredning, beslutsfattande och uppföljning. 

De myndighetsutövande verksamheterna har rutiner 

och mallar för hur delar av barnkonventionen ska 

tillämpas i arbets- och beslutsprocesser. 

Hur tillämpas och följs bestämmelserna 

om barnets bästa, att barnet ska få 

relevant information och ges möjlighet 

att framföra sina åsikter i dessa beslut? 

I huvudsak genom tillämpning av den för verksam-

heten ordinarie gällande lagstiftningen. I rutiner 

återfinns hänvisningar till barnets bästa, information 

och möjlighet att framföra åsikter. Det finns 

utvecklingsområden avseende dokumentation, 

uppföljning och synliggörandet av barnets bästa för 

samtliga tre nämnder.   

Har tjänstepersoner i berörda 

förvaltningar tillräckligt stöd för att 

systematiskt tillämpa barnkonventionen 

i arbets- och beslutsprocesser? 

Tjänstepersoner har i viss uträckning tillräckligt stöd 

i arbetet med implementering av barnkonventionen.  

Enligt uppgift har medarbetare och chefer erbjudits 

utbildningar kopplat till barnkonventionen. Rutiner 

och mallar utgör stöd för arbetet.  

Hur följs arbetet med barnkonventionen 

i dessa avseenden upp på förvaltnings-

övergripande nivå? 

Det saknas uppföljning och återrapportering av 

arbetet med barnkonventionen i myndighets-

utövning. Undantaget är en enhet inom individ- och 

familjeomsorgsnämnden.  

Hur återrapporteras detta arbete till 

nämnden? 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp 

hur myndighetsutövningen tillämpar 

barnkonventionen inom delar av verksamheten. 

Övriga nämnder tar inte del av någon systematisk 

uppföljning av hur barnkonventionen tillämpas i 

myndighetsutövningen.   
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5.2. Slutsatser och rekommendationer 

Granskningens syfte har varit att bedöma om Kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit 

åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är 

ändamålsenligt. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och 

grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelse och granskade nämnder inte 

säkerställt detta.  

Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare 

har inte fått genomslagskraft i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i 

tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser. Därtill 

saknas systematik vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som 

berör barn på ett direkt eller indirekt vis. Ingen av de granskade nämnderna använder 

barnkonsekvensanalyser i samband med politiska beslut. Barnkonsekvensanalyser 

genomförs inom ett fåtal nämnders verksamhetsområden, men detta sker i regel utan att 

dokumenteras. 

Vidare finns det utvecklingspotential vad gäller systematiken i utbildningsinsatser riktat till 

såväl nämnd som förvaltning. På det stora hela saknas uppföljning av styrelse och nämnders 

arbete med barnkonventionen och kommunstyrelsen bedriver ingen uppsikt på området. 

Inom ramen för myndighetsutövning gentemot barn sker arbetet med barnkonventionen i 

huvudsak genom den för verksamheten ordinarie gällande lagstiftningen, där delar av 

barnkonventionen finns införlivad. Det finns tydliga utvecklingsområden kopplat till såväl 

styrning, uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens följsamhet till barn-

konventionen.  

Utifrån genomförd granskning lämnas nedan rekommendationer till Kommunstyrelsen och 

till granskade nämnder. 

 

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till barnkonventionen i samtliga av 

stadens verksamheter. 

► Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt av stadens arbete med efterlevnad 

av barnkonventionen. 

Vi rekommenderar övriga granskade nämnder att: 

► Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen, exempelvis genom att 

säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn.  

► Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av nämndens efterlevnad till 

barnkonventionen. 
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Därutöver lämnas följande rekommendationer utifrån granskningen avseende 

myndighetsutövning inom grundskolenämnden, sociala omsorgsnämnden och individ- och 

familjeomsorgsnämnden.   

Vi rekommenderar grundskolenämnden att:  

 Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer till tals i myndighets-

utövningen.  

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens 

efterlevnad till barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga 

beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn.  

Vi rekommenderar sociala omsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av barnkonventionens efterlevnad 

inom myndighetsutövningen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

Vi rekommenderar individ- och familjeomsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av att samtliga delar inom 

myndighetsutövningen efterlever barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

 

 

Göteborg den 28 februari 2022 

 

 

 

  

Linnéa Johansson                             Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor                         Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB                             Biträdande projektledare                   

                                                             Ernst & Young AB 

 

 

 

 

Maria Carlsrud Felander Mikaela Bengtsson  

Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Projektledare  Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB                   Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Källförteckning 
 

Intervjuer 

 

Vi har genomfört intervjuer med drygt 50 medarbetare och chefer inom nedan förvaltningar, 

inklusive gruppintervjuer avseende myndighetsutövning. 

 

 Arbetslivsförvaltningen, 22-01-26 och 22-02-01  

 

 Förskoleförvaltningen, 21-11-19 

 

 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 21-12-02 

 

 Grundskoleförvaltningen, 21-11-23 och 21-11-25  

 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 21-12-07 

 

 Individ och familjeomsorgsförvaltningen, 21-11-23, 21-12-02 och 21-12-06  

 

 Stadsledningskontoret, 21-11-30 

 

 Kulturförvaltningen, 21-11-29 

 

 Lokalförsörjningsförvaltningen, 21-11-22 

 

 Miljö- och konsumentförvaltningen, 21-12-02 

 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, 21-11-29 

 

 Social omsorgsförvaltningen, 21-11-25 

 

 Serviceförvaltningen, 21-12-02 

 

 Tekniska förvaltningen, 21-11-30 

 

 Överförmyndarnämndens förvaltning, 21-11-19 
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Dokumentation per nämnd 

 

 Arbetslivsnämnden 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020, Arbetslivsnämnden, 2020 

o Tertial 2 2021, Arbetslivsnämnden 

o Budget 2021:2, Arbetslivsnämnden 

o Årsredovisning 2020, Arbetslivsnämnden 

o Barnrättsperspektiv – Checklista, Arbetslivsförvaltningen, Verksamhetsområde 

1, Försörjningsenheten, 2020-02-13 

o Verksamhetsplan (Arbetslivsnämnden),2022-01-21 

o Barnrättsperspektiv – rutin, Arbetslivsförvaltningen, Verksamhetsområde 1, 

Försörjningsenheten, 2019-03-20 

o Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner, Arbetslivsnämnden, 

2021-11-23 

 

 Förskolenämnden 

o Budget 2021:2, Förskolenämnden 

o Verksamhetsplan 2021-2022, Förskoleförvaltningen, 2021-03-23  

o Årsredovisning 2020, Förskolenämnden 

o Tertial 1 2021, Förskolenämnden 

o Tertial 2 2021, Förskolenämnden 

o Budget Borås Stad 2020 

o Visionen om framtidens Borås, Stadsledningskansliet, 2021-09 

o Bilaga 2 – Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, 

Förskoleförvaltningen, 2020-03-25 

o Rutin för arbete med barns rättigheter och prövning av barnets bästa, 

Förskoleförvaltningen, 2021-04-15 

o Bilaga 1 – Barnrättschecklista, Förskoleförvaltningen, 2020-04-23 

o Barnrättsveckan Borås 2019, 2019-11-20 

o Grundutbildning i barnkonventionen, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020 

o Handledarutbildning Barnkonventionen i verksamhet och beslutsfattande 

o Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag?, Barnombudsmannen, 2020-10-23 

o Barnkonsekvensanalys, Borås stad, 2020-01-28 

o Barnrättschecklista - budget, Borås stad, 2020-08-20 

o Barnrättschecklista – intern kontroll, Borås stad, 2020-08-20 

o Hantering vid myndighetsutövning  

o Beskrivning av barns delaktighet  

o Månadsrapport juni 2021, Förskolenämnden, 2021-08-23 

o Senarelagt öppnande av Hagkällans förskola, Förskolenämnden, 2021-03-25  

 

 Fritids- och folkhälsonämnden 

o Budget 2021:2, Fritids- och folkhälsonämnden 

o Årsredovisning 2020, Fritids- och folkhälsonämnden 

o Tertial 2 2021, Fritids- och folkhälsonämnden 

o Tertial 1 2021, Fritids- och folkhälsonämnden 
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o Överenskommelsen, Borås stad, Social Ekonomi Sjuhärad, Föreningsrådet Borås, 

Studieförbunden i Borås & Svenska kyrkan Borås 

o Borås Stads Program för föräldraskapsstöd, Kommunfullmäktige, 2021-04-29 

o Borås Stads Program för Öppen ungdomsverksamhet, Fritids- och 

folkhälsonämnden, 2018-11-05 

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23 

o Visionen om framtidens Borås, Kommunfullmäktige, 2021-09-23 

o Information om webbutbildningar i barnkonventionen, Borås stad 

o FN:s konvention om Barnets rättigheter, Borås stad 

o Barnrätt- vårt arbetssätt! Introduktion feriearbete i Öppen Ungdomsverksamhet, 

En kommun fri från våld 

o Barnrätt, En kommun fri från våld 

o FoF Medarbetarutbildning, Borås stad 

o Risk och konsekvensanalys med anledning av pandemin- ur ett 

barnrättsperspektiv och hälsosamt åldrande, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

2020-04-08 

o Feriearbete 2020 – risk och konsekvensanalys, Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, 2020-03-30  

o Lupp-2017 återrapportering 1,5 år, Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-03-23 

o Välfärdsbokslutet 2020 – En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, 

Kommunstyrelsen, 2021  

o Utdrag från Loggboken där vi kan läsa om hur vi jobbat med att fånga upp 

barn/ungas tankar om verksamheten., 2020-03-11  

o ”Fokus barn och unga – Borås” Nätverksgrupper barn och unga: riktlinjer och 

checklista 191104, Borås stad, 2019-11-04 

o Rättighetsanalys – Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås, Borås 

stad 

o Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, Borås stad, 2020-

03-25 

o Barnrättschecklista, Borås stad, 2020-03-25 

o Sammanställning dokument, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 2021-11-16 

o Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

2021-05-11 

 

 Grundskolenämnden 

o Budget 2021, Grundskolenämnden 

o Budget 2021:2, Grundskolenämnden  

o Intern kontrollplan 2021, Grundskolenämnden 

o Riskanalys 2021, Grundskolenämnden 

o Årsredovisning 2020, Grundskolenämnden  

o Uppföljning Intern kontroll 2020, Grundskolenämnden 

o Tertial 2 2021, Grundskolenämnden   

o Tertial 1 2021, Grundskolenämnden  

o Fritidshem 2020 – Kvalitetsrapport om Fritidshem i Borås stad, 

Grundskolenämnden, 2020-12-15 
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o Jämförelse av nationella resultat 2020 – Kvalitetsrapport för Borås Stads resultat 

jämfört med nationella resultat, Grundskolenämnden, 2021-03-23 

o Undervisning och resultat 2021 – Kvalitetsrapport om grundskolan och 

grundsärskolan i Borås Stad, Grundskolenämnden, 2021-10-27  

o Värdegrund 2021 – Kvalitetsrapport för arbetet med värdegrundsfrågor i 

Grundskoleförvaltningen, Grundskolenämnden, 2021-06-15  

o Barnkonsekvensanalyser – Ett verktyg att använda när Barnkonventionen har 

blivit svensk lag, Borås stad, 2020-04-21 

o Barnkonsekvensanalyser – Ett verktyg att använda när Barnkonventionen har 

blivit svensk lag, Grundskoleförvaltningen, 2020-09-17 

o Tillämpning av Barnkonventionen som svensk lag i Grundskoleförvaltningen – 

diskussionsunderlag, Grundskoleförvaltningen, 2020-09-23  

o Seminarium om barnrätt, Barnkonventionsutredningen & JP Infonet, 2020-12-

02 

o Fritidsråd eller annat formaliserat inflytandeforum 

o Nyanställd Introduktion Checklista 

o Introduktion från intranätet, Borås stad 

o Din rätt, Stadsledningskansliet Kvalitet och utveckling, 2021-12-09 

o Behov och analys av särskilt stöd 

o Beslut inte utarbeta åtgärdsprogram  

o Beslut om anpassad studiegång  

o Beslut om att avsluta åtgärdsprogram  

o Beslut om åtgärdsprogram särskilt stöd  

o Bilaga 1 – dokumentation vid samtal med elev och vårdnadshavare, Borås stad 

o Bilaga 2 – Stödmaterial – elevhälsopersonalens intervjuguide, Borås stad  

o Länk till processkartor i Canea 

o Definitioner av giltig och ogiltig frånvaro, beviljad ledighet och ansvarsfördelning 

vid elevfrånvaro i Grundskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, 2020-05-

19 

o Främja närvaro och förebygga frånvaro i grund- och grundsärskola samt i 

gymnasie- och gymnasiesärskolan, Grundskoleförvaltningen, 2020-09-15 

o Rutin föreläggande om vite när skolplikten inte är uppfylld, 

Grundskoleförvaltningen, 2020-10-19 

o Rutin handläggning av anmälan till hemkommun gällande frånvaro, 

Grundskoleförvaltningen, 2021-11-08 

o Rutin vid registrering i Dexter, Grundskoleförvaltningen, 2020-05-19 

o Uppföljning  

o Utredning vid frånvaro enligt SL 7 kap 19a § 

o Utvärdering åtgärdsprogram  

o Vägledning vid genomförande av en frånvaroutredning enligt SL kap. 7 19a §, 

Grundskoleförvaltningen, 2021-11-11 

 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

o Budget 2021:1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2020-08-25 
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o Budget 2021:1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2020-12-15 

o Tilläggsbudget 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-03-09 

o Tilläggningsbudget nr 2 2021 och fördelning av central buffert, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2021-06-15 

o Årsredovisning 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2021-02-23 

o Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 2 år 2021, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-09-21 

o Kvalitetsrapport läsåret 2019/2020 inklusive utvärdering fjärr- och 

distansutbildning, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2020-12-15 

o Bildningsstaden Borås, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2015-12-15 

o Initiativärende – Minskad psykisk ohälsa för elever, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2021-02-23 

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2020-

02-25 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2020-

08-25 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-

03-30 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-

04-27 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-

09-21 

o Förlängning av handlingsplan psykisk ohälsa i Västra Götaland 2018-2022, 

Kommunstyrelsen, 2021-06-07 

o Borås Stads Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan, 

Grundskolenämnden & Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2018-11-27 

o Psykisk hälsa - en nuläges- och utvecklingsinriktad analys av det förebyggande, 

främjande samt åtgärdande elevhälsoarbetet inom gymnasiet i Borås stad., Borås 

stad, 2021-08-23 

 

 Individ och familjomsorgsnämnden 

o Familjehem Borås, Borås stad, SKR & Enkätfabriken, 2021 

o Fritexter bou 13 och vh, 2021  

o Fritexter placerade barn, 2021  

o Hem för vård eller boende Borås, Borås stad, SKR & Enkätfabriken, 2021 

o Stödboende Borås, Borås stad, SKR & Enkätfabriken, 2021 

o Social barn och ungdomsvård – ungdomar 13+ Borås, Borås stad, SKR & 

Enkätfabriken, 2021 

o Social barn och ungdomsvård – vårdnadshavare Borås, Borås stad, SKR & 

Enkätfabriken, 2021  

o Dokumentation från individ- och familjeomsorgen, Borås stad, 2021-11-16 
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o Budget 2021:2 Individ—och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Budget 2021:2, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-12-15 

o Årsredovisning 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Tertial 1 2021 Individ- och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Tertial 2 2021 Individ- och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2021-03-23 

o Program för stärkt social barn- och ungdomsvård i Borås Stad, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Borås Stads Handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård, 2019, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2018-01-04 

o Borås Stads Handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård, 2021, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-03-03 

o Borås Stads Handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård, 2020, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-01-15 

o Enkät barn, Barnahus Älvsborg 

o Checklista för risk- och trygghetsbedömning gällande barn som kan ha upplevt 

våld av eller mot närstående, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Stödfrågor hembesök, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Barnsamtal i familjehemsutredningar, 2019-01-10 

o Barnsamtal vid uppdragssamtal 

o Instruktion IFO Bou Stöddokument HOME, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-05-20 

o Lathund – Omplacering, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-06-01 

o Anhörigstöd – rational 

o Rutin för Yxhammarmottagningens arbete med våld i nära relation, Borås Stad  

o Anmälan, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-01-14 

o Omedelbar skyddsbedömning, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-01-14 

o Genomföra och följa upp insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-09-

15 

o Följa upp inför nytt beslut, förlänga eller avsluta insats, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2021-09-15 

o Ta emot och planera insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-09-15 

o Rutin IFO VFE Rutiner för Avhysningar, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2021-01-15 

o Rutin IFO Farå Rutin för at upprätthålla barnperspektiv, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2021-10-15 

o Rutin IFO BSU Ta emot och planera insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-03-25  
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o Rutin IFO HVB Följa upp inför nytt beslut, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-03-30 

o Rutin IFO HVB Genomföra och följa upp insats, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2020-03-30 

o Rutin IFO HVB Ta emot och planera insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-03-30  

o Rutiner för uppmärksammande och bedömning av våld från närstående vid 

samarbetssamtal, snabbupplysningar samt utredning om vårdnad, boende och 

umgänge, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-07-27 

o Rutiner för LVU, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-05-11  

o Rutiner för familjevård, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-03-26 

o IFO Barn och ungas rutin och handläggningsstöd i ärenden som rör barn och unga 

som misstänks vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2020-10-27 

o Förhandsbedömning vid inkommen anmälan, 2019-03-14 

o Processkarta IFO Kärnprocess  

o Processkarta vårdnad boende ungänge  

o Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum, Socialstyrelsen, 2018-11 

o Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum, Socialstyrelsen, 2021-02 

o Informationsspecifikation för BBIC 3.4, Socialstyrelsen, 2020-11 

o Barnrättschecklista, Borås stad, 2020-03-25 

o Välfärdsbokslutet 2020 – En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, 

Borås Stad, 2021 

o Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås 

Stad, 2020. Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020 

o Program mot hemlöshet i Borås Stad, Kommunfullmäktige, 2020-10-15 

o Nationell brukarundersökning IFO – Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

2019 

o Systematisk uppföljning BBIC 2020/2021, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2021-03-4 

o Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2021 Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Egenkontrollplan för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2021 

o Sammanställning av egenkontroll BoU-barnets egen röst 2021, Barn och Unga 

Myndighet  & Barn och Unga Intern öppenvård 

o Rutin för introduktion av nyanställda, Barn och unga, Familjehemsenheten, 

2020-01-08 

o Introduktion av nyanställda, IFO Barn och unga myndighet, 2021-04-23 

o Introduktion för myndighetsutövning IFO Unga Vuxna/IFO Vuxen Borås Stad 

o Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås 

Stad, 2021, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021 

o Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – Samverkan mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, VästKom & Västra 

Götalandsregionen, 2020-02-06 
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 Kommunstyrelsen 

o Budget 2021:2 Kommunstyrelsen  

o Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen  

o Tertial 2 2021 Kommunstyrelsen  

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Elevombudets rapport år 2020  

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23  

o Utbildning i BKA, 2020-02-25 

o Mall för Barnkonsekvensanalys- prövning av barnets bästa, Borås Stad, 2020-03-

25 

o Rättighetsanalys- Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås, Borås stad 

o Utvidga demokratin för att inkludera unga! Delrapport Borås Stad, Borås stad, 

Youth 2030 Movement & Rädda Barnens Ungdomsförbund  

o UKU Unga Kommunutvecklare 2021, Borås Stad & brygghuset  

o Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, Kommunstyrelsen, 2018-

06-04 

o Lupp – Redovisning av nämndernas åtgärder, Kommunstyrelsen, 2019-01-10 

o Lupp-2017 återrapportering 1;5 år, Kommunstyrelsen, 2020-08-24 

o LUPP-Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, Kommunstyrelsen, 2018-06-

04 

o Handlingsplan Socialt hållbart Borås 2021-2024, Borås Stad  

o Målbild Socialt hållbart Borås 2021-2024, Borås Stad 

o Målbilder Socialt hållbart Borås – Kommunstyrelsens beslut:, Kommunstyrelsen, 

2021-11-22 

o Barnrätt på intranätet Borås Stad – Bilder och exempel 

o Svar på motion av Anders Österberg (S), Helén Eliasson (S), Lena Palmén (S), 

Malin Carlsson (S) och Yvonne Persson (S); Barn-konsekvensanalyser, 

Kommunfullmäktige, 2011-08-18 

o Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, Borås Stad, 2020-

03-25 

o Grundutbildning Barnkonventionen, Borås Stad 

o Kartläggning samverkansstrukturer kring barn och unga, 2021-02-26 

o Rättighetsanalys– Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås (mall), 

Borås Stad 

o Rättighetsanalys – Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås 

(presentation), Borås Stad 

 

 Kulturnämnden 

o Borås Stads Kulturprogram – Kultur för alla 2020-2023 med framåtblick, 

Kulturnämnden, 2020-06-08 

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Borås Stads Skolbiblioteksprogram, Kulturnämnden, 2021-04-19 

o Svar på motion: Menssäkra Borås, Kulturnämnden, 2021-06-07 

o Tertial 2 2021 Kulturnämnden, Kulturnämnden  

o Verksamhetsplan Borås Konstmuseum 2021, Kulturförvaltningen, 2020-10-26 
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o Verksamhetsplan 2021 De kulturhistoriska museerna – Textilmuseet och Borås 

museum  

o Verksamhetsplan Stadsteatern  

o Information gällande Barnkonventionen, Borås stad, 2019-11-20 

 

 Lokalförsörjningsnämnden 

o Budget 2021:2 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

o Årsredovisning 2020 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

o Tertial 1 2021 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

o Tertial 2 2021 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden  

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23  

o Borås Stads riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola, 

Förskolenämnden, 2018-11-29 

o Borås Stads Riktlinjer för ny- och ombyggnation av grundskolor, 

Grundskolenämnden, 2019-06-13 

o Rutin, Byggavdelningen, 2021-09-10 

o Besök av Mänskliga rättighetsstrateg Emma Lingefelt och Ulrik Nilsson, 

Lokalförsörjningsnämnden, 2021-09-21 

o Barnrättschecklista Kristinegården, Borås Stad, 2020-08-20 

o Egenkontroll – Förstudie, Lokalförsörjningsförvaltningen, 2021 

o Barns rättigheter, Borås Stads intranät 

o Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner, Stadsledningskansliet, 

2021-08-30 

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Välfärdsbokslutet 2020 – En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, 

Borås Stad, 2021 

o Tillgängliga och användbara miljöer – Riktlinjer och standarder för fysisk 

tillgänglighet, Västra Götalandsregionen, 2018   

o Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets 

rättigheter, Regeringskansliet, 2019-10 

 

 Miljö- och konsumentnämnden 

o Budget 2021:2 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 

o Årsredovisning 2020 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och 

konsumentnämnden  

o Tertial 1 2021 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 

o Tertial 2 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 

o Revisionsrapport, Miljödiplom Svensk Miljöbas, 2021-06-04 

o Miljöhandbok Miljöförvaltningen Borås Stad 2021, Miljöförvaltningen, 2021-05-

24 

o Uppföljning intern kontroll -  2020 (Miljö- och konsumentnämnden), Miljö- och 

konsumentnämnden 

o Barnkonsekvensanalys, checklista 

o Utbildning 2011 Barnkonsekvensanalys  

o Barnkonventionen, Stadskansliet Kvalitet och Utveckling, 2011 
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o Tjänsteskrivelse, Miljö- och konsumentnämnden 

o Lupp- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, Miljö- och 

konsumentnämnden, 2018-11-27 

o Redovisning åtgärder Ungdomspolitisk plan, 2017 Miljöförvaltningen, 2017 

o Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020–2023, Miljö- och 

konsumentnämnden, 2019-10-08 

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Miljö- och konsumentnämnden, 2014-

08-22 

o Miljöstrategiska avdelningen Miljöförvaltningen Borås Stad – barn och 

ungdomsperspektiv, 2021-11-18 

o Rutin: Hantering av inkomna ärenden vid kö, Miljö- och konsumentnämnden, 

2021-05-04 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

o Budget 2021:2 Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-12-17 

o Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-02-24 

o Tertial 1 2021 Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-05-27 

o Tertial 2 2021 Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-09-16 

o Borås Stads Miljömål, Kommunfullmäktige, 2018-02-22 

o Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl., Kronängsparken, Borås Stad, Borås 

stad, 2019-10-14 

o Mall-5860 Planbeskrivningsmall (alla skeden)  

o Planbeskedsberedning/Markanvisningsberedning instruktion 

o Kommunikation detaljplaner, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-21 

 

 Social omsorgsnämnden 

o Borås Stads Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle, 

Kommunfullmäktige 

o Borås Stads Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle, 

Kommunfullmäktige, 2018 

o Beslut – Tillsyn Brotorp, Sociala omsorgsnämnden, 2021-06-12 

o Våga fråga – Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

Arbetslivsförvaltningen & Centrum för kunskap och säkerhet  

o Beslut – Tillsyn Brotorp återredovisning, Sociala omsorgsnämnden, 2021-09-06 

o Beslut – Tillsyn av Brotorp, Sociala omsorgsnämnden, 2021-06-17 

o Slutrapport av händelseanalys på Brotorpsvägen 3, 2021-03-15 

o Barnkonsekvensanalys, Sociala omsorgsnämnden, 2021-04-26 

o Följebrev till brukare vid beslut om korttidstillsyn, Sociala omsorgsnämnden 

o Frågor för utredning om korttidsvistelse enligt 9 § 6 p LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2020-11-13 

o Säkerställa att ansökan är giltig, Sociala omsorgsförvaltningen, 2021-02-25 

o Planera och genomföra möte med brukare, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-

12-10 

o Bedöma personkretstillhörigheter enligt 1 § LSS, Sociala omsorgsförvaltningen, 

2021-02-25 
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o Sammanställa beslutsunderlag som gäller insats enligt LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2018-06-28 

o Bedöma rätten till insats LSS – goda levnadsvillkor, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2019-08-12  

o Bedöma behov av korttidsvistelse enligt 9 § 6 p LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2020-11-27 

o Bedöma behov av korttidstillsyn enligt 9 § 7 p LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2021-06-21 

o Följa upp insatser LSS, Sociala omsorgsförvaltningen, 2019-08-15 

o Kommunicera beslutsunderlagen, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-01-30 

o Skicka beställning om insatser enligt LSS, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-

11-27 

o Avsluta insats och ärende, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-12-07 

o Följebrev till brukare vid beslut om korttidsvistelse, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2021-04-16 

o Frågor för utredning om korttidstillsyn enligt 9 § 7 p LSS 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse Sociala omsorgsförvaltningen 2020 

o Beslut – anmälan enligt lex Sarah, Sociala omsorgsnämnden, 2021-06-09 

o Verksamhetsgranskning på bostad med särskild service för barn eller ungdomar 

enligt LSS, Brotorpsgatan 3, Sociala omsorgsnämnden, 2021-04-12 

o Tertial 2 2021 Sociala omsorgsnämnden  

o Budget 2021:2 Sociala omsorgsnämnden 

o Handledarutbildning Barnkonventionen, En kommun fri från våld 

o Inflytandetrappan- inflytande på olika nivåer  

o Information om Barnkonsekvensanalys, LSS-handläggarna 

o Handlingsplan för nyanställdas introduktion, SOF Funktionsverksamheten, 2018-

12 

o Redovisning till IVO gällande beslut Dnr 3.5.1-09431/2021-10, Sociala 

omsorgsnämnden, 2021-07-07 

o Årsredovisning 2020 Sociala omsorgsnämnden 

o Åtgärder Brotorp, 2021  

 

 Service nämnden 

o Budget 2021:2 Servicenämnden, Servicenämnden, 2020-12-17 

o Tertial 2 2021 Servicenämnden, Servicenämnden, 2021-09-22 

o Reglemente för Servicenämnden, Kommunfullmäktige, 2019-06-19 

 

 Tekniska nämnden 

o Budget 2021:2 Tekniska nämnden 

o Årsredovisning 2020 Tekniska nämnden 

o Tertial 2 2021 Tekniska nämnden  

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23  

o Visionen om framtidens Borås, Kommunfullmäktige, 2021-09-23 

o Intranätet Barnkonsekvensanalys och Barnrättschecklista 
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o Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, Borås Stad, 2020-

03-25 

o Barnrättschecklista, Borås Stad, 2020-03-25 

o Intranätet- Artikel 2 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Artikel 3 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Artikel 6 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Artikel 12 i Barnkonventionen  

o Intranätet- Artikel 42 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Barnkonventionen som lag 

o Intranätet- Barns rättigheter 

o Intranätet- Kunskapshöjning  

o Reglemente för Tekniska nämnden, Kommunfullmäktige, 2021-03-18 

 

 Överförmyndarnämnden 

o Budget 2021:2 Överförmyndarnämnden 

o Tertial 1 2021 Överförmyndarnämnden 

o Tertial 2 2021 Överförmyndarnämnden 
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Bilaga 2. Förteckning av utbildningsinsatser 
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av ett informationsblad med rubriken 

”information om webbutbildningar i barnkonventionen – Borås stads utbildningar i 

barnkonventionen”. I informationsbladet lämnas information om aktuella utbildningar. 

 

 Barnkonventionens grunder: Stadsledningskansliet har tagit fram en anpassad 

webbutbildning för medarbetare i barns rättigheter. Utbildningen bygger på SKR:s 

och Västra Götalandsregionens webbutbildning men en anpassning har gjorts till 

Borås Stads verksamhet. I utbildningen ingår barnkonventionens grundläggande 

artiklar, hur rättigheterna kan tillämpas samt dialogmaterial med vardagliga exempel 

som medarbetare i en kommun kan stöta på. Utbildningen är framtagen av 

ungdomsstrategen, som också finns som stöd i frågorna för Borås Stads räkning. 

 

 Utbildning i rättighetsanalys för förtroendevalda och handläggare: För att 

säkerställa att beslut inte kränker de mänskliga rättigheterna har Borås Stad tagit 

fram en rättighetsanalys vid ärendehantering. Utbildningen riktar sig till 

beslutsfattare och handlar om hur man säkerställer de sociala perspektiven inför 

beslut, däribland barnperspektivet. Förtroendevalda och handläggare erbjöds att 

delta i workshop i syfte att lära sig att använda rättighetsanalysen.  

 

 Barnkonventionens grunder - Västra Götalandsregionens utbildning: En 

webbutbildning som består av sju delar med olika fokus, bland annat 

barnkonventionens grundläggande artiklar, olika perspektiv och hur rättigheterna 

kan tillämpas. Utbildningen är framtagen av SKR och Västra Götalandsregionen. 

Utbildningen lämpar sig för alla som arbetar med barnrättsfrågor i kommuner. 

 

 Barnombudsmannens utbildning kring barnkonventionen: Barnombudsmannen har 

tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om 

barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till de som arbetar med att 

genomföra barnkonventionen i bland annat kommuner.  

 

På Borås stads intranät finns information om följande utbildningar: 

 Webbaserad utbildning i barnkonventionen: I materialet framgår det att det för 

tillfället erbjuds en webbutbildning istället för de fysiska utbildningar som funnits 

tidigare.  

 

 Webbaserad kurs om hållbart barnrättsarbete: Myndigheten för delaktighet (MDF) 

har tagit fram en webbkurs om hållbart barnrättsarbete för att inkludera fler. 
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Bilaga 3. Sammanställda iakttagelser per revisionsfråga per nämnd 
 

 Vilka åtgärder har Kommunstyrelsen och berörda nämnder genomfört med anledning 

av att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020? 

 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Ingen stadenövergripande policy eller 

liknande. Eftersom det rör sig om 

lagstiftning anses ingen ytterligare 

styrning från staden centralt behövas. 

 

• Information om BK på intranät. 

• Förslag för barnkonsekvensanalys (BKA) 

framtagen av SLK. 

• Förslag på checklista för barnrätt 

framtagen av SKL. 

• Handledarutbildning om BKA erbjuden 

till stadens förvaltningar. 

• E-learning/utbildningsplattform om BK 

på intranätet. 

• Arrangerat möten med statsjuristen där 

förvaltningar bjudits in att ställa frågor 

maa barnkonventionen (BK). 

Arbetslivsnämnden 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Reviderat stödmaterial såsom rutiner. 

Förskolenämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomgång av verksamhet utifrån BK 

som resulterade i slutsats att befintligt 

systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är 

tillräckligt. 

• Har checklistor och BKA. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Barnrättsfrågorna anses vara en del av 

nämndens grunduppdrag tillika 

styrning. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Grundskolenämnden 
 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Barnrättsfrågorna anses vara en del av 

nämndens grunduppdrag tillika 

styrning. 

• Ordinarie arbetssätt/styrning anses vara 

tillräckligt för att säkerställa barns 

rättigheter. 

• Ändrat rutiner avseende elevers 

övergångar mellan skolor för att säkra 

BK. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

 

Kulturnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Påbörjat visst arbete inom bibliotek och 

kulturskolan för att implementera BK. 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Barnperspektivet anses omhändertas i 

befintlig verksamhet/styrning samt 

genom beställande nämnders 

kravspecifikationer. 
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• Förvaltningen uppges ha arbetat med 

barnrättsfrågor innan BK blev lag och 

har inte vidtagit några åtgärder iom 

ikraftträdandet. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• I tjänsteskrivelser till nämnd finns rubrik 

om social dimension under vilken 

barnrättsperspektivet bör analyseras. 

• Inte genomfört utbildningsinsatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Bjudit in tjänsteperson från SLK till APT 

för information om BK. 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

 

Servicenämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• HR-funktion har genomgått 

utbildningsinsatser om BK. 

• Beställande verksamheter anses vara de 

som ska säkerställa BK i sina 

kravspecifikationer då Service endast 

uppges vara utförare. 

Tekniska nämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Viss information om samverkansmöten 

om BK. 

Överförmyndarnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

 

 

 

 Hur beaktas barnrättsperspektivet och barnkonventionen i centrala styrdokument? 

 Finns ändamålsenlig styrning inom området som säkerställer följsamhet mot 

lagstiftningens krav? 

 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Målbilden Socialt hållbart Borås har ett 

delmål om ”en god start i livet och 

goda uppväxtvillkor” omfattar tidiga 

insatser i barns liv. Effektmål för 

målområdet finns. BK eller barnrätt 

omnämns däremot inte explicit i 

Socialt hållbart Borås.  

• Ungdomspolitiskt program för 

barn/unga i åldrarna 13-25 år. 

• Ingen motsvarande styrning/program 

för barn under 12 år. 

• I stadens budget för 2021 framgår att 

arbetet med att stärka barn och ungas 

rättigheter fortsätter genom att BKA 

och checklista fortsätts att 

implementeras och spridas.  

• I budget framgår också att Lupp-

resultat (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) 2020 kommer att 

spridas till berörda nämnder, 

förvaltningar och civilsamhällets 

• Information på intranät om BK. 

• Förslag för barnkonsekvensanalys 

(BKA) framtagen av SLK. 

• Förslag på checklista för barnrätt 

framtagen av SKL. 

• Tjänstepersoner efterfrågar större 

central ledning och stöd mot en staden-

gemensam målbild för BK, även om barn 

och ungas rättigheter och livsvillkor 

återfinns inom delmålet om ”en god 

start i livet och goda uppväxtvillkor” i ett 

Socialt hållbart Borås. 

• Tjänstepersoner upplever svårigheter i 

att få legitimitet i sina uppdrag 

avseende barnrättsrelaterade frågor då 

det saknas politisk styrning avseende BK 

i staden. 

• Tjänstepersoner pekar på utvecklings-

möjligheter vad gäller möjlighet till att 

bidra i form av stöd (och inte 
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organisationer för att öka kunskap om 

ungas livsvillkor. Nya handlingsplaner 

för Lupp kommer även att upprättas.  

• I budget framgår även att stadens 

upphandling ska omfatta BK. 

• I KS årsredovisning för 2021 framgår 

att stadens organisation behöver 

fortsatt stöd i att utveckla MR-arbete 

där det barnrättsliga arbetet ingår. 

nödvändigtvis styrning) till syster-

förvaltningarna. 

• Tjänstepersoner lyfter även tid som en 

knapp resurs för att kunna 

vidareutveckla arbetet med BK.  

• Det finns inga obligatoriska kontroll-

punkter vad gäller beaktande av BK eller 

barnets bästa i staden.   

• Erbjudna utbildningsinsatser ses som ett 

första steg i att medvetandegöra 

stadens nämnder och förvaltningar om 

BK.  

Arbetslivsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Enhetsspecifika rutiner; exempelvis 

tillämpning av barnrättsperspektiv inom 

försörjningsstöd och samverkan med 

skola. 

Förskolenämnden 
 

• Av rutin framgår att beslut av 

Förskolenämnden kan beröra barn i 

förskolan direkt eller indirekt. I dessa 

ärenden ska barnets bästa alltid 

beaktas och dokumenteras. 

 

• Genomgång av verksamhet utifrån BK 

som resulterade i slutsats att befintligt 

systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är 

tillräckligt. 

• BKA ska användas vid större 

utredningar eller myndighetsbeslut som 

direkt eller indirekt rör barn.  

• Rutin för barns rättigheter och barns 

bästa med utgångspunkt från BK, 

stadens BKA och barnrättschecklista. 

• Tjänstepersoner efterfrågar mer 

centralt stöd i hur staden ska säkerställa 

ändamålsenlig styrning för BK som 

helhet. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Nämnden beslutar om stadens 

Välfärdsbokslut, som därefter går till 

KS och KF. 

• Nämnden ansvarar för att revidera 

KF:s program för föräldraskapsstöd 

som ska främja barns rättigheter 

utifrån barnkonventionen och 

program för öppen 

ungdomsverksamhet. 

 

• KF:s program för föräldraskapsstöd som 

ska främja barns rättigheter utifrån 

barnkonventionen och program för 

öppen ungdomsverksamhet. 

• KF:s ungdomspolitiska program uppges 

vara ett viktigt styrdokument för 

förvaltningens verksamhet. KS ansvarar 

för uppföljning och revidering. 

• Välfärdsbokslutet uppges vara ett 

viktigt styrdokument för förvaltningen i 

sin planering och styrning av 

verksamheter gentemot barn och unga. 

Förvaltningen är ansvarig i staden för 

arbetet med välfärdsbokslutet. 

Grundskolenämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Många rutiner kopplat till barn-

perspektivet i utredningsförfarandet. 

Exempel elevhälsopersonalens 

intervjuguide, rutin ansvarsfördelning 

vid elevfrånvaro, rutin för att främja 

närvaro och förebygga frånvaro. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Ordinarie arbetssätt/styrning anses 

vara tillräckligt för att säkerställa barns 

rättigheter. 
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• Ändrat rutiner avseende elevers 

övergångar mellan skolor för att säkra 

BK. 

 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Många rutiner kopplat till 

barnperspektivet i 

utredningsförfarandet. Exempel 

barnsamtal vid utredning av familjehem, 

checklista våld mot eller av barn, 

grundbok i barns behov i centrum 

Arbetet utgår från Socialstyrelsens 

material Barns behov i centrum (BBIC). 

Kulturnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Påbörjat visst arbete inom bibliotek och 

kulturskolan för att implementera BK. 

• Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Barnrättsperspektivet är inskrivet i 

byggprocessen genom att det i 

egenkontroll för förstudie finns 

kontrollmoment avseende 

barnperspektivet. 

• Övriga ansvariga verksamhetsnämnder 

som är beställare uppges vara ansvariga 

för att beakta barnrättsperspektivet.  

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • I tjänsteskrivelser till nämnd finns rubrik 

om social dimension under vilken 

barnrättsperspektivet bör analyseras. 

• Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Inflytandetrappa, information om 

barnkonsekvensanalys i samband med 

LSS-ansökan, egen BKA, SOF- Frågor 

för utredning om korttidsvistelse/tillsyn 

LSS, SOF planera och genomföra möte 

med brukare, rutin för att bedöma 

behov av korttidsvistelse/tillsyn. 

Servicenämnden 
 

• Inga iakttagelser. 

 

• Beställande verksamheter anses vara de 

som ska säkerställa BK i sina 

kravspecifikationer då Service endast 

uppges vara utförare. 

• Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

Tekniska nämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 
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• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

Överförmyndarnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

• I vissa fall konflikt/oförenlighet mellan 

BK och andra lagar som styr 

myndighetsutövningen.  

 

 

 Hur beaktas barnkonventionen och barnets bästa i Borås Stads arbets- och 

beslutsprocesser? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Målbilden Socialt hållbart Borås har ett 

delmål om ”en god start i livet och 

goda uppväxtvillkor” omfattar tidiga 

insatser i barns liv. Effektmål för 

målområdet finns. BK eller barnrätt 

omnämns däremot inte explicit i 

Socialt hållbart Borås.  

• Ungdomspolitiskt program för 

barn/unga i åldrarna 13-25 år. 

• Ingen motsvarande styrning/program 

för barn under 12 år. 

• Centralt placerad tjänsteperson 

(ungdomsstrateg) på SLK (tidigare FoF) 

• Förslag för barnkonsekvensanalys 

(BKA) framtagen av SLK 

• Förslag på checklista för barnrätt 

framtagen av SKL 

• Arbetsgrupper av tjänstemän på olika 

nivåer inom staden arbetar med 

delmålet om ”god start i livet och goda 

uppväxtvillkor” 

• Lokala nätverk av tjänstepersoner som 

arbetar med barn och unga kopplat till 

olika geografiska områden 

• Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

 

Arbetslivsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknas kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Det finns enhetsspecifika rutiner; 

exempelvis tillämpning av 

barnrättsperspektiv inom 

försörjningsstöd och samverkan med 

skola   

Förskolenämnden 
 

• Av rutin framgår att beslut av 

Förskolenämnden kan beröra barn i 

förskolan direkt eller indirekt. I dessa 

ärenden ska barnets bästa alltid 

beaktas och dokumenteras. 

 

• BKA ska användas vid större 

utredningar eller myndighetsbeslut som 

direkt eller indirekt rör barn.  

• Rutin för arbete med barns rättigheter 

och prövning av barnets bästa 

framtagen i september 2020 utifrån 

stadens BKA och checklista. 

• Verksamhetsutvecklare med ansvar för 

barns utveckling. 

• Barnrättsperspektiv tas upp på 

förvaltningsledningens möten. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Program för föräldrastöd antaget av 

KF som nämnden ansvara för att 

revidera och följa upp. Programmet 

• Stadens välfärdsbokslut som utgår från 

Agenda 2030-målen ligger till grund för 

planering av verksamheten. Statistiskt 
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utgår från barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet. 

 

underlag för målgruppen barn och unga 

presenteras för olika områden i 

bokslutet.  

• Förvaltningen deltar i nätverksgrupper 

med andra systerförvaltningar i staden 

avseende barn och unga som syftar till 

att säkerställa trygghet och goda 

uppväxtvillkor för dessa målgrupper. 

• Tjänstepersoner välkomnar de inrättade 

ungdomsstrategiska funktionerna på 

SLK.  

• Saknar kontrollpunkt/mall i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet. 

Utvecklingsarbete för detta uppges 

pågå. 

• Tjänstepersoner lyfter utmaningar i att 

kvalitetssäkra arbetet med BK inom 

förvaltningen.  

• Tjänstepersoner efterfrågar mer 

centralt stöd och enhetlighet i hur Borås 

ska arbeta med BK. Detta i syfte att 

undvika att varje förvaltning ”uppfinner 

hjulet” själva.  

Grundskolenämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Delar av barnkonventionen är sedan 

tidigare del av skollagen  

• Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Ordinarie arbetssätt/styrning anses 

vara tillräckligt för att säkerställa barns 

rättigheter. 

• Samverkan med IFO uppges vara en 

viktig samarbetspartner vad gäller barn 

och unga. 

• Förvaltningen deltar i nätverksgrupper 

med andra systerförvaltningar i staden 

avseende Socialt hållbart Borås.  

• Ingen centralt utsedd tjänsteperson 

med ansvar för barnrättsfrågor 

eftersom det perspektivet uppges 

genomsyra hela verksamheten 

• Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet, men detta 

uppges omhändertas ändå genom att 

elevperspektivet alltid beaktas. 

• Tjänstepersoner efterlyser bättre 

samverkan med sjukvården, särskilt 

avseende psykisk ohälsa.  
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Individ och familj-
omsorgsnämnden 

 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Delar av barnkonventionen sedan 

tidigare införlivad i socialtjänstlagen och 

ingår därmed i befintliga i processer 

• Arbetet utgår från Socialstyrelsens 

material Barns behov i centrum (BBIC) 

• Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

• Har beslutat om ”Program för stärkt 

barn och ungdomsvård” samt 

tillhörande ”Handlingsplan” som 

inbegriper BK 

Kulturnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen, men en 

funktion med ansvar för målgruppen 

barn i förvaltningens kulturgrupp 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Barnrättsperspektivet är inskrivet i 

byggprocessen genom att det i 

egenkontroll för förstudie finns 

kontrollmoment avseende 

barnperspektivet. 

• Tjänsteperson med ansvar för 

tillgänglighetsfrågor ansvara även för 

att stödja verksamheten och granska 

projekt i frågor kopplade till BK. Även 

förvaltningens 17 förvaltare har ansvar 

för BK-frågor i sina projekt. 

• Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inga iakttagelser • I förvaltningens mall för tjänste-

skrivelse står det att myndigheter så 

långt som möjligt ska ha försäkrat sig 

om att barnets bästa kommer med och 

redovisas i beslutsprocessen.  

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Delar av barnkonventionen sedan 

tidigare införlivad i aktuell lagstiftning 

och ingår därmed i befintliga i processer 
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• Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

• Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

Servicenämnden 
 

• Inga iakttagelser 

 

• Beställande verksamheter anses vara de 

som ska säkerställa BK i sina 

kravspecifikationer då Service endast 

uppges vara utförare 

• Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

Tekniska nämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

Överförmyndarnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

 

 

 Finns former för dialog och inflytande för barn och ungdomar i Borås Stads 

beslutsprocesser? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inga iakttagelser  • ”Unga kommunutvecklare” 

(feriepraktikanter) arbetar med en 

ungdomsfråga som förvaltningen vill få 

belyst av unga.  

• Hackaton - politiker och unga träffas på 

skolgårdar och diskuterar frågor som 

unga önskar.  

• Vissa remisser går ut till elevråd. 

• Lupp-resultat (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) används i för att öka 

kunskap om ungas livsvillkor.  

Arbetslivsnämnden 
 

• Inga iakttagelser 

 
 

• Har inga systematiska former för att 

inhämta barns åsikter  

Förskolenämnden 
 

 
• Inga iakttagelser 

 
 

• Ingår i läroplanen för förskolan att barn 

och unga ska ha inflytande över sin 

vardag: samlingar, möten, 

demokratiska forum (elevråd). 

• Vissa förskolor arbetar med barns 

inflytande och delaktighet som särskilt 

utvecklingsområde i verksamheten  

• Kvalitet och utveckling erbjuder särskild 

utbildning i barns delaktighet. 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Inga iakttagelser • Inom den öppna ungdomsverksamheten 

tillvaratas barns åsikter på ett 

systematiskt sätt genom olika metoder 

och verktyg.  

• Enkätundersökningar görs nationellt 

inom paraplynätverket KEKS. 

• Genomför ibland workshops inför 

förändringar och gruppsamtal med barn 

och unga i flera verksamheter, däribland 

fritidsgårdar. 

Grundskolenämnden 
 

• Inga iakttagelser • I enskilda samtal, i olika former av råd 

(exempelvis klassråd, barnråd, 

måltidsråd och motsvarande. Elevers 

åsikter inhämtas i förekommande fall 

även vid förslag om omorganisation.  

Enkäter genomförs regelbundet.  

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Nämnden får förvaltningens 

kvalitetsrapport årligen, i vilken alla 

rektorer gör kvalitetsbedömningar 

avseende verksamheten för barn och 

unga där utvecklingsområden fångas. 

• Utvecklingsplan för bildningsstaden 

Borås där eleven ska vara delaktig i och 

ha inflytande över sin inlärningsprocess. 

Planen gäller från 2015–2021. 

• Barn hörs alltid inför myndighetsbeslut 

avseende placering i skola/avstämning 

från skola.  

• Förvaltningen har forum i form av 

enkäter och elevråd som fångar 

elevernas åsikter 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • I patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse 2020 samt 

intervjuer redovisas olika sätt för barns 

inflytande, exempelvis app, 

Västernorrlandsmodellen (en kvalitativ 

intervjuform som syftar till att öka 

begriplighet, hanterbarhet och 

förutsägbarhet för barnet), deltagande i 

Socialstyrelsens projekt (systematisk 

uppföljning av BBiC-variablerna 2018). 

Det finns en struktur med uttag av data, 

analys och förbättringsarbete utifrån 

uppföljningen som genomförts under 

2020, upprättande av 

genomförandeplaner. 

Kulturnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på inhämtande av 

barns delaktighet och inflytande 

• Politiskt beslut på att minst hälften av 

förvaltningens arbete ska riktas mot 

barn 

• Inhämtar barns önskemål angående 

planerad barnkulturfestival. 

• Elevkår på konstskolan 

• Kulturprogrammet har fokus på barn 

och ungas delaktighet 

• Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inga iakttagelser  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inga iakttagelser  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav. 

• Har fört dialog med barn i samband med 

invigning av nyrenoverade lekplatser. 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Utgångspunkten är att prata med barnet 

i ärenden men vårdnadshavare måste ge 

samtycke. Årlig brukarenkät. Barn 

erbjuds delta i framtagandet av 

genomförandeplan 

Servicenämnden 
 

•  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Tekniska nämnden 
 

•  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

• Viss dialog med barn om deras syn på 

utformning av lekplats 

Överförmyndarnämnden 
 

•  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

• Vid beslut som rör ensamkommande 

barn och ärenden med grund i 

föräldrabalken. 

 

 

 Genomförs tillräckliga analyser med utgångspunkt i barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet vid beslut som direkt eller indirekt berör barn och ungdomar? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• BKA och tillhörande checklista för 

barnrättsperspektiv framtagen för 

staden centralt. 

• BKA håller på att inkorporeras i en 

övergripande rättighetsanalys som SLK 

tagit fram.  

• Inga krav på att nämnder/förvaltning 

ska använda BKA/Checklista.  

• Använder inte BKA i egna verksamheten 

Arbetslivsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär.  

Förskolenämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder BKA i verksamheten 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Anger att icke-dokumenterad analys för 

barn görs i gängse verksamhet, men inte 

genom en mall för BKA. 

Grundskolenämnden 
 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

• Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär. 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Anger att analys för barn görs i gängse 

verksamhet, men inte genom en BKA. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

•  

• Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär. 

Kulturnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Inget systematiskt användande av BKA i 

förvaltningen, men Kulturskolan uppges 

använda BKA i viss utsträckning 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA, men 

barnperspektivet beaktas i egenkontroll 

för förstudie i byggprocess 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA, men i 

förvaltningens mall för tjänsteskrivelse 

står det att myndigheter så långt som 

möjligt ska ha försäkrat sig om att 

barnets bästa kommer med och 

redovisas i beslutsprocessen.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

• Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär. 

Servicenämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA 

Tekniska nämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA 

Överförmyndarnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA 

 

 

 Har Borås Stad genomfört kompetenshöjande insatser till förtroendevalda och 

tjänstepersoner som avser barnkonventionen, barnrättsperspektivet och dess 

tillämpning? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Grundutbildningen i BK uppges varit 

frivillig för medarbetare som ansåg sig 

behöva delta.  

• Digital e-learningplattform för BK finns 

att tillgå på intranätet. 

Arbetslivsnämnden 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar. 

• Barnrättsperspektivet finns med som en 

punkt i introduktionsprogram för 

nyanställda.  

Förskolenämnden 
 

• Nämnden har erbjudits att gå 

utbildning avseende BK och vissa 

ledamöter uppges ha deltagit i denna 

utbildning. 

• Utbildningar och information har 

delgivits rektorerna avseende 

förvaltningens arbete med rutinen för 

barns bästa.  
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• Förvaltningen har informerat 

nämnden om arbetet med BKA och 

checklistan.   

• Kompetensutveckling i BKA och hur 

beslut ska beredas med utgångspunkt 

från BKA. 

• BK uppges vara ett prioriterat område 

och verksamheterna kan efterfråga 

(vidare)utbildning. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Nämnden har fått information om vilka 

utbildningar som finns och grund-

läggande information om vad BK 

innebär.  

• Förvaltningen rekommenderar sina 

medarbetare att gå utbildningar kopplat 

till BK, bl.a. från Barnombudsmannen 

och VGR. 

• Det uppges finnas mycket kompetens 

inom förvaltningen om BK sen innan BK 

blev lag. 

Grundskolenämnden 
 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar till exempelvis 

rektorer. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Vissa medarbetare har fått vidare-

utbildning om BK från SLK. 

 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar. 

Kulturnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Några medarbetare på kulturskolan och 

biblioteket uppges gått utbildning om 

BK, men inte hela förvaltningen. 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Ansvarig medarbetare för 

tillgänglighetsfrågor har gått 

utbildningar på områden innan BK var 

lag för att säkra kompetens kring 

barnrättsperspektiv och 

tillgänglighetsperspektiv och stödja 

övriga berörda personer i förvaltningen. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Inga iakttagelser avseende utbildning till 

förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Utbildning om barnkonventionen 

erbjöds när BK blev lag. 

• Oklart huruvida löpande utbildningar 

genomförs.  

 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar. 

Servicenämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• HR-funktion uppges ha genomgått 

utbildningar kring BK. I övrigt inga 

förvaltningsövergripande 

utbildningstillfällen. 

Tekniska nämnden 
 

• Information till nämnden avseende BK. • Några medarbetare som berörs av BK-

frågor har deltagit vid utbildningstillfälle 

om BK. 

• I övrigt inga förvaltningsövergripande 

utbildningsinsatser. 

Överförmyndarnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Några handläggare har på eget initiativ 

deltagit i utbildning om BK. 

• I övrigt inga förvaltningsövergripande 

utbildningsinsatser avseende BK. 
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 Hur följer Kommunstyrelsen och berörda nämnder utvecklingen av barn och 

ungdomars livsvillkor och livssituation? 

 Hur utvärderas och bedrivs uppsikt gällande Borås Stads arbete med 

barnkonventionen? 

 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. Viss uppföljning om mänskliga 

rättigheter däribland barnrätt. 

• Välfärdsbokslutet och tillhörande 

åtgärdsplaner uppges vara den 

huvudsakliga uppföljningen för barn 

och ungas livsvillkor. 

 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

• LUPP och tillhörande åtgärdsplaner 

uppges vara den huvudsakliga 

uppföljningen för barn och ungas 

livsvillkor. 

 

Arbetslivsnämnden 

• I patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse sker uppföljning av 

barnrättsgruppens arbete.  

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

Förskolenämnden 
 

• Ja. Viss uppföljning om arbetet med 

implementering av BK.  

• Nämnden har ingen särskild 

uppföljning av verksamhetens arbete 

med säkerställande av BK. Detta 

förklaras av att BK uppges vara 

integrerad i återrapportering utifrån 

årshjulet för systematiska kvalitets-

arbetet (SKA). 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

• Det befintliga systematiska kvalitets-

arbetet (SKA), som styrs av ett årshjul, 

utgör grunden för att även följa BK:s 

krav inom verksamheten. 

• Enkäter till vårdnadshavare genomförs 

vartannat år innehållandes bl.a. frågor 

om barns delaktighet och inflytande i 

förskolan. 

• Välfärdsbokslutet utgör viktig grund för 

att följa och planera verksamheten. 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Följer förvaltningens verksamhet som 

omfattar barn i gängse uppföljning. 

• Nämnden beslutar om stadens 

Välfärdsbokslut, som därefter går till 

KS och KF. 

 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

• Välfärdsbokslutet utgör viktig grund för 

att följa och planera verksamheten. 

• Genomfört uppföljning av exv. 

Föräldrastödsprogrammet. 

Grundskolenämnden 
 
 

• Ja. I exempelvis Kvalitetsrapport 

Värdegrund från juni 2021 redovisas 

förvaltningens arbete med framförallt 

barns delaktighet.  

• Uppföljning av delar av BK ingår som del 
av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Kvalitetsrapport som omfattar 

barnrättsperspektiv rapporteras till 

nämnden. 

• Välfärdsbokslut rapporteras till 

nämnden. 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

• Kvalitetsrapporten omfattar 

barnrättsperspektivet. 

• Välfärdsbokslutet omnämns som en 

viktig del i uppföljning och planering av 

verksamhet. Detta avser till barn och 

ungas levnadsvillkor men inte explicit 

efterlevnad av BK. 

• Lupp-resultat (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) för att öka kunskap 

om ungas livsvillkor. Ingen explicit 

koppling till BK. 
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• Skolklimatsundersökning avseende 

kvalitet i undervisning, studiero och 

trygghet genomförs. Ingen explicit 

koppling till BK. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

Kulturnämnden 
 

• Ja. Viss uppföljning om arbetet med 

implementering av BK.  

 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

• Välfärdsbokslutet omnämns som en 

viktig del i uppföljning och planering av 

verksamhet, vilket har koppling till barn 

och ungas levnadsvillkor men inte 

explicit efterlevnad av BK. 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen särskild uppföljning avseende BK, 

men detta uppges följas upp i gängse 

arbetssätt för uppföljning. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

 

Social omsorgsnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

Servicenämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

 

Tekniska nämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

 

Överförmyndarnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 
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Samtliga nämnder i Borås Stad

Granskning av Borås Stads arbete  
med barnkonventionen 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Granskningen har genom-
förts av EY. Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder vid-
tagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ända-
målsenligt. Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande arbete med barnkonventionen, 
dels mot kartläggning av hur barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighets-
utövning som rör barn och ungdomar. 

Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare inte har fått 
genomslagskraft i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i 
stadens styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser. Det saknas systematik vad gäller genomför-
ande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn på ett direkt eller indirekt sätt. På det stora 
hela saknas därutöver uppföljning av Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med barnkonven-
tionen. 

Granskningens kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss myndighetutövning visar 
bl.a. att Grundskolenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämn-
den behöver säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlev-
nad till barnkonventionen. Dessa nämnder behöver även säkerställa att barnkonsekvensanalyser 
genomförs och dokumenteras vid samtliga beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn. 
Grundskolenämnden behöver därutöver säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer 
till tals i myndighetsutövningen. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen och granskade nämnder inte 
säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

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

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och nämnderna. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2022-05-31. 

Bill Johansson     Boris Preijde
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen
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Granskning av Borås Stads 
arbete med barn konventionen
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av Stadsrevisionen 
i Borås Stad genomfört en granskning av stadens arbete 
med barnkonventionen. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder 
vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyl-
ler barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt. 
Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande 
arbete med barnkonventionen, dels mot kartläggning av 
hur barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss 
typ av myndighetsutövning som rör barn och ungdomar.

Granskningens sammanfattande bedömning är att 
Kommun   styrelsen och granskade nämnder inte säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

De huvudsakliga iakttagelserna från granskningen är 
följande:

• Granskningen visar att det barnrättsbaserade 
synsättet med barnet som rättighetsbärare har 
inte fått genomslagskraft i stadens verksamheter. 
Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig ut-
sträckning i stadens styrdokument eller i arbets- 
och beslutsprocesser.

• Det saknas systematik vad gäller genomförande av 
barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn 
på ett direkt eller indirekt sätt. I Borås Stad finns 
ett fullmäktigebeslut daterat till 2011 där det 
framgår att en barnkonsekvensanalys ska  
göras vid samtliga beslut som rör barn. Ingen av 
de granskade nämnderna använder barnkonse-
kvensanalyser i samband med politiska beslut. På 
staden nivå finns en mall för barnkonsekvensana-
lyser och en barnrättschecklista. Dessa tillämpas 
inte på ett systematiskt vis. Granskningen visar att 
barnkonsekvensanalyser genomförs inom ett fåtal 
nämnders verksamhetsområden, men detta sker i 
regel utan att dokumenteras.

• Det finns utvecklingspotential vad gäller systema-
tiken i utbildningsinsatser riktat till såväl nämnd 
som förvaltning.

• I de verksamheter som möter barn inom ramen  
för sin grundverksamhet finns former för dialog 
med barn och unga; dels i myndighetsutövningen, 
dels genom exempelvis enkäter och elevråd. Det 
finns exempel på hur politiker fört dialog med 
barn och unga. Granskningen visar dock att det 
saknas en systematik för hur de verksamheter som 
inte möter barn ska föra en sådan dialog.

• På det stora hela saknas uppföljning av styrelse 
och nämnders arbete med barnkonventionen. 
Uppföljning av barn och ungas livssituation 
sker genom kommunfullmäktiges målbild 
avseende barn och unga samt genom stadens 
Välfärdsbokslut. Kommunstyrelsen bedriver ing-
en uppsikt på området.

• Inom ramen för myndighetsutövning gentemot 
barn sker arbetet med barnkonventionen i huvud-
sak genom den ordinarie gällande lagstiftningen, 
där delar av barnkonventionen finns införlivad. 
Det finns tydliga utvecklingsområden kopplat 
till såväl styrning, uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningens följsamhet till barnkon-
ventionen.

Granskningen har resulterat i följande rekommendationer 
till Kommunstyrelsen och granskade nämnder. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

• Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till 
barnkonventionen i samtliga av stadens verksam-
heter.

• Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt 
av stadens arbete med efterlevnad av barnkonven-
tionen. 

Övriga granskade nämnder rekommenderas att: 

• Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barn-
konventionen, exempelvis genom att säkerställa 
att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtli-
ga beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör 
barn.

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av nämndens efterlevnad till barnkonventionen. 
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Därutöver lämnas följande rekommendationer utifrån 
granskningen avseende myndighetsutövning inom 
Grundskolenämnden, Sociala omsorgsnämnden och 
Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Grundskolenämnden rekommenderas att:

• Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att 
barn kommer till tals i myndighetsutövningen. 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av myndighetsutövningens efterlevnad till barn-
konventionen. 

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs 
och dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 
direkt eller indirekt vis berör barn.

Sociala omsorgsnämnden rekommenderas att:

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av barnkonventionens efterlevnad inom myndig-
hetsutövningen. 

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumen-
teras vid samtliga beslut som på ett direkt eller 
indirekt vis berör barn.

Individ- och familjeomsorgsnämnden rekommenderas att:  

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av att samtliga delar inom myndighetsutövningen 
efterlever barnkonventionen.

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumen-
teras vid samtliga beslut som på ett direkt eller 
indirekt vis berör barn.
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Remiss: Uppföljning av Program för nationella 

minoriteter 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna Grundskolenämndens uppföljning av Program för nationella 

minoriteter 2021 samt översända densamma till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning  

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 

att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 

hur nämnder och bolag arbetar med minoritetsfrågor utifrån sina respektive 

verksamhetsområden. År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk med syfte att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I 

lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och 

andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela 

landet. En förstärkning av lagstiftningen trädde i kraft 2019 och i samband med 

det fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter.  

 

Grundskolenämnden redovisar sin uppföljning av program för nationella 

minoriteter för 2021.               

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 

att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 

hur nämnder och bolag arbetar med minoritetsfrågor utifrån sina respektive 

verksamhetsområden.  

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 

och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 

samiska, finska samt meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 

befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 

De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, språklig och/eller 

kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet.  

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 

att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 

grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 

förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. En 

förstärkning av lagstiftningen trädde i kraft 2019 och i samband med det 

fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter.  
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Mål och riktlinjer  
Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. För att kunna göra det krävs samråd med minoriteterna och 
kartläggningar av minoriteternas behov och önskemål. Exempel på områden 
där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. 
Mål och riktlinjer kan med fördel integreras i redan existerande styrdokument 
som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp till varje verksamhet 
vilken form man väljer.  
 

Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet 
med nationella minoriteter? 
 
Grundskoleförvaltningen har fyra mål för arbetet med nationella minoriteter.  
 
Mål 1: Hen som fyller 20 år 2032, ska ha likvärdiga möjligheter i livet som hen 
som inte är rom. 
Kommentar: Regeringen har antagit en strategi för Romsk inkludering 2012 – 
2032 med målet att den som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i 
livet som den som inte är rom. Uppskattningsvis bor det 50 000 romer i Sverige 
varav ca 800 eller fler i Borås. 
Borås Stad är en av fem utvecklingskommuner i Sverige som utsetts för att 
arbeta för att förbättra romers situation. Inom Borås Stad är det 
Arbetslivsnämnden och Arbetslivsförvaltningen som har uppdrag att ansvara 
för och driva arbetet. I styrgruppen är Grundskoleförvaltningen representerad. 
Det är i dagsläget sex områden som det genomförs arbete inom: utbildning, 
arbete, hälsa, bostad, kultur/språk och social omsorg. 

 
Under läsåret 2018-2020 har alla elever i en årskurs i mellanstadiet och en 
årskurs i högstadiet på alla skolor fått en föreläsning om romers situation och 
historia av en person knuten till projektet. Alla skolor har haft rullande schema 
för besök i klasser. På grund av pandemin har dessa föreläsningar pausats under 
2021. 
 
Mål 2: Uppfylla Läroplanens mål gällande kunskaper om de nationella 
minoriteterna.  
 
Mål 3: Alla elever som identifierar sig som minoritet ska få möjlighet att få 
undervisning i sitt modersmål. 
 
Kommentar: Det bedrivs modersmålsundervisningen i små 
undervisningsgrupper på flera olika skolor, vilket utgör ett stöd för elevernas 
språkutveckling. Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har legitimerad lärare 
för undervisning i finska. Läraren i romani saknar lärarlegitimation. Samiska 
erbjuds via fjärrundervisning. Lärare i resandespråk är svårrekryterade. I övriga 
språk finns det för tillfället ingen efterfrågan. 
 
CFL, erbjuder kompetensutveckling i form av bedömning för lärande (BFL) 
och Pedagogiskt forum för lärare i romani chib och finska. 
 
Kommentar till mål 2 och mål 3: Dessa mål är viktiga och självklara för 
nämnden då de ingår i det nationella styrdokumentet.  
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Mål 4: Förstärka rättigheterna för elever och vårdnadshavare som tillhör den 
sverigefinska minoriteten.  
 
Kommentar: Det är 97 elever som läser minoritetsspråk: 51 läser finska, 45 
läser romani samt en läser samiska. Inga elever har anmält intresse att läsa 
jiddisch eller meänkieli. 
På Myråsskolan är verksamheten gällande förstärkt finska vilande läsåret 
2021/2022 på grund av bristande elevunderlag.  
 
 
Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga 
styrdokument? 
 
Mål och aktiviteter finns i Grundskoleförvaltningens Aktivitetsplan kopplat till 
Program om nationella minoriteter.   
 
Mål 1 ingår i Regeringens Strategi för Romsk inkludering 2012 – 2032.  
 
Mål 2 och 3 ingår i Läroplanen för förskoleklassen och fritidshemmet samt i 
Kursplaner för historia, samhällskunskap samt svenska. Det finns specifikt 
beskrivet om ansvaret för att eleverna ska få kunskaper om de olika nationella 
minoriteters historia, religion, språk och kultur samt rättigheter. 
 
Mål 4 utgår från Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk.  Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela 
landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, 
meänkieli och finska. 
 
Borås Stad hör till det så kallade förvaltningsområdet för det finska språket. Det 
betyder att finskspråkiga invånare har vissa rättigheter, som bygger på de 
nationella minoriteterna och minoritetsspråken i lagen. Finskt 
förvaltningsområde innebär bland annat att staden erbjuder förskoleverksamhet 
och äldreomsorg på finska. Invånare har rätt att använda finska i sina kontakter 
med kommunen. 
 
Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 
Samtliga aktiviteter år pågående enligt Aktivitetsplanen. 
 
 
Hur kommer de att följas upp? 
Uppföljningen görs under våren 2022 genom intervjuer med berörda 
nyckelpersoner. 
 
 
Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på?  
På grund av pandemin och medföljande frånvaroproblematik bland elever och 
personal har vissa aktiviteter såsom föreläsningar, verksamhetsbesök med mera 
fått ställas in.  
 
Vad skulle ni behöva för stöd och resurser?  
Förvaltningen skulle behöva förstärka stödet från ”Brobyggarna”, som 
Arbetlivsförvaltningen tidigare har finansierat, för att bibehålla föreläsningar 
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inom romsk inkludering för elever. Föreläsningarna har blivit en del av 
undervisningen. 
 
Rätten till information 
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås 
Stad har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande 
någon av de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala 
nämnder och bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik information lämnas till de 
nationella minoriteterna. Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga 
kontakter och via webben. Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt 
förvaltningsområde. 
 
På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de 
nationella minoriteterna om deras rättigheter inom ert område? 
 
Information till elever och vårdnadshavare om deras rättigheter till modersmål finns på 
Boras Stads webbsidor.   
 
Modersmålsvalet sker i mars-april varje år och görs i samband med skolvalet inför 
förskoleklass, årskurs 7 samt i vissa fall där byte av skolenhet görs i åk 4.   
 
CFL erbjuder förstärkt finska inom ramen för Finskt förvaltningsområde. 
 
Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 
På grund av pandemin och medföljande frånvaroproblematik bland elever och personal har 
allt fokus lagts på att stödja skolenheterna. Det har medfört att förvaltningen inte har haft 
möjlighet att följa upp om informationen har varit tillräcklig under 2021. 
 
 
Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 
Förvaltningen har i dag inga resurser för att löpande sköta information på andra språk än 
svenska. Vid särskilda tillfällen överväger förvaltningen om information ska översättas till 
andra språk. Det vanligaste språket som översätts är finska.  
 
Rätten till delaktighet och inflytande 
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör 
dem. Samrådet ska ske på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar 
formerna för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna 
beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det 
fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och unga ska 
särskilt främjas och formerna för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med 
representanter för föreningar, utan även med enskilda individer eller grupper.  

 
På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter?  
 

Ett exempel är nätverk med Arbetslivsförvaltningen, ansvarig för finskt förvaltningsområde 
och representanter från Grundskoleförvaltningen och CFL. Det är i regel en till två 
inplanerade sammankomster per termin. Därutöver sker spontana kontakter. Vid behov 
görs en enkät till vårdnadshavare.  
 
På skolenheter finns en dialog mellan rektor, lärare, vårdnadshavare och elever där fångas 
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viktiga frågor upp som handlar om elevernas rättigheter i skolans sammanhang t.ex. rätten 
till modersmålsundervisning, trygghet och studiero och delaktighet.   
 
Grundskoleförvaltningen har påbörjat att ta fram en rutin för rättighetsbaserat arbete och 

prövning av barnets bästa. Syftet med rutinen är att stötta medarbetare och ge vägledning 

när och i vilken omfattning eller situation en rättighetsanalys och prövning av barnets bästa 

ska göras. Rutinen beskriver exempel på när rättighetsanalysen kan användas av rektor och 

förtydligar tillämpning av barnkonventionen samt rättighetsbaserat arbetssätt i 

myndighetsutövning och beslut. Rättighetsanalysen bör användas som underlag inför beslut 

som berör elever för att kartlägga vilka konsekvenserna blir för dem. I samband med 

rättighetsanalysen är det viktigt att säkra rätten för nationella minoriteter.  

 
 

Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i 
praktiken?  

Se svar på föregående fråga.  
 
 

Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag? 

Aktuella frågor lyfts i nätverket med Arbetslivsförvaltningen och ansvariga för nationella 
minoriteter. Det är en arena för att föra dialog om rättigheterna, behov hos nationella 
minoriteter samt synpunkter från föreningar på den service som erbjuds av 
Grundskoleförvaltningen. 
 
 

Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på?  
Det finns inga utmaningar och svårigheter i samverkan med nätverket för nationella minoriteter. 
Det viktigaste är att nätverket utvecklas på ett sådant sätt så att representanterna för de 
nationella minoriteterna upplever att de blir hörda och att nationella minoriteternas rättigheter 
beaktas i våra verksamheter. 
 
 

Vad skulle ni behöva för stöd och resurser?  

 
Det finns inget behov av extra stöd och resurser för samverkan med nationella minoriteter. 
 

  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Program för nationella minoriteter 2021. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden. 
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Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut uppföljningen av programmet till 

berörda nämnder i Borås Stad.      

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 

att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 

hur nämnder och bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 

respektive verksamhetsområden.      

Beslutsunderlag 

1. Bilaga PM - Program för nationella minoriteter.        

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden  

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden  

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

6. Kulturnämnden 

7. Sociala omsorgsnämnden 

8. Vård- och äldrenämnden 

9. Arbetslivsnämnden. 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr ALN 2022-00015 1.1.3.1 

Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut uppföljningen av programmet till 
berörda nämnder i Borås Stad.      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 
hur nämnder och bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 
respektive verksamhetsområden.      

Beslutsunderlag 

1. Bilaga PM - Program för nationella minoriteter.        

 



   2022-02-07 

PM – Uppföljning av Program för nationella minoriteter  

Gäller för 2021 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja 
verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder och bolag 
arbetar med minoritetsfrågor utifrån sina respektive verksamhetsområden. Detta gjordes första 
gången för ett år sedan. Det som då framkom var att flera nämnder/förvaltningar inte förstod att 
lagstiftningen även berörde dem eller av annan anledning brast i implementering av lagen om 
nationella minoriteter.  

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt 
meänkieli.  

Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och har långa 
historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, språklig 
och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för 
kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i 
hela landet. En förstärkning av lagstiftningen trädde i kraft 2019 och i samband med det 
fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter. 

Frågorna ska besvaras av följande Nämnder: 
Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden. 

Svaren ska vara nämndbehandlade och Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2022- 06-01.  

Vi ber er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt samt för hela nämndens arbete: 

Mål och riktlinjer 

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att 
kunna göra det krävs samråd med minoriteterna och kartläggningar av minoriteternas behov 
och önskemål. Exempel på områden där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola 
samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan med fördel integreras i redan existerande 
styrdokument som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp till varje verksamhet 
vilken form man väljer. 

 

 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med nationella 
minoriteter? 

 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga styrdokument?   

 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 

 Hur kommer de att följas upp? 

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 
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Rätten till information 

En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås Stad 
har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande någon av 
de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och 
bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna. 
Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt förvaltningsområde. 

 

 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 

Rätten till delaktighet och inflytande 

En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör 
dem. Samrådet ska ske på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna 
för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i 
myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt 
att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och unga ska särskilt främjas och formerna 
för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med representanter för föreningar, 
utan även med enskilda individer eller grupper. 

 

 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 

 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i 
praktiken? 

 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?  

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Joakim Cannerfors 
Handläggare 
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Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2022-00037 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss - Villkor för godkännande och rätt 

till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet 

Grundskolenämndens beslut 

Att Grundskolenämnden översänder förslag till ändringar av villkor för 

godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk omsorg till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag 

för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg utifrån 

förändringar som skett i skollagen.  

Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 

ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 

skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga.  

 

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämndens förslag till ändringar 

Övergripande föreslår Grundskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 

mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för annan 

pedagogisk verksamhet.  

Under rubriken Förutsättningar skrivs i stycke tre att ”Förskolenämnden och 

Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 

fritidshem”. Grundskolenämnden tycker att meningen kan missförstås och 

nämndernas befogenheter blir otydliga. Istället föreslås formuleringen 

”Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 

Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående fritidshem”. 

I stycke fyra står att Förskolenämnden beslutar om pedagogisk omsorg. 

Förskolenämnden kan inte i egentlig mening fatta beslut som rör 

Grundskolenämndens verksamhetsområde. I praktiken brukar dock 

ansökningarna omfatta båda verksamhetsområdena. För att underlätta för dem 

som söker tillstånd bör det därför räcka med en ansökan och en gemensam 

hantering av nämnderna tillsammans. Grundskolenämnden menar att följande 

tillägg efter meningen kan förtydliga att ett sådant beslut sker i samverkan med 
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Grundskoleförvaltningen. Tillägget lyder ”Ansökan inlämnas till 

Förskolenämnden. Handläggning sker i samråd med Grundskolenämnden om 

ansökan även omfattar barn i skolålder”.  

Sist i samma stycke föreslår Grundskolenämnden att villkor för rätt till bidrag 

beskrivs. Villkoren är beskrivna under Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, 

fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet och Grundskolenämndens förslag är att 

flytta delar av texten till detta stycke enligt följande: ”För förskola och 

fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som 

fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två 

huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för pedagogisk 

omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer hur 

bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna.” 

Tilläggsförslaget är något förändrat jämfört med nu gällande styrdokument. 

Förskolenämnden grundar förslaget på skrivningar i skollagen.  

Under rubriken Förutsättningar för godkännande saknas en koppling till nu gällande 

skollag. I skollagen har 2 kap 5 § utökats med 5a-c §§ vilket medför att 

Grundskolenämnden föreslår att all text förutom sista meningen i stycket 

ersätts med följande text:  

”Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på 

annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 

ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 

och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 

person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 

direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 

bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 

och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 

inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 

förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 

andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 

påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 

skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 

fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet.” 

Grundskolenämnden anser även att rubriken för stycket bör formuleras: 

”Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem”. 

Under rubriken Ansökan vill Grundskolenämnden ändra beslutstiden från tre 

månader till fyra månader. Med tanke på att en ägar- och ledningsprövning är 

omfattande för huvudman som söker tillstånd att bedriva en fristående 

verksamhet, så behöver tiden för handläggning av ansökan utökas.  
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Meningen om att det till ansökan ska bifogas uppgifter som behövs som 

underlag vill Grundskolenämnden ändra till: ”Ansökan sker via 

ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om 

godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift inkommit till 

Förskolenämnden.” Förskolenämnden har fattat beslut att ta ut en avgift för 

handläggning av ansökan och det behöver framgå under rubriken. Det behöver 

också framgå att Grundskolenämnden inte tar någon avgift för att handlägga 

beslutet. 

Under rubriken Tillsyn vill Grundskolenämnden stryka meningen 

”Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter 

behandling i nämnderna.” Grundskolenämnden och Förskolenämnden ansvarar 

självständigt för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem och nämnden 

anser inte att ett särskilt protokoll behöver överlämnas till Kommunstyrelsen.  

Under rubriken Återkallande av godkännande anser Grundskolenämnden att 

”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden respektive 

Grundskolenämnden” eftersom ansvaret ligger på två nämnder.  

Under rubriken Överklagande  föreslår Grundskolenämnden utifrån samma skäl 

som ovan att ”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden och 

Grundskolenämnden”. 

Under rubriken Lokalerna vill Grundskolenämnden göra tillägg i första 

meningen så att den lyder: ”Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade 

med sådana säkerhetsanordningar etc”. Grundskolenämnden föreslår även att 

sista meningen i under rubriken tas bort. Det bedrivs inget certifieringsarbete av 

Säkra och Trygga förskolor längre.  

Under rubriken Personal  vill Grundskolenämnden att följande tillägg görs först i 

stycket: ”Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 

elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.” Skrivningen är i 

enlighet med skollagen 2 kap 14 §. 

”Personal med lärarutbildning” byts mot ”legitimerad personal”. 

Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 

mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 

mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rubriken Rutiner ändras till Rutiner vid misstanke om övergrepp 

Under rubriken Ledning av verksamheten ser Grundskolenämnden att hela texten 

behöver bytas ut då rubriken inte överensstämmer med efterföljande text. 

Förslag till ny text under rubriken är följande: ”Huvudmannen ska se till att 

utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 

bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det 

pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne 

ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den anställas som 

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 

dessutom utse en skolchef.”   
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Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 

texter föreslås av Grundskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter:  

Aktiva åtgärder  

”Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 

att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 

för kränkande behandling”. 

Plan mot kränkande behandling 

”Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn/elever”. 

Under rubriken Läroplaner tycker Grundskolenämnden att det för tydlighetens 

skull kan skrivas ut att meningen gäller den fristående förskolan och 

fritidshemmet. 

Under rubriken Kvalitetsarbete anser Grundskolenämnden att meningen bättre 

kan harmoniera med skollagens skrivningar 4 kap 3 § och föreslår följande 

formulering: ”Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa 

upp och utveckla utbildningen.” 

Rubriken och texten under Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild 

huvudman och Definition vill Grundskolenämnden stryka då dokumentet syftar till 

att beskriva villkor för pedagogisk omsorg i enskild regi. 

Rubriken bör istället vara ”Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 

och fritidshem” 

Det behövs en underrubrik som heter ”Villkor för pedagogisk omsorg” för att 

följa samma struktur som för förskoleklass och fritidshem. 

Under rubriken Ansökan (Under huvudrubriken Pedagogisk omsorg som erbjuds 

istället för förskola och fritidshem) föreslår Förskolenämnden att handläggningstid 

inför beslut ändras till 4 månader. Ägar- och ledningsprövningen kräver mer tid 

att handlägga. 

En strykning föreslås även av texten: ”Till ansökan bifogas de uppgifter, som 

enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som 

gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i 

Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma  om 

huvudmannen har rätt till bidrag.” 

Skälet till strykningen är den ägar- och ledningsprövning som beskrivs i 

skollagen. Istället bör samma text kring ansökningsblankett som under ansökan 

för förskola eller fritidshem finnas. Dessutom föreslår Grundskolenämnden att 

rubriken Ny ansökan stryks då den inte fyller någon funktion. 

Under rubriken Tillsyn vill Grundskolenämnden stryka formuleringen som anger 

intervall för tillsyn. Formuleringen att tillsyn utövas regelbundet etc. är tillräcklig. 

Förskolenämnden föreslår även att sista stycket som beskriver hantering av 

tillsynsprotokollet stryks då ansvaret för tillsyn endast ligger hos Förskolenämnden.   
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Under rubriken Återkallande av godkännande föreslår Grundskolenämnden att 

ordet ”Kommunen” byts ut till ”Förskolenämnden”. I sista stycket kan ordet 

”kommunens” bytas ut mot ordet ”föreläggandet”. 

Under rubriken Överklagande vill Förskolenämnden byta ut ordet kommunen 

mot Förskolenämnden. 

Rubriken Bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 

för motsvarande offentlig verksamhet föreslås av Grundskolenämnden bytas ut mot 

”Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg”.  Det blir då en bättre 

överensstämmelse med rubriksättning för tidigare avsnitt om 

godkännandevillkor för att bedriva fristående förskola och fritidshem.  

Texten under rubriken Övergripande bestämmelser anser Grundskolenämnden 

behöver omformuleras utifrån gällande skollag och dessutom placeras under 

rubriken Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg. Förslag på ny formulering av 

den andra meningen är: ”Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva 

pedagogisk omsorg ska ges om huvudmannen har förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig, om verksamheten inte 

innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om 

verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att 

erbjuda motsvarande verksamhet med undantag för barn som hemkommunen 

har beslutat att inte lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) 

samt om avgifterna inte är oskäligt höga”. 

Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 

mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 

mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

 

Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 

texter föreslås av Grundskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter:  

Aktiva åtgärder  

”Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 

att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 

för kränkande behandling”. 

Plan mot kränkande behandling 

”Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn/elever”. 

 

Huvudrubrikerna ”Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, förtidshem samt annan 

pedagogisk omsorg” och ”Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter” samt samtlig 

text under dessa rubriker föreslår Grundskolenämnden att de stryks. Texterna 

är antingen flyttad till annan plats i dokumentet eller har ingen relevans. 
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Förslag till förändring av texten med ändringar och strykningar 

Strykningar i röd och överstruken text. Tillägg i blå text. 

 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds 

förskola och fritidshem. I Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden 

och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns förskola och öppen 

förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 

Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och 

fritidshem* fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass 

och grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan pedagogisk 

verksamhet. 

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslutar om godkännande av 

fristående förskola och fritidshem* Förskolenämnden beslutar om 

godkännande av fristående förskola och Grundskolenämnden beslutar om 

godkännande av fristående fritidshem. 

 

För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller 

fritidshem* beslutar Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan 

innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker handläggningen i 

samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag 

utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte 

till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för 

pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun 

bestämmer hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

Utöver följande villkor är Skollagens skollagens och andra författningars 

bestämmelser för respektive verk-samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem* 

Definition * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med 

förskoleklass och grundskola. 

Huvudman 

Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Förutsättningar för godkännande 

Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att 

följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär 

påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen/eleverna eller för den del av 

skolväsendet som anordnas av Borås Stad. 
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Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 

huvudman ska be-dömas som lämplig för uppdraget. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 

Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat 

sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 

ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 

och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 

person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 

direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 

bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 

och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 

inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 

förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 

andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 

påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 

skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 

fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 

Ansökan om att få bedriva enskild förskola eller pedagogisk omsorg ska göras 

till Förskolenämnden. Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem* ska göras 

till Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 4 månader från det 

att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt 

till bidrag” behövs som underlag för respektive nämnds bedömning. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Ansökan om godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift 

inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om godkännande av fristående 

fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Ny ansökan 

Godkännande av verksamheten ges tillsvidare. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 

verksamhet inom ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och 

ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 

göras. 
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Tillsyn 

Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 

verksamheten bedrivs. Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden 

ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet regelmässigt en gång vartannat år och när någon 

omständighet i det enskilda fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter 

behandling i nämnderna. 

Återkallande av godkännande 

Kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga 

huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de 

krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor 

som gäller för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande föreläggandet inte följs och missförhållandet är 

allvarligt, får kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 

återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 

Beslut av kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får 

överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Villkor för godkännande 

Övergripande bestämmelser Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de 

övergripande krav som anges i Skollagen 

Lokalerna 

För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 

uppfylla syftet med utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana 

säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva verksamhet riktad till 

barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 

motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen erbjuds att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och 

Trygga förskolor. 

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till 

Miljönämnden samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och 

brandskydd. 

Barngrupperna 

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 

storlek och att barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 

Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet 

i verksamheten. 
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Personal 

Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller 

barnens utveckling och lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 

för viss undervisning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och 

förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 

elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Andelen legitimerad personal med lärarutbildning ska på huvudmannanivå* 

vara i nivå med kommunens förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen 

driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 

Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 

belastningsregistret innan anställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur 

belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 

Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 

tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. skollagen. 

Anmälningsplikt 

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 

och kan tilllämpa tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att 

anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden respektive 

Grundskolenämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 

om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 

Huvudmannen ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling samt en 

Likabehandlingsplan. 

Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen 

och andra föreskrifter samt bestämmelser för utbildningen som återfinns i 

andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska 

ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 

får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk 

insikt. Huvudmannen ska dessutom utse en skolchef. 

Plan mot kränkande behandling 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 

de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 

av barn och elever. 
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Likabehandlingsplan 

En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 

åtgärder som be-hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de 

barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten. 

Aktiva åtgärder 

Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 

att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 

för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 

Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 

Förskola och fritidshem Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska 

tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna råd. 

Inflytande och samråd 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas 

möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Övergångar 

För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 

ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 

fritidshem. 

Rutiner för klagomål 

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 

utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 

Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen. 

 

Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild 

huvudman 

Definition 

Med annan pedagogisk verksamhet avses: 

 pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 

 öppen förskola 

 öppen fritidsverksamhet 

 omsorg som bedrivs under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 
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Huvudman 

Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och 

fritidshem 

Förutsättningar för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag 

Huvudman 

Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 

Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 

förskola och fritidshem, kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 

huvudman ska bedömas som lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om 

huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten inte innebär påtagliga 

negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 

öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 

verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 

lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 

oskäligt höga. 

Ansökan 

Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 

och fritidshem ska göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 

3 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av 

huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i Skollagen, 

behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt 

till bidrag. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Ny ansökan 

Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen 

uppfyller de villkor som anges i Skollagen 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 

verksamhet inom ett år efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 

göras. 



Borås Stad 
  Sida 

12(22) 

 

 

Tillsyn 

Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 

verksamheten bedrivs. Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet regelmässigt en gång vartannat år och när någon 

omständighet i det enskilda fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter 

behandling i Förskolenämnden. 

Återkallande av godkännande 

Kommunen Förskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina 

skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 

föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller beslutet om 

rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande föreläggandet inte följs och missförhållandet är 

allvarligt, får kommunen Förskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 

Beslut av kommunen Förskolenämnden får överklagas i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen.  

Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att 

följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig 

verksamhet 

Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som 

anges i Skollagen.  

Lokalerna 

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt 

krävs för att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska 

uppfylla de krav på säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i 

kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att 

verksamheten får bed-rivas i fastigheten. 

Barngrupperna 

Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och 

storlek. 

Försäkring 

Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är 

inskrivet i verksamheten. 
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Personal 

Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov 

av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns 

utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder 

barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal 

med barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig 

erfarenhet av arbete med barn. 

Belastningsregistret 

Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 

belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser 

att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 

Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 

tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen.  skollagen 

samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 

och kan tilllämpa tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att 

anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden Individ- 

och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 

om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Plan mot kränkande behandling 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 

de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 

av barn och elever. 

Likabehandlingsplan 

En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 

åtgärder som be-hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de 

barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten. 

Aktiva åtgärder 

Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 

att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 

för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 

Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn/elever. 
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Läroplaner 

För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd 

ska tillämpas. 

Inflytande 

Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom 

eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

och mognad. 

Övergångar 

För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 

ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 

fritidshem. 

Rutiner för klagomål 

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 

verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 

Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

regleras i Skollagen. 

Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, fritidshem samt 

annan pedagogisk verksamhet 

Förutsättningar förskola och fritidshem 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag 

utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman. 

Dock gäller för Borås Stad med stöd av Skollagen att bidrag inte lämnas till fler 

än två huvudmän för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk 

omsorg för ett barn som också går i förskola. 

Förutsättningar Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 

och fritidshem 

Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till bidrag för den huvudman som 

bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. 

1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

motsvarande offentlig verksamhet, 

2. verksamheten innebär inte påtagliga negativa följder för kommunens 

motsvarande verksam-het, 

3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter 

att erbjuda motsvarande verksamhet med undantag om kommunen 

beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd 

med hänvisning till att betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter uppstår för kommunen 

4. avgifterna inte är oskäligt höga. 
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Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i 

punkt 3 ovan om ”öppen för alla barn” inte är uppfyllt, om det finns skäl med 

hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 

I Borås Stad gäller ett generellt undantag för att göra det möjligt för två eller 

flera familjer att anordna verksamhet för sina egna barn. Även i övrigt kan 

Förskolenämnden, efter ansökan från en huvudman, medge undantag från 

kravet ”öppen för alla”. 

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras 

vårdnadshavare arbetar, får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till 

vårdnadshavaren än det antal barn till andra som tagits emot. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

regleras i Skollagen.  

 

 

Förslag till ny text, renskriven 

 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds 

förskola och fritidshem. I Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden 

och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns förskola och öppen 

förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 

Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och 

fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass och 

grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan pedagogisk verksamhet. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 

Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående fritidshem. 

 

För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller 

fritidshem* beslutar Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan 

innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker handläggningen i 

samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag 

utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte 

till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för 

pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun 

bestämmer hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 
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Utöver följande villkor är skollagens och andra författningars bestämmelser för 

respektive verk-samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem 

Huvudman 

Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 

Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat 

sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 

ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 

och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 

person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 

direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 

bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 

och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 

inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 

förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 

andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 

påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 

skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 

fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 

Ansökan om att få bedriva enskild förskola ska göras till Förskolenämnden. 

Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem ska göras till 

Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 4 månader från det att 

komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Ansökan om godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift 

inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om godkännande av fristående 

fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 

verksamhet inom ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och 

ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 

göras. 

Tillsyn 

Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 
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verksamheten bedrivs. Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden 

ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger 

anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 

Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga huvudmannen 

att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer 

av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för 

godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får 

Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden återkalla beslut om rätt till 

bidrag. 

Överklagande 

Beslut av Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får överklagas i 

enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Lokalerna 

För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 

uppfylla syftet med utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana 

säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva verksamhet riktad till 

barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 

motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till 

Miljönämnden samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och 

brandskydd. 

Barngrupperna 

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 

storlek och att barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 

Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet 

i verksamheten. 

Personal 

Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller 

barnens utveckling och lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 

för viss undervisning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och 

förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 

elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 
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Andelen legitimerad personal ska på huvudmannanivå* vara i nivå med 

kommunens förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen 

driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 

Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 

belastningsregistret innan anställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur 

belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 

Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 

tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av. skollagen. 

Anmälningsplikt 

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 

och kan tillämpa sin skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om 

barn/elever som far illa till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 

om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 

Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen 

och andra föreskrifter samt bestämmelser för utbildningen som återfinns i 

andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska 

ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 

får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk 

insikt. Huvudmannen ska dessutom utse en skolchef. 

Aktiva åtgärder 

Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 

att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 

för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 

Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 

Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska tillämpa gällande läroplaner, 

samt Skolverkets Allmänna råd. 

Inflytande och samråd 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 
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Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas 

möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Övergångar 

För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 

ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 

fritidshem. 

Rutiner för klagomål 

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 

utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 

Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen. 

 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och 

fritidshem 

Huvudman 

Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 

Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 

förskola och fritidshem, kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 

huvudman ska bedömas som lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om 

huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten inte innebär påtagliga 

negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 

öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 

verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 

lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 

oskäligt höga. 

Ansökan 

Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 

och fritidshem ska göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 

4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 

verksamhet inom ett år efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 

göras. 
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Tillsyn 

Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 

verksamheten bedrivs. Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger 

anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 

Förskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om 

verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för 

verksamheten eller de villkor som gäller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut 

om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får 

Förskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 

Beslut av Förskolenämnden får överklagas i enlighet med bestämmelserna i 

skollagen.  

Lokalerna 

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt 

krävs för att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska 

uppfylla de krav på säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i 

kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att 

verksamheten får bed-rivas i fastigheten. 

Barngrupperna 

Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och 

storlek. 

Försäkring 

Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är 

inskrivet i verksamheten. 

Personal 

Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov 

av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns 

utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder 

barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal 

med barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig 

erfarenhet av arbete med barn. 
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Belastningsregistret 

Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 

belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser 

att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 

Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 

tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av skollagen samt 

offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 

och kan tillämpa sin skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om 

barn/elever som far illa till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 

om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Aktiva åtgärder 

Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 

att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 

för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 

Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 

För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd 

ska tillämpas. 

Inflytande 

Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom 

eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

och mognad. 

Övergångar 

För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 

ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 

fritidshem. 

Rutiner för klagomål 

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 

verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 

Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Hayne Hedin 
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Hej, 

  

Bifogar Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet. 

  

Vänliga hälsningar 

Kristina Sköld 

Organisationsutredare 

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202200279, Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 

fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet bifogas detta e-postmeddelande 

 

Länk till ärendet: 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-03-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00279 1.2.2.2 

  

 

 

Remiss: Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 

fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet 

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

 

Författningssamlingen har varit föremål för genomgång och 

aktualitetsprövning, och Förskoleförvaltningen har uppgett att villkor för 

godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet behöver ses över innehållsmässigt. De gällande 

villkoren är bifogat missivet. 

Förslaget på ändringar i villkoren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast 

den 2022-05-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till 

KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2022-00269 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Motiveringen till ändringarna ska finnas med i förslaget från nämnden. 

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 

redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. 

Kristina Sköld och Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 



  
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fri-
stående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet 

Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25. 
Reviderat av Kommunstyrelsen 2017-03-06 

Gäller fr.o.m. 2017-03-06 

Förutsättningar 

Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritids-
hem. I Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden och Grundskolenämnden. För barn i 
ålder 1-5 år finns förskola och öppen förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem.  

Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem*. Enskild hu-
vudman får även bedriva annan pedagogisk verksamhet.  

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem* 

För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem* beslutar För-
skolenämnden om rätt till bidrag. 

Utöver följande villkor är Skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive verk-
samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem* 

Definition 
* Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och 

grundskola. 

Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Förutsättningar för godkännande
Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt 
för barnen/eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås Stad.  

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska be-
dömas som lämplig för uppdraget. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Borås Stads Författningssamling 2017 



  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola eller pedagogisk omsorg ska göras till Förskolenämn-
den. Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem* ska göras till Grundskolenämnden. Beslut i 
ärendet ska fattas inom 3 månader från det att komplett ansökan kommit in.  

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag” be-
hövs som underlag för respektive nämnds bedömning. 

Ny ansökan 
Godkännande av verksamheten ges tillsvidare.  

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år 
efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande.  

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. För-
skolenämnden, respektive Grundskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda fallet 
ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i nämnderna. 

Återkallande av godkännande
Kommunen får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som 
gäller för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen åter-
kalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Villkor för godkännande 

Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som anges i Skollagen 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att uppfylla syftet med 
utbildningen. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen 
erbjuds att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och Trygga förskolor.  

Borås Stads Författningssamling 2017 
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och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det 
finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 
barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten.  

Personal 
Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervis-
ning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas 
annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas. 

Andelen personal med lärarutbildning ska på huvudmannanivå* vara i nivå med kommunens 
förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås 
Stad 

Belastningsregistret
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan an-
ställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas 
ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för 
enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. 

Anmälningsplikt
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskole-
nämnden, respektive Grundskolenämnden. 

Rutiner 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns miss-
tanke om övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten
Huvudmannen ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling samt en Likabehand-
lingsplan. 
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Plan mot kränkande behandling
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-
hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 
deltar i eller söker till verksamheten.  

Läroplaner
Förskola och fritidshem ska tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna råd.  

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till 
inflytande över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas 
rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.  

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.  

Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild huvudman 

Definition 
Med annan pedagogisk verksamhet avses: 
  pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem,  
  öppen förskola 
  öppen fritidsverksamhet 
  omsorg som bedrivs under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och  
fritidshem 

Förutsättningar för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fri-
tidshem kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska be-
dömas som lämplig för uppdraget. 

Borås Stads Författningssamling 2017 



  
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska 
göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 månader från det att komplett an-
sökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i 
Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt till 
bidrag. 

Ny ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen uppfyller de villkor 
som anges i Skollagen  

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år 
efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs.  
Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda fallet 
ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i Förskole-
nämnden.  

Återkallande av godkännande
Kommunen får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som 
gäller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen åter-
kalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet  

Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som anges i Skollagen. 

Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att verksamheten får bed-
rivas i fastigheten.  

Barngrupperna 
 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. 

Försäkring
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet i verksamhet-
en. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och 
en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lä-
rande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal med barnskötarut-
bildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig erfarenhet av arbete med barn.  

Belastningsregistret
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan an-
ställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belast-
ningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för 
enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. 

Anmälningsplikt
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskole-
nämnden.  
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Rutiner 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns miss-
tanke om övergrepp mot barn/elever. 

Plan mot kränkande behandling
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-
hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 
deltar i eller söker till verksamheten.  

Läroplaner
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Bar-
nets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
 
Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas 
rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.  

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.  

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter
Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skolla-
gen. 
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Villkor för rätt till bidrag
Fristående förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet 

Förutsättningar förskola och fritidshem
För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som 
fordras för att bli godkänd som huvudman.  

Dock gäller för Borås Stad med stöd av Skollagen att bidrag inte lämnas till fler än två huvudmän 
för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går 
i förskola. 

Förutsättningar Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 
Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till bidrag för den huvudman som bedriver pedago-
gisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. 
1.  huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offent-

lig verksamhet, 
2.  verksamheten innebär inte påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksam-

het, 
3.  verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsva-

rande verksamhet med undantag om kommunen beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för 
barn i behov av särskilt stöd med hänvisning till att betydande organisatoriska eller ekono-
miska svårigheter uppstår för kommunen 

4.  avgifterna inte är oskäligt höga. 

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 ovan om 
”öppen för alla barn” inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda 
karaktär. 

I Borås Stad gäller ett generellt undantag för att göra det möjligt för två eller flera familjer att 
anordna verksamhet för sina egna barn. Även i övrigt kan Förskolenämnden, efter ansökan från 
en huvudman, medge undantag från kravet ”öppen för alla”. 

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare 
arbetar, får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till 
andra som tagits emot. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter
Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skolla-
gen. 
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Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Cathrine Kristoffersson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-24 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2022-00009 3.5.4.0 
 

  

 

Godkännande av hyresavtal för modul, Medicinsk 

insats anpassning på Svedjeskolan 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens hyresavtal av en 

skolsköterskemottagning i form av en mindre modulbyggnad. Detta i 

anslutning till den klassrumsmodul som är placerad bakom skolan idag samt 

sänder detsamma till Lokalförsörjningsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Avtal 

 

Ritning 

 

Tidplan 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Behov att anpassning sker så snart som möjligt.  

Underlag 

 För att tillgodose skolans behov av ändamålsenliga och godkända lokaler för 

den medicinska insatsen för skolhälsovården behöver modulen anpassas med 

följande:  

- Ett mottagningsrum där ytan räcker till för att utföra elevernas 

medicinska kontroller som görs av skolhälsovården. 

- Väntrum och HWC i anslutning till mottagningsrummet. 

- Vilrum i anslutning av mottagningsrummet. 

- Vatten och mindre pentry med specialkylskåp Oscar i 

mottagningsrummet. 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut: Hyresavtal ny modul till Svedjeskolan - anpassning för 

medicinsk insats 

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 

1(1) 

Datum 

2022-04-08 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00152 2.6.1.2 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357385 
 

 

 

Delegationsbeslut: Hyresavtal ny modul till 

Svedjeskolan - anpassning för medicinsk insats  

Delegationsart 

Lokalförsörjningsnämndens Delegationsbestämmelser 2022 ärende 4.4c.  

Beslut 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar att teckna hyresavtal avseende ny 

paviljong vid Svedjeskolan på Svedjegatan 3 i enlighet med gällande 

delegationsbestämmelser, under förutsättning att Grundskolenämnden 

godkänner avtalsförslaget. 

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har framställt att LFF utreder kostnader och möjlighet till 

en anpassning av skolsköterskemottagning i form av en mindre modulbyggnad. 

Detta i anslutning till den klassrumsmodul som är placerad bakom skolan idag 

för att tillgodose skolans behov av ändamålsenliga och godkända lokaler för 

den medicinska insatsen för skolhälsovården. Bygglov är ej beviljat när detta 

beslut tas därmed kan förändringar ske. Signering av ritningar är ej fastställda 

från brukarnämnd eller dess skyddsombud. Avtalstid är likvärdig som 

nuvarande paviljong. 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritningar 

3. Framställan från Grundskolenämnden lokalanpassningar på Svedjeskolan 

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 
 
Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
Thobias Mattsson 
Avd. chef Hyres- och förvaltningsavdelningen 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-24 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00119 3.5.4.0 
 

  

 

Avstämning uppföljning av Grundskolenämndens 

beslut 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Grundskolenämndens beslut.    

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att sammanställa och 

följa upp Grundskolenämndens beslut som är fattade under mandatperioden. 

Uppföljningar görs vid varje tertial samt vid årets slut. Uppföljningar 

rapporterar vilka beslut är genomförda, pågående, ej genomförda eller ej 

genomförda (avslutade). 

Denna uppföljning gäller perioden 2020-01-01—2022-04-19.  

I sammanställningen ingår även pågående och ej genomförda beslut från 2019. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut 2019. 

 

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID BOKSLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-220419  GENOMFÖRT  

OBS! Delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas separat vid varje nämndmöte. Uppföljning av uppdrag från Kommunfullmäktige och nämnden görs i Stratsys och 

redovisas vid T1, T2 samt T3.  

Dnr Beslutsdatum/sammanträde Beslutstext Datum för genomförande/ 

Ansvarig  

Ej genomfört 

Pågående (planering pågår, 
delvis genomfört) 

Genomfört 
Beslut och redovisning till 
Grundskolenämnden, datum 

2018-00047 2019-01-29 
 

 

Budget 2019:2 
Tilläggsyrkande 13 

Presidiet uppdras ta initiativ till 
utökad kontakt mellan 
Grundskolenämnden och Individ- 
och familjeomsorgsnämnden 
och tillhörande förvaltningar. 
Resultatet av dessa försök ska 
återrapporteras till nämnden. 

 

 

Genomfört. 

 2019-04-29 Rutin för källsortering 
grundskolor.  

Ta fram en rutin för källsortering.  Rutinen är framtagen. 
Rutinen anpassas till skolornas 
olika förutsättningar. 
 

2019-00142 2019-11-26 Svar på initiativärende: Frågor 
om elevers olovliga frånvaro.   

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna svaret och ge presidiet. 
i uppdrag att arbeta vidare med 
frågan. 

Genomfört. Statistik 
presenteras till nämnden i dec 
20 samt maj 21. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID BOKSLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-220419  GENOMFÖRT  

2019-00163 2019-11-26 Initiativärende: Cykelfrämjande 
åtgärder. 

Ärendet hänskjuts till presidiet 
för fortsatt beredning. 

Pågående. Presidium kommer 
att presentera ett förslag. 

2019-00167 2019-11-26 Initiativärende: Tillåt 
skolfotografering. 

Uppdra förvaltningschefen att 
upphäva beslutet om att inte 
tillåta skolfotografering i Borås 
grundskolor. 

Genomfört. 

2019-00011 2019-12-16 Tilläggsyrkanden, Uppdrag i 
Budget 2020:2, M och KD. 

Tilläggsyrkande 1. 

Förvaltningschefen uppdras ta 
fram en åtgärdsplan för hur 
Kommunfullmäktiges mål för 
andelen som är behöriga till 
något nationellt 
gymnasieprogram ska kunna nås. 
Planen bör framförallt vara 
inriktad på de enheter som inte 
redan i dagsläget når upp till 
målet och innehålla en tidplan 
med såväl etapp- som slutmål. 
Även en analys av varför dessa 
enheter inte redan i dagsläget 
klarar sitt kunskapsuppdrag bör 
ingå. 

Genomfört, nämnddag 201020 
samt 201124. 

  Tilläggsyrkande 2. Förvaltningschefen uppdras ta 
fram en fördjupad analys av 
likvärdighetsproblemen i Borås 
Stads fritidshemsverksamhet och 
en plan för att förbättra 
fritidshemmens likvärdighet. 

Genomfört 201020. 

  Tilläggsyrkande 3. Förvaltningschefen uppdras 
granska skolskjutskostnaderna 

Genomfört 201124. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID BOKSLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-220419  GENOMFÖRT  

med avseende på 
kostnadsutveckling samt 
individuella tillstånd i jämförelse 
med andra kommuner. 
Granskningen ska kunna ligga till 
grund för en skrivning till 
Kommunstyrelsen med begäran 
om att beslut om rätt till 
skolskjuts ska flyttas från 
Tekniska nämnden till 
Grundskolenämnden. 

  Tilläggsyrkande 5. Förvaltningschefen ges i uppdrag 
att ta fram avidentifierad statistik 
kring skäl för elevers olovliga 
frånvaro. Det är viktigt att nivån 
där olovlig frånvaro anses vara 
alarmerande inte sätts så högt att 
åtgärder sätts in relativt sent. 

Genomfört. Statistik 
presenteras till nämnden i dec 
20 samt maj 21. 

  Tilläggsyrkande 3. Ett projekt med resor till 
Auschwitz för elever i årskurs 9, 
liknande det som genomfördes 
under 2019, också genomförs 
under 2020 

Projektets pausas från ht 2020 
pga. pandemin, beslut 200824. 
Beslutet är delvis genomfört. 
Beroende på kriget i Ukraina 
kan inte resor till Auschwitz 
genomföras. Planering för 
alternativ aktivitet har 
startats.   
 

  Tilläggsyrkande 4. Uppdra åt förvaltningen att 
utreda om relevanta 
personalgrupper inom nämndens 

Genomfört. Utbildning inom 
NPF för relevanta 
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verksamhet ska erbjudas 
utbildning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur 
dessa tar sig uttryck hos flickor 
och pojkar 

personalgrupper genomförs 
systematiskt i ett årshjul. 

  Tilläggsyrkande 5. Antal och andel anställda med 
allmän visstidsanställning 
rapporteras till nämnden i 
delårsrapporterna för T1 och T2 
samt i årsredovisningen. 

Genomfört. 

2019-00011 2019-12-16 Tilläggsyrkanden, Uppdrag i 

Budget 2020:2, M och KD. 

 

Grundskolenämnden tillstyrker 
tilläggsyrkande att samtliga 
elever i grundskolan ska erbjudas 
fluorsköljning. 

Genomfört. Läs mer i 
Årsredovisning 2020. 

2019-00103 2019-12-16 Kvalitetsrapport fritidshem 2019. Godkänna Kvalitetsrapporten 
Fritidshem 2019 samt att uppdra 
åt förvaltningen att vid 
halvårsskiftet kortfattat 
rapportera om det finns 
formaliserade inflytandeforum på 
samtliga fritidshem. 

Genomfört 20200616. 

2018-00113 2019-12-16 Redovisning av 
Grundskolenämndens 
uppföljning av åtgärder utifrån 
uppdrag: Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP). 

Godkänna redovisning av 
åtgärder i Lupp (Lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken) samt 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Genomfört, slutlig rapport dec 
2021. 

2018-00105 2019-12-16 Uppföljning av Handlingsplan för 
ett tillgängligt samhälle 2018-
2020. 

Godkänna uppföljning av 
Handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020 samt 

Genomfört slutrapport 
210615. 
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översända svaret till Sociala 
omsorgsnämnden. 

2019-00011 2020-01-28 Budgetuppdrag i budget 2020:2 
Grundskolenämnden 

Fastställa uppdrag i budget 
2020:2. Uppdrag kompletterar 
budget 2020:2 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 1: 

Mitt-S vill att förvaltningen tar 
fram förslag på särskilda 
inriktning på några av de skolor 
som idag inte är fulla. Vi vill att 
det utformas inriktningar kopplat 
till elevens val och ett djupare 
samarbete med fritids på det 
valda området. Inriktningen kan 
vara miljö, odling, djur, 
vetenskap, idrott, dans, 
teknik/spel, konst eller något 
annat som bedöms ha en stor 
efterfrågan och där kompetens 
finns för att erbjuda. 
Förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till nämnden med 
besked om hur en ökning av fler 
profiler på vissa skolor det kan 
göras. Om det är görligt är 
riktmärket att starta någon eller 
några sådana inriktningar 
höstterminen 2021. Förslag på 

Pågående. Återrapportering  
till nämnden genomfördes 
hösten 2021. Uppdraget 
presenteras 220614. 
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inriktning är språk och 
matematik. 

   Beslut uppdrag 2 

Förvaltningen får i uppdrag att 
ser över möjligheten att knyta 
ihop ett nära samarbete med 
externa läsambassadörer, som 
bibliotek, författare, 
pensionärsföreningar och 
frivilligorganisationer för att på 
olika sätt uppmuntra och stärka 
barnen i sin läsning. 

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 3 

Förvaltningen och nämnden får i 
uppdrag att föra dialog med de 
fackliga organisationerna hur 
man kan stimulera en utveckling 
där de mest erfarna personella 
resurserna skall användas där 
utmaningarna när som allra 
störst. Det kräver att fördjupat 
resonemang om karriärvägar, 
fortbildning och andra 
anställningsvillkor samt hur vi 
också kan uppmuntra till en 
sådan utveckling.   

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 4 Genomfört. En fördjupad 
utredning presenteras under 
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Förvaltningen får i uppdrag att 
inom ramen för skolvalet utreda 
vilka åtgärder som kan vidtas för 
att verka för att 
skolsegregationen bryts. 

första kvartal 2021. Beslut 
200929. 

   Beslut uppdrag 5 

Förvaltningen får i uppdrag att 
göra minst ett digitalt läromedel 
tillgängligt för de lärare och 
rektorer som vill ha det till 
HT2020. Läromedlet skall ha 
möjlighet att leverera detaljerad 
data om elevernas status och 
progression i lärandet. Syftet är 
att vi skall lära oss mer om 
digitaliseringens möjligheter och 
utmaningar. 

Genomfört. Lexplore införs för 
kontroll av elevernas läsnivå, 
ska användas av alla F-6 skolor 
under läsåret 20/21. 

   Beslut uppdrag 6 

Förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa att personalen i skolan 
få en fortbildningsinsats inom 
HBTQIA. 

Genomfört. Alla enheter har 
utbildning under oktober. 

   Beslut uppdrag 7 

Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med representanter 
ur nämnden studera och 
utvärdera den hjärnsmarta 
skolan i Skurup. Förvaltningen 

Ej genomfört pga. pandemin.  
Uppdraget avslutas  
2021-05-25. 
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skall återkomma till nämnden 
med en rapport och en 
bedömning om det är värt att 
prova i Borås. 

   Beslut uppdrag 8 

Förvaltningen får i uppdrag att i 
dialog med skolorna i högre 
garad planera verksamheten på 
ett sätt som naturligt stimulerar 
rörelse i skolarbetet. 

Genomfört. 
Genomförandeplan används. 

   Beslut uppdrag 9 

Borås stad skall delta i 
Toleransprojektet.  

Förvaltningen får i uppdrag att 
initiera ett sådant arbete. 

Genomfört. Under läsåret 
20/21 deltar tre medarbetare i 
utbildningen vid Göteborgs 
Unicersitet. 

   Beslut uppdrag 10 

Förvaltningen får i uppdrag att se 
över vilka kvalitetshöjande 
åtgärder som är nödvändiga att 
vidta på fritidshem. 

Genomfört, läs mer i T2, 2020. 

   Beslut uppdrag 11 

Förvaltningen får i uppdrag att 
prova ett mentorssystem för 
elever på någon skola i Borås. 
Mentorerna skall hjälpa och bistå 
eleverna med praktiska frågor 
kring skolans verksamhet och på 

Uppdraget avslutas 2021-05-
25. 
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det sättet avlasta både lärare och 
rektorer samt vara ett bra stöd 
för eleverna. De som tjänstgör 
som mentorer behöver inte vara 
pedagogisk personal. 

   Beslut uppdrag 12 

Särskolan skall vara en naturligt 
integrerad verksamhet i en vanlig 
grundskola. 

Genomfört, läs mer i T2, 2020.  

   Beslut uppdrag 13 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utöva en tydligare styrning av 
matråden i syfte att utveckla den 
och ge dem en ordentlig 
funktion. 

Genomfört. Planerad start ht 
2020. 

2020-00012 2020-01-28 Initiativärende M och KD: 
Initiativärende rörande punkt 6 
på föredragningslistan 
budgetupplaga i budget 2020:2 
Grundskolenämnden. 

Tillstyrka initiativärendet. 
Grundskolenämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en analys av 
kostnadsutveckling av den 
införda distributionscentralen. 

Genomfört 201020.  

2020-00026 2020-02-25 Initiativärende V: Låt rektor själv 
fatta beslut om studiecoacher. 

Att remittera initiativärendet till 
förvaltningen för vidare 
beredning av inrättandet av 
studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i 
dialog med presidiet ta fram ett 

Genomfört 200616. 
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alternativ som kan beslutas om i 
nämnden. 

2020-00027 2020-02-25 Initiativärende M och KD: 
Studiecoacher, lärarassistenter 
på Bodaskolan. 

Att remittera initiativärendet till 
förvaltningen för vidare 
beredning av inrättandet av 
studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i 
dialog med presidiet ta fram ett 
alternativ som kan beslutas om i 
nämnden. 

Genomfört. 

2020-00032 2020-02-25 Initiativärende SD: Särskilda 
lönesatsningar för lärare på små 
orter. 

Grundskoleförvaltningen 
uppdras, tillsammans med 
avdelningen lön och förhandling, 
utreda förutsättningarna och 
möjligheterna för särskilda 
lönesatsningar för lärare på små 
skolor på små orter för att stärka 
de mindre skolornas 
konkurrenskraft. 

Genomfört 200824. 

2020-00003 2020-03-24 Kvalitetsrapport jämförelse av 
nationella resultat 2019. 

Godkänna rapporten och lägga 
den till handlingarna. 

Genomfört. 

2019-00006 2020-03-24 Rapport av projektet 
"Värdegrundsarbete - 
Auschwitzresor". 

Godkänna rapporten om 
projektet ”Värdegrundsarbete – 
Auschwitzresor”. 

Genomfört. 

2020-00023 2020-03-24 Bodaskolan i behov av utökade 
lokaler (moduler i anslutning till 
skolan). 

Grundskolenämnden framställer 
till Lokalförsörjningsnämnden 
behov av utökade lokaler i 
anslutning till Bodaskolan. 

Genomfört. 
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2020-00024 2020-03-24 Grundskoleförvaltningen i behov 
av utökade lokaler i anslutning 
till Olovsholmsgatan 32. 

Grundskolenämnden framställer 
till Lokalförsörjningsnämnden sitt 
behov av att få utökade och 
tillgängliga lokaler i anslutning till 
Olovsholmsgatan 32, 
Grundskoleförvaltningen. 

Genomfört. 

2020-00038 2020-03-24 Evakuering av Myråsskolan 
under byggnationstid. 

Grundskolenämnden beslutar att 
Myråsskolans verksamhet 
evakueras under ombyggnation 
enligt följande förslag; åk F och 1 
samt fritidshemmet på 
Myråsskolan, åk 2-6 på 
Kronängskolan. 

Förutsättningar för beslutet är att 
skolans ombyggnation sker 
etappvis. 

Genomfört. 

2020-00029 2020-03-24 Patientsäkerhetsberättelse för 
medicinska samt psykologiska 
insatser 2019. 

Godkänna 
patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2019 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2020-00050 2020-05-26 Riskanalys intern kontroll 2021. Utifrån underlaget från 
respektive partigrupps workshop 
ges förvaltningen i uppdrag att 
sammanställa riskanalys 2021 för 
beslut i nämnden 2020-06-16. 
 Grundskoleförvaltningen får i 
uppdrag att ta fram förslag till 
Intern kontrollplan 2021. 

Genomfört 200616. 
 

 

 

 

Genomfört 200824. 
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2020-00060 2020-05-26 Framställan: Albanoliden 1, 
Guldbaggen 35 ny förhyrning 
grundskolan 
bemanningsenheten för 
pedagogik. 

Grundskolenämnden godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens avtal 
på Albanoliden 1, Guldbaggen 35. 

Genomfört. 

2020-00062 2020-05-26 Initiativärende från (V): 
Redovisning om avbruten 
samverkan om skolfritidsledare. 

Förvaltningen ges i uppdrag att 
återkomma till nämnden med en 
redovisning av bakgrund och 
anledning till varför samverkan 
om skolfritidsledare med Fritids- 
och folkhälsonämnden har 
avslutats. 

Genomfört 200616. 

2020-00057 2020-06-16 Kvalitetsrapport värdegrund 
2020. 

Godkänna kvalitetsrapporten 
värdegrund 2020. 

Genomfört. 

2018-00056 2020-06-16 Godkänna kvalitetsrapporten 
värdegrund 2020. 

Godkänna uppföljning av 
Grundskoleförvaltningens plan 
för jämställdhetsintegrering samt 
översända densamma till 
Stadsledningskansliet. 

Genomfört. 

2020-00058 2020-06-16 Studiecoacher, framtida 
tillämpning. 

Grundskolenämnden 
permanentar befattningen 
studiecoacher i 
Grundskoleförvaltningen som 
personal med akademisk 
utbildningsbakgrund. 

Beslut om anställning av 
studiecoacher och andra 
befattningar t.ex. lärarassistenter 

Genomfört. 



 

 13 

GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID BOKSLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-220419  GENOMFÖRT  

tas av rektor på respektive 
skolenhet. 

2018-00105 2020-06-16 Uppföljning av Handlingsplan för 
ett tillgängligt samhälle 2018-
2020. 

Godkänna uppföljning av 
Handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020 samt 
översända svaret till Sociala 
omsorgsnämnden. 

Genomfört 210615. 

2018-00113 2020-06-16 Redovisning av 
Grundskolenämndens 
uppföljning av åtgärder utifrån 
uppdrag: Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) per 
juni 2020. 

Godkänna redovisning av 
åtgärder i Lupp (Lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken) samt 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Genomfört. Slutrapport dec 
2021. 

2020-00073 2020-06-16 Modul till Engelbrektskolan. Grundskolenämnden godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens 
avtalsförslag på utbyte av modul 
till Engelbrektskolan. En ny modul 
ersätter den gamla modulen på 
skolgården. 

Genomfört. 

2020-00007 2020-08-24 Budget 2021:1. Fastställa budget 2021:1 för 
Grundskolenämnden. 

Slutredovisning vid bokslut 
2021. 

2020-00050 2020-08-24 Intern kontrollplan 2021. Anta intern kontrollplan för 2021. Genomfört. Uppföljning av 
planen pågående under året. 

2019-00019 2020-08-24 Utvärdering av skolvalet 2020 
samt utvärdering av gällande 
urvalsprinciper för skolplacering. 

Nämnden ger förvaltningschefen 
i uppdrag att utvärdera utfallet av 
skolvalet 2020 samt utvärdera 
gällande urvalsprinciper för 
skolplaceringar. Återrapportering 

Genomfört. 200929 
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skall ske till nämnden på 
nämndsammanträdet den 29 
september 2020. 

2020-00077 2020-08-24 Återrapportering av uppdrag: 
Utreda förutsättningarna för 
särskilda lönesatsningar för 
lärare på små skolor på små 
orter. 

Godkänna rapportering av 
uppdraget. 

Genomfört 200824. 

2020-00061 2020-08-24 Undantag från Lag om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Grundskolenämndens beslutar 
att nämndens protokoll på Borås 
Stads webbplats från och med 
den 25 september 2018 ska 
tillgänglighetsanpassas. Likaså 
ska föredragningslistan 
tillgänglighetsanpassas från och 
med den 23 september 2020. 
Följande handlingar undantas 
tillgänglighetskravet för 
Grundskolenämndens förvaltning 
med stöd av 12 § Lag (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service: - Inkomna 
handlingar. - Sammansatta filer, 
med inkomna och upprättade 
handlingar. 

Genomfört. 

2020-00064 2020-08-24 Gallring av handlingar av tillfällig 
eller liten betydelse. 

Grundskolenämnden beslutar om 
gallring av handlingar av tillfällig 
eller liten betydelse enligt bifogat 
beslutsunderlag. Beslutet 
ersätter tidigare gallringsbeslut 

Genomfört. 
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för handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. 

 2020-08-24 Information om PRAO. Lägga informationen till 
handlingarna. 

Genomfört. 

2018-00006 2020-08-24 Värdegrundsprojekt – 
värdegrundsresan. 

Värdegrundsresor pausas under 
hösten 2020. 

Projektet pausas pga. 
pandemin. 
Högstadieenheterna har 
istället erbjudits stöd för 
genomförande av andra 
aktiviteter med motsvarande 
syften som värdegrundsresan. 

2019-00191 2020-09-29 Budgetuppföljning per 
september 2020. 

Godkänna budgetuppföljningen. Genomfört. 

2020-00081 2020-09-29 Miljörapport 2020. Godkänna miljörapporten. Genomfört. 

2020-00048 2020-09-29 Uppföljning av 
kommunfullmäktiges uppdrag 
som inte ingår i budget 2020. 

Godkänna redovisningen samt 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2019-00053 2020-09-29 Utvärdering av skolvalet 2020 
samt utvärdering av gällande 

urvalsprinciper för skolplacering. 

1. Grundskolenämnden 
godkänner upprättad skrivelse 
gällande urvalsprinciper och 
fastställer urvalsprinciperna för 
skolplaceringar samt översänder 
skrivelsen till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 

2. Grundskolenämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med en utredning i 
april 2021 där förslag till 

1 Genomfört. 
 

 

 

 

 

 

Genomfört 2021-04-28. 
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förändringar i urvalsprinciperna 
som ökar nöjdheten bland 
vårdnadshavare samt möjliggör 
minskad segregation redovisas. 

2020-00036 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - 
Uppföljande granskning av 
elevdokumentation i Borås Stad. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00033 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - 
Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00031 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - Borås 
Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00019 2020-09-29 Svar på revisionsrapport - 
Granskning av taxor och avgifter 
i Borås Stad. 

Godkänna svar på 
revisionsrapporten. 

Genomfört. 

2020-00080 2020-09-29 Yttrande över remiss: 
Övernattning i skolsalar och 
idrottshallar. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
remissen inkommen från Fritid- 
och folkhälsonämnden gällande 
gemensam hantering och 
upplåtelse av skollokaler och 
idrottshallar i samband med 
övernattning vid evenemang. 

Genomfört. 

2020-00083 2020-09-29 Yttrande över Föreskrifter för 
avfallshantering. 

Godkänna föreskrifter för 
återvinningshantering. 

Genomfört. 

2020-00061 2020-09-29 Undantag från Lag om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Grundskolenämndens beslutar 
att nämndens protokoll på Borås 
Stads webbplats från och med 

Genomfört. 
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den 25 september 2018 ska 
tillgänglighetsanpassas. 

Likaså ska föredragningslistan 
tillgänglighetsanpassas från och 
med den 23 september 2020. 

Följande handlingar undantas 
tillgänglighetskravet för 
Grundskolenämndens förvaltning 
med stöd av 12 § Lag (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service1 : 

- Inkomna handlingar. 

- Sammansatta filer, med 
inkomna och upprättade 
handlingar. 

2020-00109 2020-09-29 Undantag från Lag om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Grundskolenämnden beslutar att 
undanta nedanstående från 

tillgänglighetsanpassning med 
hänvisning till oskäligt 
betungande anpassning, 

med stöd av 12 § Lag (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service1 : 

- undanta anpassningar av filer på 
intranätet som är publicerade 
fram till 31 december 2020 

Genomfört. 
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- undanta förvaltningens 
kvalitetsrapporter på boras.se 

- undanta lärplattformen Ping 
Pong och kommunikationen från 
densamma  

- undanta 
schemaplaneringsverktyg såsom 
Skola 24 
- undanta Dexter,           
skolvalssystemet, system för 
skolmatsedel. 

2020-00091 2020-09-29 Anslagsframställan Nya 
Fristadhallen. 

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna anslagsframställan på 
Nya Fristadhallen som 
Lokalförsörjningsnämnden 
föreslår. 

Genomfört. 

2020-00085 2020-09-29 Redovisning av inkomna 
synpunkter perioden januari-juni 
2020. 

Godkänna upprättad redovisning 
av inkomna synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 juni 
2020 och översända densamma 
till Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2020-00101 2020-09-29 Gallring av pappershandlingar 
efter skanning till digitalt 
journalsystemet ProReNata. 

Grundskolenämnden beslutar: 

Inkommande pappershandlingar 
och upprättade 
pappershandlingar som tillhör ett 
ärende i digitalt journalsystemet, 
skannas för att därefter gallras. 
Innan gallringen kan verkställas 

Genomfört. 
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ska 
Grundskoleförvaltning/Elevhälsan 
ha säkerställt 

att: 

Skanning har gjorts till ett 
filformat som är godkänt för 
bevarande enligt 

Stadsarkivets anvisningar. 

Kontroll har gjorts för att 
garantera att gallringen inte 
medför förlust av 
betydelsebärande information 
eller möjligheten att fastställa 
autenticiteten. 

Gallringen möter inte hinder i 
lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde. 

Gallringsbeslutet gäller inte 
retroaktivt och avser 
pappershandlingar som 

upprättats av myndigheten från 
och med 2020-10-01. 

2020-00079 2020-10-20 Kvalitetsrapport undervisning 
och resultat 2020. 

Godkänna rapporten. Genomfört. 

2020-00121 2020-10-20 Passersystem Sjöboskolan. Grundskolenämnden hemställer 
att Lokalförsörjningsnämnden 

Genomfört. 
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installerar ett lås/passersystem 
på Sjöboskolan, Sjöbo. 

2020-00119 2020-10-20 Initiativärende: Förstärkt 
belysning på de skolgårdar där 
behov finns ur 
trygghetssynpunkt. 

Grundskolenämnden beslutar att 
uppmärksamma Tekniska 
nämnden på behovet av att 
förstärka belysningen på de 
skolgårdar som upplevs otrygga. 

Genomfört. Inväntar svar från 
Tekniska nämnden. 

2020-00120 2020-10-20 Initiativärende: Möjliggör bruket 
av narkotikahundar. 

Grundskoleförvaltningen med 
hjälp av juridisk sakkunniga ser 
över juridiska sakförhållandena 
och grundförutsättningar som är 
relaterade till frågan. 

Genomfört 2022-01-25. 

2020-00122 2020-10-20 Julklapp 2020. 

 

För 2020 som julgåva ge varje 
anställd inom 
Grundskoleförvaltningen ett 
presentkort om 700 kr. 

Genomfört. 

2020-00096 2020-11-24 Revidering av Borås Stads 
program för föräldraskapsstöd. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
Program för föräldraskapsstöd 
med synpunkter. 

Genomfört. 

2020-00099 2020-11-24 Yttrande över remiss: 
Uppföljning Program 
förnationella minoriteter. 

Godkänna uppföljningen. Genomfört. 

2019-00018 2020-11-24 Godkännande av 
projekteringsframställan för Ny 
skola Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan 
avseende nyproduktion av Ny 
skola på Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

Genomfört. 
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2020-00126 2020-11-24 Yttrande över detaljplanen 
Gässlösa, Gässlösa 5:15,Borås 
Stad. 

Grundskolenämnden beslutar att 
tillstyrka detaljplanen Gässlösa, 
Gässlösa 5:15, Borås. 

Genomfört. 

2020-00125 2020-11-24 Yttrande över remiss 
:Stadsbyggnadsprogram 
Stadenvid parken. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
remissen: 
Stadsbyggnadsprogram; ”Staden 
vid parken”. 

Genomfört. 

2020-00134 2020-11-24 Ordförandebeslut: tillfällig 
stängning av skolor. 

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna fattade 
ordförandebeslut. 

Per Carlsson informerar nämnden 
om de ordförandebeslut som han 
fattat gällande Sjöboskolan och 
Hestra Midgårdskolan. 

Genomfört. 

 2020-11-24 Nämndens arbetsordning. Nämndens möten i december 
2020 och januari 2021 ska ske 
digitalt. 

Genomfört. 

2020-00133 2020-11-24 Nämndbeslut om att stänga 
undervisningen vid spridning av 
smitta. 

Grundskolenämnden fattar 
beslut om att stänga 
undervisningen för elever i 
årskurs 5 och 6 inom grundskolan 
Hestra Midgårdskolan i Borås 
Stad från och med 2020-11-26 i 
enlighet med förordning SFS 
2020:115 om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. 

Genomfört. 
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Beslutet gäller till och med 2020-
11-30 och kommer då att prövas 
på nytt. 

2020-00007 2020-12-15 Budget 2021:2. Fastställa budget 2021:2 för 
Grundskolenämnden. 

Budget 2021:2 kompletteras med 
följande uppdrag: 

1 Grundskolenämnden ska arbeta 
för en lokal samverkan för elever 
i riskzon. Grundskolenämndens 
presidium ska vara drivande för 
att en ökad samverkan kommer 
till stånd under 2021 och 
återrapportering till nämnden ska 
ske löpande. 

2 Förvaltningschefen får i 
uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att minska 
frånvaron och belysa dess 
orsaker. 

3 Att nämnden tidigt under 2021 
får en dragning om det 
våldspreventiva skolprogrammet 
"Steget" och därefter fattar 
beslut om försök med detta 
program ska initieras på fler åk 7-
9 skolor för att därefter kunna 
utvärdera effekten av 
programmet. 

 
 
 

 

Genomfört. 

 

 

 

 

 

 

Genomfört. 

 

 

 

 

 

Presentation vid 
sammanträdet 20210928. 
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4 Grundskoleförvaltningen 
uppdras att i sitt pågående 
kommunövergripande arbete 
med att minska matsvinnet i 
skolan, pröva nya koncept till 
exempel med appar som verktyg. 
Förvaltningen bedömer själva i 
vilken omfattning och ålder som 
anses lämplig. 

5 Grundskolenämnden uppdrar 
förvaltningen att göra en 
komparativ studie, där man 
jämför vårt arbete kring 
mobbning med den så kallade 
Gävlemodellen. Förvaltningen ska 
redovisa resultatet för nämnden 
där analys och 
förbättringsåtgärder föreslås. 

 

Återrapport till nämnden 
20211123, avslut. 

 

 

 

 

 

Genomfört 2022-01-25. 

 

 

 

2020-00147 2020-12-15 Beslut interkommunal ersättning 
2021. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 7 
028 kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 7-9 8 367 kr/mån, 
from 2021-01-01 Förskoleklass 3 
751 kr/mån, from 2021-01-01 
Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00142 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 6 
989 kr/mån, from 2021-01-01 

Genomfört. 
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2021, Internationella Engelska 
skolan i Sverige AB. 

Grundskola åk 7-9 8 328 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

2020-00143 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Montessoriskolan 
Malmen. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 6 
953 kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 7-9 8 292 kr/mån, 
from 2021-01-01 Förskoleklass 3 
707 kr/mån, from 2021-01-01 
Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01 
Lovdagsersättning 36,4 kr/tim, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00144 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Borås Kristna skola. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Grundskola åk 1-6 7 
201 kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 7-9 8 539 kr/mån, 
from 2021-01-01 Förskoleklass 3 
829 kr/mån, from 2021-01-01 
Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01 
Lovdagsersättning 36,40 kr/tim, 
from 2020-01-01. 

Genomfört. 

2020-00145 2020-12-15 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Kunskapsskolan i Sverige 
AB. 

Godkänna ersättning per 
elev/barn i: Förskoleklass 3 728 
kr/mån, from 2021-01-01 
Grundskola åk 1-6 6 969 kr/mån, 
from 2021-01-01 Grundskola åk 
7-9 8 308 kr/mån, from 2021-01-
01 Fritidshem 2 821 kr/mån (11 
mån), from 2021-01-01. 

Genomfört. 
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2020-00146 2020-12-15 Ersättning till Enskild pedagogisk 
omsorg 2021 Ströms slott AB. 

Ersättning till enskild pedagogisk 
omsorg, Ströms Slotts AB 
fastställs att gälla från och med 
den 1 januari 2021. 

Genomfört. 

2020-00087 2020-12-15 Kvalitetsrapport Fritidshem 
2020. 

Godkänna Kvalitetsrapporten om 
fritidshem 2020. 

Genomfört. 

2020-00133 2020-12-15 Nämndbeslut om att stänga 
undervisningen vid spridning av 
smitta. 

 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd. 
 Ordförande har fattat följande 
beslut i enlighet med förordning 
om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av 
smitta. Ordförandebeslut 
redovisas idag till 
Grundskolenämnden. 
Grundskolenämnden fattar 
beslut om att stänga 
undervisningen för elever i 
årskurs 5 och 6 inom grundskolan 
Hestra Midgårdskolan i Borås 
Stad från och med 2020-11-26 i 
enlighet med förordning SFS 
2020:115 om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. Beslutet 
gäller till och med 2020-11-30 
och kommer då att prövas på 
nytt. Grundskolenämnden 
delegerar åt förvaltningschefen 

Genomfört. 
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att fatta nödvändiga beslut som 
följer av nämndens beslut om 
skolstängning för årskurs 5 och 6 
på Hestra Midgårdskolan. 
Förvaltningschefen ges möjlighet 
att vidaredelegera denna 
beslutanderätt. 
Grundskolenämnden fattar 
beslut om att stänga 
undervisningen för elever i 
årskurs 7-9 inom Grundsärskolan 
Fjärding samt KTS i Borås Stad 
från och med 2020-12-15 i 
enlighet med förordningen SFS 
2020:115 om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. Beslutet 
gäller till och med 2020-12-18. 
Grundskolenämnden fattar 
beslut om distansundervisning 
för elever i årskurs 5 och 6 inom 
grundskolan Målsrydskolan i 
Borås Stad från och med 2020-
12-09 i enlighet med förordning 
SFS 2020:115 om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet 
vid spridning av viss smitta. 
Beslutet gäller till och med 2020-
12-11 och kommer att prövas på 
nytt. 
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2021-00003 2021-01-26 Resursfördelningsmodellen. Vid införande av 
resursfördelningsmodellen (RFM) 
diskuterades att en översyn av 
parametrar skall göras efter att 
modellen var implementerad. 
Grundskolenämnden beslutar 
därmed att denna översyn av 
parametrar skall göras inför 
budget 2022. 

Genomfört 2022-01-22. 

2020-00141 2021-01-26 Lokalbehovsplan 2022-2024 
Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden beslutar att 
godkänna lokalbehovsplan för 
2022-2024. 

Genomfört. 

2021-00001 2021-01-26 Anslagsframställan Myråsskolan. Grundskolenämnden tillstyrker 
förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende 
Myråsskolan, Kyrkvägen 49, 
Myrås 1:163 m.fl. 

Genomfört. 

2020-00133 2021-01-26 Grundskolenämndens beslut i 
enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av 
smitta. 

Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 
som är nödvändiga utifrån 
nämndens beslut om partiell 
fjärrundervisning. 
Förvaltningschefen ges möjlighet 
att vidaredelegera 
beslutanderätten. Beslutet gäller 
till och med 2021-02-12. 
Grundskolenämnden godkänner 

Genomfört. 
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vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 
som är nödvändiga utifrån 
nämndens beslut om 
fjärrundervisning för elever i 
årskurs 7-9 i Borås Stads 
kommunala grundskolor. 
Förvaltningschefen ges möjlighet 
att vidaredelegera 
beslutanderätten. Beslutet gäller 
till och med 2021-01-22. 

2021-00009 2021-01-26 Initiativärende: Bjud in polisen 
till nämnden. 

Representant från polisen bjuds 
in till ett nämndmöte, där hela 
nämnden blir informerad om det 
arbete som just nu pågår 
gällande samverkan mellan polis 
och skola, samt hur detta arbete 
kan förbättras. Förvaltningen 
redogör för vilka insatser som 
finns idag, riktat mot barn och 
unga i riskzon, inom grundskolans 
verksamhet, samt även vilka 
förvaltningsövergripande insatser 
som genomförs. I samband med 
detta bör representant från 
Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens 
verksamhetsområde Barn och 
unga, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och 

Genomfört 2021-03-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1,  T2 OCH VID BOKSLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-220419  GENOMFÖRT  

eventuellt andra relevanta 
representanter inbjudas. 

Genomfört och är pågående: 
samarbete med IFO och FoF. 

 

2021-00015 2021-01-26 Undersöka förutsättningar för 
webbsändning av 
nämndsammanträden. 

Grundskoleförvaltningen får i 
uppdrag att undersöka 
förutsättningar för webbsändning 
av nämndsammanträden. 

Genomfört 210615. 

2019-00191 2021-02-24 Årsredovisning för 2020 för 
Grundskolenämnden. 

Godkänna årsredovisning för 
2020 för Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2020-00081 2021-02-24 Miljörapport tertial 3 2020 Godkänna upprättad 
miljörapport tertial 3 2020 samt 
översända densamma till Miljö- 
och konsumentnämnden. 

Genomfört. 

2019-00079 2021-02-24 Uppföljning över intern kontroll 
2020 

Godkänner upprättad uppföljning 
över intern kontroll 2020 och 
översänder densamma till 
Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 

Genomfört. 

2020-00085 2021-02-24 Redovisning av inkomna 
synpunkter för perioden 1 
januari till 31 december 2020 

Godkänna upprättad redovisning 
av inkomna synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 
december 2020 och översända 
densamma till Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2020-00133 2021-02-24 Grundskolenämndens beslut i 
enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 

Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 
som är nödvändiga utifrån 

Genomfört. 
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skolväsendet vid spridning av 
smitta 

nämndens beslut om 
fjärrundervisning för elever i 
årskurs 7-9 i Borås Stads 
kommunala grundskolor. 
Förvaltningschefen ges möjlighet 
att vidaredelegera 
beslutanderätten. Beslutet gäller 
från och med 2021-02-23 till och 
med 2021-02-26. 

Grundskolenämnden upphäver 
Grundskolenämnden beslut om 
partiell fjärrundervisning för 
elever i årskurs 7-9 i Borås Stads 
kommunala grundskolor under 
perioden 2021-02-23 till och med 
2021-02-26. Under denna period 
omprövas beslutet. 
Förvaltningschefen gavs 
möjlighet att vidaredelegera 
beslutanderätten. Beslutet gäller 
till och med 2021-03-05. 

2021-00017 2021-02-24 Framställan: Modul Dalsjöskolan Grundskolenämnden hemställer 
Lokalförsörjningsnämnden att 
etablera en modul på 
Dalsjöskolan; Dalsjövägen 16, 516 
34 Dalsjöfors. Modulen ska vara i 
bruk för skolans verksamhet så 
snart det är möjligt enligt rutin 
för modulbeställning. 

Genomfört. 
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2021-00005 2021-02-24 Avstängning av skolornas wifi 
efter verksamhetstid 

Tillstyrka avstängning av wifi på 
utvalda skolor efter 
verksamhetstid enligt framlagt 
förslag. Efter utvärdering tar 
nämnden ställning till om 
avstängning ska fortgå och om 
fler skolor ska omfattas. 

Genomfört. Utvärdering av 
projektet sker i augusti 2022. 

2021-00003 2021-02-24 Arbetsgrupp 
Resursfördelningsmodellen 

Grundskolenämnden beslutar att 
tillsätta en arbetsgrupp för 
uppföljning av 
resursfördelningsmodellen. 

Gruppen beslutas bestå av: 

Tim Gahnström för Mitt-S 

Martin Nilsson för M-KD                

Stefan Lindborg för V                        

Anders Alftberg för SD. 

Genomfört.  

2021-00010 2021-03-24 Budgetuppföljning per februari 
2021 

Godkänna månadsrapport per 
februari 2021. 

Genomfört. 

2020-00145 2021-03-24 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Kunskapsskolan i Sverige 
AB 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 996 kr/mån, 
from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 334 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00142 2021-03-24 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Genomfört. 
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2021, Internationella Engelska 
skolan i Sverige AB 

Grundskola åk 1-6 7 019 kr/mån, 
from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 356 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

2020-00144 2021-03-24 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Borås Kristna skola 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 255 kr/mån, 
from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 592 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00143 2021-03-24 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Montessoriskolan Malmen 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 978 kr/mån, 
from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 316 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2021-00011 2021-03-24 Kvalitetsrapport jämförelse av 
nationella resultat 2020 

Godkänna rapporten och lägga 
den till handlingarna. 

Genomfört. 

2020-00133 2021-03-24 Grundskolenämndens beslut i 
enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av 
smitta 

Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 
som är nödvändiga utifrån 
nämndens beslut om partiell 
fjärrundervisning för elever i 
årskurs 7-9 i Borås Stads 
kommunala grundskolor 
(Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-

Genomfört. 
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9, Daltorpskolan 7-9, 
Engelbrektskolan 7-9, 
Erikslundskolan 7-9, 
Fristadskolan, Sandgärdskolan, 
Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 
7-9) från och med 2021-03-01 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 2021-04-01 
och kommer då att prövas på 
nytt. 

Grundskolenämnden godkänner 
vidtagen åtgärd samt godkänner 
förvaltningschefens följdbeslut 
som är nödvändiga utifrån 
nämndens beslut om  

att stänga undervisningen för 
elever i årskurs 4-6 inom 
grundskolan Bredaredskolan i 
Borås Stad i enlighet med 
förordning SFS 2020:115 om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
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smitta. Beslutet gällde till och 
med 2021-03-12. 

2021-00035 2021-03-24 Ge presidiet i uppdrag att 
besvara inkomna skrivelser 
Grundskolenämnden har fått tre 
inkomna skrivelser: 

1 Skolval. 

2 Brister vid skolplacering av en 
nyanländ elev. 

3 Orimliga besparingar på 
Asklandaskolan i Fristad. 

Presidiet får uppdrag att svara på 
inkomna skrivelser. 

Genomfört. 

2020-00031 2021-03-24 Redovisning till 
Kommunstyrelsen - 
Grundskolenämndens 
samverkan med fristående 
skolor 

Grundskolenämnden godkänner 
svaret och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2021-00038 2021-03-24 Arbetsgrupp utvecklingsarbete 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden tillsätter en 
arbetsgrupp som består av: Sarah 
Ali (S), Tim Gahnström (MP), 
Kamran Rousta (L), Olivia Schell 
(C), Martin Nilsson (M), Ted 
Thilander (KD), Martin Sörbom 
(SD) samt Mariam Osman (V). 

Kamran Rousta (L) är 
sammankallande. 

Pågående. Arbetsgruppen 
kommer att presentera ett 
förslag.   

2021-00010 2021-04-28 Budgetuppföljning per mars 
2021 

Godkänna budgetuppföljningen 
per mars 2021 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 
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2020-00133 2021-04-28 Grundskolenämndens beslut i 
enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av 
smitta 

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 2021-05-21.         

Genomfört. 

2021-00054 2021-04-28 Delegation till förvaltningschefen 
i enlighet med förordning om 
utbildning i vissa skolformer i 

Grundskolenämnden fattar 
beslut om delegation till 
förvaltningschefen angående 
selektiva åtgärder inom 

Genomfört. 
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skolväsendet vid spridning av 
smitta 

skolenhet, i samverkan med 
Smittskydd/VGR, för att minska 
risken för smittspridning. Detta 
beslut gäller från och med 2021-
04-28 i enlighet med förordning 
SFS 2020:115 (med 
förordningsändring 210108) om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
smitta. 

Beslutet gäller till och med 2021-
08-06. 

Sådana beslut som tas av 
förvaltningschefen enligt denna 
delegation ska återrapporteras 
till Grundskolenämnden.        

2019-00053 2021-04-28 Återrapportering av uppdrag: 
Utredning av urvalsprinciper för 
skolplaceringar Borås Stad 

Godkänna upprättad skrivelse 
gällande urvalsprinciper och 
lägger den till handlingarna.         

Genomfört. 

2021-00034 2021-04-28 Uppdrag: Undersöka 
förutsättningar för att organisera 
resursskolor i Borås 

Grundskolenämnden ger 
förvaltningschefen i uppdrag att 
undersöka förutsättningar för att 
organisera resursskolor i Borås. 
Uppdraget skall slutredovisas 
senast vid nämndens 
sammanträde i juni.      

Genomfört. 

2021-00042 2021-04-28 Projekteringsframställan: 
Ombyggnation av Särlaskolan 
årskurs 7-9 

Grundskolenämnden tillstyrker 
förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens 

Genomfört. 
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projekteringsframställan 
avseende Särlaskolan ombyggnad 
7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.       

2017-00212 2021-04-28 Ändring i Delegationsförteckning 
för Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden delegerar 
beslutanderätt till tjänsteman 
enligt förslaget. Nämndens 
delegationsförteckning ändras 
avseende ansvar för beslut om 
uppskjuten skolplikt. Ansvar har 
övergått från 
verksamhetscheferna till chefen 
för elevhälsan.                

Genomfört. 

2021-00052 2021-04-28 Initiativärende: Utreda behov 
och möjlighet för 
Trandaredsskolan att ta mer yta i 
anspråk 

Att uppmärksamma 
Lokalförsörjningsnämnden på 
möjligheten för Trandaredsskolan 
att ta mer yta i anspråk. 

Genomfört.  

2021-00053 2021-04-28 Initiativärende: Utred 
Grundskoleförvaltningens 
förmåga att nå kunskapsmålen 
med tilldelade budgetmedel för 
2021 

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.  

Genomfört 2021-05-25. 
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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. 

2021-00055 2021-04-28 Initiativärende: Red ut turerna 
om Särlaskolan F-6 

Att nämnden ges information om 
hur ärendet om framtiden för 
Särlaskolan F-6 har hanterats.   

Genomfört 220419. 

2021-00010 2021-05-25 Budgetuppföljning per april 
2021, tertial 1 
Grundskolenämnden 

Godkänna tertialrapporten 1, 
2021 för Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2021-00074 2021-05-25 Uppdrag: Utbildnings-och 
arbetsmiljöskuld 

Bifalla ärendet i sin helhet. Genomfört 210615. 

2019-00011 2021-05-25 Avsluta uppdrag studiebesök på 
hjärnsmarta skolan 

Grundskolenämnden beslutar att 
avsluta uppdrag studiebesök på 
hjärnsmarta skolan i Skurup. 

Ej genomfört. Avslut.  

2020-00012 2021-05-25 Avsluta uppdrag rörande test av 
mentorssystem 

Grundskolenämnden beslutar att 
avsluta uppdrag rörande test av 
mentorssystem. 

Ej genomfört. Avslut. 
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2021-00053 2021-05-25 Återrapportering av uppdrag: 
Förvaltningschefens bedömning 
av Borås Stads grundskolors 
förmåga att nå satta mål, 
givetbeslutade budgetramar för 
2021. 

Tillstyrka återrapportering av 
uppdrag. 

Genomfört. 

2021-00032 2021-05-25 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
för Elevhälsan. 

Godkänna 
patientsäkerhetsberättelser för 
elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2020 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2021-00043 2021-05-25 Underlag för riskanalys 2022 
inom intern kontroll 2022. 

Uppdra förvaltningen att utifrån 
underlaget från dagens 
Workshop för riskanalys 2022 
upprätta riskanalys 2022 för 
beslut på kommande 
nämndmöte i juni. 

Genomfört. 

2020-00133 2021-05-25 Nämndbeslut i enlighet med 
förordning om utbildning i vissa 
skolformer i skolvä.sendet vid 
spridning av smitta 

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, 

Genomfört. 
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Fristadskolan, Sandgärdskolan, 
Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 
7-9) från och med 2021-05-24 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 2021-06-11. 

2021-00067 2021-06-15 Information om budget 2022:1 
Grundskolenämnden. 

Lägga informationen om budget 
2022:1 till handlingarna. 

Genomfört. 

2021-00010 2021-06-15 Budgetuppföljning per maj 2021 
Grundskolenämnden. 

Godkänna månadsrapport per 
maj 2021 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2020-00007 2021-06-15 Fördelning av tilläggsbudget 
2021. 

Grundskolenämnden beslutar att 
fördela tilläggsbudget på 21 mkr 
till verksamhetsområde 
grundskola och där i en 
fördelning mellan Centrum för 
flerspråkigt lärande (CFL) 1 mkr 
och grundresurs elevpeng 
grundskola 20 mkr. 

Genomfört. 

2021-00074 2021-06-15 Återrapportering av uppdrag: 
Utbildnings-och 
arbetsmiljöskuld. 

Grundskolenämnden beslutar att 
begära användning av 
ackumulerat resultat 

Genomfört. 
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motsvarande 12 529 000 kr enligt 
nedan specifikation. 

Grundskolenämnden beslutar 
därutöver att begära att få 
använda ytterligare medel från 
ackumulerat resultat i den 
utsträckning som behövs för att 
täcka samtliga lönekostnader, 
som är av engångskaraktär, för 
2021. 

2021-00066 2021-06-15 Kvalitetsrapport värdegrund 
2021. 

Godkänna kvalitetsrapporten 
värdegrund 2021. 

Genomfört. 

2021-00043 2021-06-15 Riskanalys 2022 för Intern 
kontrollplan 2022. 

Fastställa de identifierade 
riskbilderna. 
Grundskoleförvaltningen får i 
uppdrag att ta fram förslag till 
Intern kontrollplan 2022. 
Slutgiltigt fastställande av 
Riskanalys 2022 och Intern 
kontrollplan 2022 sker på 
nämndens möte 2021-08-25. 
2022. 

Genomfört. 

2010-00068 2021-06-15 Återrapportering av uppdrag: 
Organisationsenhet riktad till 
särskilt utmanande barn. 

Grundskolenämnden godkänner 
Grundskoleförvaltningens 
utredning och lägger den till 
handlingarna. 

Genomfört. 

2021-00034 2021-06-15 Återrapportering av uppdrag: 
Undersöka förutsättningar för 

Godkänna återrapportering av 
uppdrag. 

Genomfört. 
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att organisera resursskolor i 
Borås. 

2018-00105 2021-06-15 Uppföljning av handlingsplan för 
ett tillgängligt samhälle 2018-
2020 Grundskolenämnden. 

Godkänna slutrapport av 
handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2021 samt 
översända svaret till Sociala 
omsorgsnämnden. 

Genomfört. 

2021-00015 2021-06-15 Återrapportering av uppdrag: 
Undersöka förutsättningar för 
webbsändning av 
Grundskolenämndens 
sammanträden. 

Tillstyrka återrapportering av 
uppdrag samt lägga 
informationen till handlingarna. 

Genomfört. 

2019-00018 2021-06-15 Anslagsframställan ny skola på 
Gässlösa. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende 
nyproduktion av Ny skola 
Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

Genomfört. 

2021-00022 2021-06-15 Ansökan bidrag Ekolek 
barnomsorg AB. 

Grundskolenämnden beslutar att 
avslå Ekolek barnomsorg AB 
ansökan om bidrag för 
pedagogisk omsorg för barn i 
fritidshemsålder utifrån Skollagen 
25 kap. 10 § då huvudmannen 
saknar förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig 
verksamhet. 

Genomfört. 
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Beslut översänds till Ekolek 
barnomsorg AB. 

2021-00087 2021-06-15 Sommargåva. Grundskolenämnden fattar 
beslut om att utdela en 
sommargåva till all personal vid 
Grundskoleförvaltningen. 
Sommargåvan består av ett 
presentkort från Borås City 
samverkan AB till ett värde av 
400 kr. 

Kostnaden för sommargåvan 
kommer inte belasta 
grundskolans ekonomi. 
Kostnaden motsvarande 1 100 
000 kronor kommer att äskas för 
separat finansiering i 
Tertialrapport 2 samt i samband 
med årsredovisningen. 

Genomfört. 

2021-00010 2021-08-25 Budgetuppföljning per juli 2021. Godkänna månadsrapport per 
juli. 

Genomfört. 

2021-00067 2021-08-25 Budget 2022:1 
Grundskolenämnden. 

Att fastställa förslag till budget 
2022 för Grundskolenämnden 
och översända det till 
kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2020-00145 2021-08-25 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Kunskapsskolan i Sverige 
AB. 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 131 kr/mån, 
from 2021-01-01 

Genomfört. 
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Grundskola åk 7-9 8 495 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

2020-00144 2021-08-25 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Borås Kristna skola. 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 389 kr/mån, 
from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 754 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00142 2021-08-25 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Internationella Engelska 
skolan i Sverige AB. 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 153 kr/mån, 
from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 518 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2020-00143 2021-08-25 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2021, Montessoriskolan 
Malmen. 

Fastställa ersättning per 
elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 113 kr/mån, 
from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 478 kr/mån, 
from 2021-01-01. 

Genomfört. 

2019-00081 2021-08-25 Revidering av Regler och 
anvisningar för intern kontroll. 

I enlighet med reviderat förslag 
fastställa regler och anvisningar 
för intern kontroll att gälla till och 
med 2022. 

Genomfört. 

2021-00043 2021-08-25 Fastställande av Riskanalys 2022. Fastställa Grundskolenämndens 
Riskanalys 2022 samt sända 

Genomfört. 
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densamma till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen. 

2021-00099 2021-08-25 Fastställande av Intern 
kontrollplan 2022. 

Anta intern kontrollplan för 2022 
samt översända planen till 
Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 

Genomfört. 

2021-00085 2021-08-25 Insatser för ökad skolnärvaro –
Nulägesrapport. 

Grundskolenämnden godkänner 
rapporten och läggar den till 
handlingarna. 

Genomfört. 

2021-00094 2021-08-25 Revidering av riktlinjer om beslut 
av ledighet av religiösa skäl för 
elever i grundskolan och 
grundsärskolan. 

Fastställa reviderade riktlinjer om 
beslut av ledighet av religiösa skäl 
för elever i grundskolan och 
grundsärskolan samt att dessa 
ska gälla till och med vårterminen 
2023. 

Genomfört. 

2021-00101 2021-08-25 Initiativärende från 
Vänsterpartiet: Etnicitet i 
skolklimatsundersökningen. 

Grundskolenämnden beslutar att 
bifalla initiativärendet och att 
framtida 
skolklimatsundersökningar ska 
belysa i vilken utsträckning 
etnicitet ligger bakom 
trakasserier och andra former av 
kränkningar mot elever i Borås 
Stads skolor. 

Genomfört. 

2021-00103 2021-08-25 Initiativärende från Moderaterna 
och Kristdemokraterna: 
Tilläggsbudgetens påverkan på 
planerade anpassningar under 
2021. 

Grundskolenämnden beslutar att 
bifalla Initiativärendet från 
Moderaterna och 
Kristdemokraterna att: 
Förvaltningen ges i uppdrag att 

Genomfört. 
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redovisa hur ovan beskrivna 
beslut har påverkat de planerade 
anpassningarna för 2021 på våra 
skolenheter. 

2020-00133 2021-08-31 Nämndbeslut i enlighet med 
förordning om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av smitta. 

Grundskolenämnden fattar 
beslut om att stänga 
fritidshem/KTS för elever i 
årskurs 4-9 inom Grundsärskolan 
Erikslund i Borås Stad från och 
med 2021-09-01 i enlighet med 
förordning SFS 2020:115 om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
smitta. Orsaken är personalbrist 
under pågående pandemi. 
Beslutet gäller till och med 2021-
09-03. Grundskolenämnden 
delegerar åt förvaltningschefen 
att fatta nödvändiga beslut som 
följer av nämndens beslut om 
stängning av fritidshem/KTS för 
årskurs 4-9 på Grundsärskolan 
Erikslund. Förvaltningschefen ges 
möjlighet att vidaredelegera 
denna beslutanderätt. 

Genomfört. 

2021-00010 2021-09-28 Budgetuppföljning per augusti 
2021, T2 Grundskolenämnden. 

Godkänna tertialrapporten 2 
2021 för Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2021-00078 2021-09-28 Miljörapport T2 2021 
Grundskolenämnden. 

Godkänna upprättad 
miljörapport tertial 2 2021 samt 

Genomfört. 
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översända densamma till Miljö- 
och konsumentnämnden. 

2021-00079 2021-09-28 Redovisning av inkomna 
synpunkter januari -juni 2021 
Grundskolenämnden. 

Godkänna upprättad redovisning 
av inkomna synpunkter för 
perioden januari till juni 2021 och 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2021-00104 2021-09-28 Passersystem till Dalsjöskolan, 
Engelbrektskolan, 
Sandaredskolan och 
Sandgärdskolan. 

Grundskolenämnden beslutar att 
föreslå 
Lokalförsörjningsnämnden att 
installera moderna passersystem 
på följande skolor: Dalsjöskolan, 
Engelbrektskolan, 
Sandgärdskolan samt 
Sandaredskolan. 

Genomfört. 

2021-00107 2021-09-28 Förslag på namn nya skolan – 
Fredriksborgskolan. 

Grundskolenämnden beslutar 
tillskriva Kommunfullmäktige om 
förslag på namnet 
Fredriksborgskolan som namn till 
nya skolan som byggs på 
Gässlösa. 

Genomfört. 

2021-00017 2021-09-28 Avtalsförslag paviljonger 
Dalsjöskolan. 

Grundskolenämnden godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens 
avtalsförslag för paviljonger till 
administrationslokaler vid 
Dalsjöskolan. 

Genomfört. 

2021-00119 2021-09-28 Politisk referensgrupp för 
utvärdering av skolskjuts. 

En arbetsgrupp tillsätts med en 
ordinarie representant och en 
ersättare från respektive 

Genomfört. 
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partigrupp. Följande 
representanter ingår i 
arbetsgruppen: Ordinarie 
representanter: Olivia Schell (C) 
sammankallande, Jonathan 
Tellbe (KD), Stefan Lindborg (V) 
samt Martin Sörbom (SD). 
Ersättare: Pernilla Ohlsson (S), 
Ted Thilander (KD), Mariam 
Osman (V) samt Anders Alftberg 
(SD). Gruppen återrapporterar till 
nämnden under början av 2022 
hur arbetet gått. 
 2021-10-27: 
Grundskolenämnden beslutar att 
entlediga Olivia Schell (C) som 
ordinarie representant och 
sammankallande samt tillsätta 
Monika Hermansson Friedman 
(C) i hennes ställe som ordinarie 
representant och 
sammankallande för den politiska 
referensgruppen för utvärdering 
av skolskjuts. 

2021-00121 2021-09-28 Initiativärende: Skola Gässlösa. Förvaltningschefen får följande 
uppdrag: Analysera den 
uppkomna situationen. Vilka 
brister i planeringsprocessen kan 
man redan nu se. Vilka åtgärder 
bör man vidta för att förhindra en 

Genomfört. 2021-12-14. 
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upprepning. Redovisning sker på 
november-nämnden. 

2021-00010 2021-10-27 Budgetuppföljning per 
september 2021. 

Godkänna månadsrapport per 
september 2021. 

Genomfört. 

2021-00117 2021-10-27 Kvalitetsrapport undervisning 
och resultat 2021 

Godkänna rapporten och lägga 
den till handlingarna. 

Genomfört. 

2021-00103 2021-10-27 Återrapportering av uppdrag: 
Effekt av tilläggsbudget 2021. 

Grundskolenämnden beslutar att 
tillstyrka återrapportering av 
Effekt av tilläggsbudget 2021. 

Genomfört. 

2021-00081 2021-10-27 Återrapportering av uppdrag: 
Trygghetsskapande insatser på 
skolor. 

Grundskolenämnden godkänner 
Grundskoleförvaltningens svar 
och lägger det till handlingarna. 

Genomfört. 

2021-00054 2021-10-27 Förnyad delegation till 
förvaltningschefen i enlighet 
med förordning om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet 
vid spridning av smitta. 

Grundskolenämnden fattar 
beslut om delegation till 
förvaltningschefen angående 
selektiva åtgärder inom 
skolenhet, i samverkan med 
Smittskydd/VGR, för att minska 
risken för smittspridning. Detta 
beslut gäller från och med 2021-
10-27 i enlighet med förordning 
SFS 2020:115 (med 
förordningsändring 210108) om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
smitta. 

Beslutet gäller till och med 2021-
12-14. 

Genomfört. 
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Sådana beslut som tas av 
förvaltningschefen enligt denna 
delegation ska återrapporteras 
till Grundskolenämnden. 

2021-00010 2021-11-23 Budgetuppföljning per oktober 
2021. 

Godkänna månadsrapport per 
oktober 2021. 

Genomfört. 

2021-00128 2021-11-23 Återrapportering av uppdrag: 
Flexibel skolgång. 

Grundskolenämnden bordlägger 
återrapporteringen av uppdraget. 

Genomfört 2021-12-14. 

2021-00132 2021-11-23 Återrapportering sav uppdrag: 
Minskat matsvinn, prova en 
mobilapp. 

Godkänna rapportering av 
uppdrag. 

Genomfört. 

2021-00131 2021-11-23 KF uppdrag skolskjuts 2021. Godkänna utredning för 
skolskjuts samt översända 
densamma till 
Kommunfullmäktige. 

Arbetsgruppens uppdrag är att 
förutsättningslöst identifiera 
tänkbara förbättringar. 
Uppdraget skall redovisas i 
nämnden under 2022 när 
gruppen känner sig klar med sitt 
arbete. 

Genomfört. 

 

 

 

Pågående under 2022. 

2021-00133 2021-11-23 Paviljong Engelbrektskolan 
matsal. 

Godkänna avtalsförslaget som 
Lokalförsörjningsnämnden har 
föreslagit gällande matsalsmodul 
till Engelbrektskolan. 

Genomfört. 
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2021-00124 2021-11-23 Julgåva till anställda 2021. Grundskolenämnden fattar 
beslut om att utdela en julgåva 
till personal vid 
Grundskoleförvaltningen. 

Grundskoleförvaltningens 
medarbetare får en julgåva till 
värdet av högst 700 kronor. 
Julgåvan består av presentkort 
som gäller i flera butiker och 
restauranger i Borås centrum. 

Genomfört. 

2021-00151 2021-11-23 Partigruppmöten i samband med 
budgetarbetet med budget 
2022. 

Ersättning utgår för två möten i 
partigrupper i samband med 
budget 2022 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2021-00148 2021-12-14 Inrättande av ett centralt 
resursteam för särskilt 
utmanande barn. 

Grundskolenämnden beslutar att 
inrätta ett Centralt resursteam 
enligt den modell som beskrivits i 
ärendet. 

Resursteamet påbörjar sitt arbete 
från och med terminsstart hösten 
2022. 

Resursteamets arbete ska 
utvärderas årligen och 
rapporteras till nämnden varje 
tertial under 2022. 

Pågående. 

2021-00010 2021-12-14 Budgetuppföljning per 
november 2021. 

Godkänna månadsrapport per 
november. 

Genomfört. 
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2021-00067 2021-12-14 Budget 2022:2 
Grundskolenämnden. 

Att fastställa förslag till budget 
2022:2 för Grundskolenämnden 
och översända den till 
kommunstyrelsen. 
Budget 2021:2 kompletteras med 
följande uppdrag: 

Förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa att de insatser som 
görs i årskurs 6 och är fortsatt 
nödvändiga inte faller bort i 
överlämningen till årskurs 7. 

Förvaltningschefen uppdras ta 
fram en fördjupad analys av 
likvärdighetsproblematiken i 
Borås Stads 
fritidshemsverksamhet och en 
plan för att förbättra 
fritidshemmens likvärdighet. 

Att Grundskoleförvaltningen ges i 
uppdrag att till nämnden ta fram 
ett förslag på åtgärdsplan, med 
fokus på skolans 
kompensatoriska uppdrag, för 
hur utbildningsskulden efter 
Coronapandemin kan hanteras. 

Redovisning sker i T1, T2 samt 
bokslut.  

 

 

 

Pågående. Rapporten till 
nämnden sker i juni.  

 

 

 

Pågående. Rapporten 
förväntas vara klar oktober 
2022.  

 

 

 

 

Genomfört 2022-03-29. 

 

 

 

2021-00143 2021-12-14 Beslut interkommunal ersättning 
2022. 

Ersättning per elev/barn i; 
Grundskola åk 1-6 6 883 kr/mån, 
from 2022-01-01 Grundskola åk 

Genomfört. 
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7-9 8 288 kr/mån, from 2022-01-
01 Förskoleklass 3 567 kr/mån, 
from 2022-01-01 Fritidshem 2 
972 kr/mån (utbetalas 11 mån), 
from 2022-01-01. 

2021-00139 2021-12-14 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2022, Kunskapsskolan i Sverige 
AB. 

Ersättning per elev/barn i; 
Grundskola åk 1-6 7 314 kr/mån, 
from 2022-01-01 Grundskola åk 
7-9 8 720 kr/mån, from 2022-01-
01 Förskoleklass 3 761 kr/mån, 
from 2022-01-01 Fritidshem 3 
150 kr/mån (11 mån), from 2022-
01-01 Lovdagsersättning 40,70 
kr/tim, from 2022-01-01. 

Genomfört. 

2021-00140 2021-12-14 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2022, Internationella Engelska 
skolan i Sverige AB. 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 322 kr/mån, 
from 2022-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 728 kr/mån, 
from 2022-01-01. 

Genomfört. 

2021-00141 2021-12-14 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2022, Montessoriskolan 
Malmen. 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 294 kr/mån, 
from 2022-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 700 kr/mån, 
from 2022-01-01 

Förskoleklass 3 749 kr/mån, from 
2022-01-01 

Genomfört. 
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Fritidshem 3 150 kr/mån (11 
mån), from 2022-01-01 

Lovdagsersättning 40,70 kr/tim, 
from 2022-01-01. 

2021-00142 2021-12-14 Ersättning till fristående skolor, 
förskoleklass och fritidshem 
2022, Borås Kristna skola. 

Ersättning per elev/barn i; 
Grundskola åk 1-6 7 458 kr/mån, 
from 2022-01-01 Grundskola åk 
7-9 8 864 kr/mån, from 2022-01-
01 Förskoleklass 3 847 kr/mån, 
from 2022-01-01 Fritidshem 3 
150 kr/mån (11 mån), from 2022-
01-01 Lovdagsersättning 40,70 
kr/tim, from 2022-01-01. 

Genomfört. 

2021-00144 2021-12-14 Ersättning till Enskild pedagogisk 
omsorg 2022 Ströms slott AB. 

Ersättning till enskild pedagogisk 
omsorg, Ströms Slotts AB 
fastställs att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

Genomfört. 

2021-00138 2021-12-14 Kvalitetsrapport fritidshem 2021. Godkänna Kvalitetsrapporten om 
fritidshem 2021. 

Genomfört. 

2021-00146 2021-12-14 Svar på brev: Synpunkt på 
anmälningsblankett modersmål. 

Grundskolenämnden godkänner 
svaret och översänder det till 
Seija Noppa, ordförande för 
samarbetsorganet för finska 
föreningar. 

Genomfört. 

2021-00054 2021-12-14 Förnyad delegation till 
förvaltningschefen i enlighet 
med förordning om utbildning i 

Grundskolenämnden fattar 
beslut om delegation till 
förvaltningschefen angående 
selektiva åtgärder inom 

Genomfört. 
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vissa skolformer i skolväsendet 
vid spridning av smitta. 

skolenhet, i samverkan med 
Smittskydd/VGR, för att minska 
risken för smittspridning. Detta 
beslut gäller från och med 2021-
12-14 i enlighet med förordning 
SFS 2020:115 (med 
förordningsändring 210108) om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
smitta. 

Beslutet gäller till och med 2022-
02-28. 

Sådana beslut som tas av 
förvaltningschefen enligt denna 
delegation ska återrapporteras 
till Grundskolenämnden. 

2021-00134 2022-01-25 Återrapportering av uppdrag: 
Komparativ studie 
Grundskoleförvaltningens 
modell mot kränkande 
behandling jämfört med den s.k. 
Gävlemodellen. 

Godkänna återrapporteringen av 
uppdraget samt lägga 
informationen till handlingarna. 

Genomfört.  

2021-00003 2022-01-25 Återrapportering av uppdrag: 
Översyn 
resursfördelningsmodell. 

Godkänna arbetsgruppens 
rapport för översyn av 
resursfördelningsmodellen och 
lägga denna till handlingarna. 

Genomfört. 

2021-00155 2022-01-25 Lokalbehovsplan 2023-2025 
Grundskolenämnden. 

Tillstyrka Lokalbehovsplanen 
2023-2025 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 
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2021-00172 2022-01-25 Grundskolenämndens 
handlingsplan för Borås Stads 
Energi- och klimatstrategi. 

Grundskolenämndens 
handlingsplan för Borås Stads 
Energi – och klimatstrategi 
kompletteras med ändringar i 
skrivningen enligt Vänsterpartiets 
förslag. Grundskolenämndens 
handlingsplan för Borås Stads 
Energi – och klimatstrategi 
godkänns med denna 
komplettering. 

Genomfört. 

2021-00145 2022-01-25 Återrapportering av uppdrag: 
Samverkan i gemensamma 
lokaler. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
den rapport som arbetsgruppen 
för samverkan om lokaler har 
tagit fram. 

Genomfört. 

2020-00120 2022-01-25 Återrapportering av uppdrag: 
Möjliggör bruket av 
narkotikahundar. 

Grundskolenämnden godkänner 
Grundskoleförvaltningens svar 
och lägger det till handlingarna. 

Genomfört. 

2021-00165 2022-01-25 Översyn Taxor uthyrning av 
verksamhetslokaler 2022. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
Taxor för uthyrning av 
verksamhetslokaler för 
Grundskoleförvaltningen. Villkor 
för uthyrning gäller perioden från 
2022-01-31 till och med 2023-01-
23. 

Genomfört. 

2021-00010 2022-02-28 Årsredovisning 2021 
Grundskolenämnden. 

Godkänna årsredovisning 2021 
för Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2021-00078 2022-02-28 Miljörapport tertial 3 2021 
Grundskolenämnden. 

Godkänna upprättad 
miljörapport tertial 3 2021 samt 

Genomfört. 
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översända densamma till Miljö- 
och konsumentnämnden. 

2022-00017 2022-02-28 Strategisk 
kompetensförsörjningsplan för 
Grundskoleförvaltningen. 

Tillstyrka 
Grundskoleförvaltningens 
strategiska 
kompetensförsörjningsplan. 

Genomfört. 

2021-00171 2022-02-28 Uppföljning av intern 
kontrollplan 
2021Grundskolenämnden 

Godkänner upprättad uppföljning 
över intern kontroll 2021 och 
översänder densamma till 
Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 

Genomfört. 

2021-00079 2022-02-28 Redovisning av inkomna 
synpunkter 2021 
Grundskolenämnden. 

Godkänna upprättad redovisning 
av inkomna synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 
december 2021 och översända 
densamma till Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2021-00054 2022-02-28 Förnyad delegation till 
förvaltningschefen i enlighet 
med förordning om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet 
vid spridning av smitta. 

Grundskolenämnden fattar 
beslut om delegation till 
förvaltningschefen angående 
selektiva åtgärder inom 
skolenhet, i samverkan med 
Smittskydd/VGR, för att minska 
risken för smittspridning samt att 
hantera konsekvenser av 
personalfrånvaro beroende på 
pandemin. Detta beslut gäller 
från och med 2022-02-28 i 
enlighet med förordning SFS 
2020:115 (med 

Genomfört. 
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förordningsändring 210108) om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
smitta. Beslutet gäller till och 
med 2022-03-29. Sådana beslut 
som tas av förvaltningschefen 
enligt denna delegation ska 
återrapporteras till 
Grundskolenämnden. 

2022-00002 2022-03-29 Budgetuppföljning per februari 
2022 Grundskolenämnden. 

Godkänna månadsrapport per 
februari 2022 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2022-00003 2022-03-29 Kvalitetsrapport jämförelse av 
nationella resultat 2021. 

Godkänna rapporten och lägga 
den till handlingarna. 

Genomfört. 

2022-00024 2022-03-29 Patientsärhetsberättelse 
medicinska insatser samt 
psykologiska insatser 2021. 

Godkänna 
patientsäkerhetsberättelserna för 
medicinska samt psykologiska 
insatser 2021. 

Genomfört. 

2022-00033 2022-03-29 Åtgärdsplan för 
undervisningsskuld och 
fördelning av skolmiljarden. 

Grundskolenämnden godkänner 
åtgärdsplanen och fördelningen 
av skolmiljarden och översänder 
beslutet till Kommunstyrelsen 
samt rektorer för de fristående 
skolorna. 

Genomfört. 

2022-00041 2022-03-29 Initiativärende: Digital 
infrastruktur till Ukrainaelever. 

Grundskoleförvaltningen uppdras 
att skyndsamt utreda praktiska 
och formella möjligheter att bidra 
med datorer, 
internetuppkoppling och 

Genomfört 220419. 
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studielokaler för ukrainska elever 
och lärare som ska studera eller 
undervisa på distans. 

2022-00002 2022-04-19 Budgetuppföljning per mars 
2022. 

Godkänna månadsuppföljning 
per mars 2022 för 
Grundskolenämnden. 

Genomfört. 

2022-00045 2022-04-19 Uppföljning av 
kommunfullmäktiges uppdrag 
som inte ingår i budget, april 
2022. 

Godkänna redovisningen samt 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Genomfört. 

2021-00144 2022-04-19 Ersättning till Enskild pedagogisk 
omsorg 2022 Ströms slott AB. 

Ersättning till enskild pedagogisk 
omsorg, Ströms Slotts AB 
fastställs att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

Genomfört. 

2022-00013 2022-04-19 Svar på revisionsrapport - 
Centralt tillkommande 
kostnader. 

Grundskolenämnden tillstyrker 
revisionsrapport centralt 
tillkommande kostnader. 

Genomfört. 

2019-00004 2022-04-19 Fyllnadsval, Val av 
kontaktpolitiker 
Grundskolenämnden. 

Utse Olivia Schell (C) och Ted 
Thilander (KD) till 
kontaktpolitiker inom 
skolområdet Sandgärd. 

Utse Monika Hermansson 
Friedman (C), Sarah Ali (S) och 
Martin Sörbom (SD) till 
kontaktpolitiker inom 
skolområdet Fristad. 

Utse Pernilla Ohlsson (S) och 
Kamran Rousta (L) till 

Genomfört. 
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kontaktpolitiker inom 
skolområdet Erikslund. 

Utse Burair Mahmood (S) och 
Ebba Magnusson (M) till 
kontaktpolitiker inom 
skolområdet Engelbrekt. 

Utse Emmy Scilaris (L) och Ulf 
Sjösten (M) till kontaktpolitiker 
inom skolområdet Viskafors. 

Utse Anton Löberg (S), Per 
Carlsson (S) och Elvira 
Löwenadler (M) till 
kontaktpolitiker inom 
skolområdet Dalsjö. 

Utse Emina Beganovic (S), Martin 
Nilsson (M) och Marian Osman 
(V) till kontaktpolitiker inom 
skolområdet Boda. 

Utse Per Jansson (S) och Anna 
Frisk (MP) till kontaktpolitiker 
inom skolområdet Särla. 

Utse Per Carlsson (S), Stefan 
Lindborg (V), Anders Alftberg (SD) 
och Jonathan Tellbe (KD) till 
kontaktpolitiker inom 
skolområdet Daltorp. 

Godkänna utbetalning av arvode 
för uppdrag som kontaktpolitiker 
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i enlighet med gällande 
reglemente. Ersättning gäller för 
max 25 timmar per år. Beslut om 
ersättning utöver 25 timmar per 
år fattas av presidiet. 

Kontaktpolitiker ska även gälla 
för fristående skolor inom 
respektive skolområdet. 

2021-00038 2022-04-19 Fyllnadsval: Arbetsgrupp för 
utvecklingsarbete 
Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden tillsätter en 
arbetsgrupp som består av: Sarah 
Ali (S), Anna Frisk (MP), Kamran 
Rousta (L), Olivia Schell (C), 
Martin Nilsson (M), Ted Thilander 
(KD), Martin Sörbom (SD) samt 
Mariam Osman (V). 

Kamran Rousta (L) är 
sammankallande. 

Genomfört. 

2022-00048 2022-04-19 Initiativärende: Återställ 
Norrbyskolan för 
skolverksamhet. 

Ärendet ska skickas för 
beredning. 

Pågående. 

2022-00049 2022-04-19 Initiativärende: Påskupploppen - 
Låt inte Borås stå på tur! 

Uppdra Grundskoleförvaltningen 
att skriftligen redogöra för 
nämnden i vilken omfattning, och 
med vilken systematik, som man 
idag låter olika elevgrupper möta 
vår blåljuspersonal i det 
förebyggande arbetet. 

Ärendet skickas för beredning. 

Pågående. 
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Initiativärende till Grundskolenämndens sammanträde 2022-05-24: 

Redogör för förvaltningens regler och rutiner för elevdatorer 

Under de senaste veckorna har frågan om elevdatorer och föräldrars ansvar för dessa lyfts till 

diskussion genom lokalmedia. Av rapporteringen framgår att det går att ifrågasätta lagligheten i att 

sända fakturor till föräldrar för trasiga skoldatorer. Professorn i juridik, Mårten Schultz, är i en artikel 

i Borås Tidning (5 maj 2022) kritisk till förfarandet att upprätta avtal (överenskommelser) om vad 

som gäller om föräldrars ansvar om skoldatorn går sönder. Vidare kritiserar han det som uppges vara 

praxis i Borås att ett barn till en förälder som inte undertecknar en sådan överenskommelse enbart 

får låna en dator under skoltid. 

För Vänsterpartiet är det en viktig princip att skolan hålls fri från avgifter. Enligt Skolverket ska 

digitala verktyg som är en förutsättning för att delta i undervisningen tillhandahållas eleverna 

avgiftsfritt. Detta medför att skolan inte heller får kräva att en vårdnadshavare ingår ett avtal där 

man på förhand förbinder sig att betala ersättning för ett skadat eller borttappat digitalt verktyg. 

(https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/avgifter#h-

Avtalforlanavdatorerochlasplattor)  

Även Skolinspektionen har i flera beslut tydliggjort att man i avtal med föräldrar inte kan kräva 

ekonomiska åtaganden för det fall digitala verktyg går sönder eller tappas bort, se ex besluten 

41:2017:7476, 41-2016:7801 och 41-2018:668. Låneavtal där man lyfter fram betydelsen av att 

hantera utrustningen med omsorg är däremot okej, enligt Skolinspektionen. 

Med bakgrund i Skolverkets och Skolinspektionens ställningstaganden och vad som har rapporterats i 

lokal media om Grundskoleförvaltningens rutiner på området anser Vänsterpartiet att det är viktigt 

att nämnden informeras om vad som gäller och vilken tolkning av rättsläget som förvaltningen 

baserar rutinerna på. 

Med anledning av ovanstående föreslås Grundskolenämnden besluta: 

- Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en skriftlig redovisning om rutiner 

och regler kring elevdatorer och andra digitala verktyg 

 

 

 

För Vänsterpartiet i Grundskolenämnden 

Stefan Lindborg och Maryam Osman 

 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/avgifter#h-Avtalforlanavdatorerochlasplattor
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/avgifter#h-Avtalforlanavdatorerochlasplattor


INITIATIVÄRENDE   2022-05-24 
MODERATERNA OCH KRISTDEMOKRATERNA  GRUNDSKOLENÄMNDEN 

  

 
 
 
 
 

INITIATIVÄRENDE 
 
 

Det finns ont om både mark och lokaler för att kommunen ska kunna erbjuda både skola och 

förskola nära hemmet för barnen på Norrby. Grundskolenämnden behöver därför använda 

alla de möjligheter som finns för att hitta platsen för skola inom Norrbyområdet.  

 

Grundskolenämnden bör därför tillskriva berörda nämnder och bolag för att se hur 

planeringen fortskrider samt om det finns möjlighet och intresse för att bygga lokaler i andra 

befintliga samt planerade byggnader. 

 

Med anledning av ovanstående förslås grundskolenämnden besluta 

 

Att Grundskolenämnden tillskriver Bostäder i Borås AB samt Lokalförsörjningsnämnden för 

att höra om det finns intresse för Bostäder i Borås AB att inrymma skollokaler, för de yngsta 

skolbarnen, i de befintliga fastigheter som bostadsbolaget har samt planerar bygga i 

Norrbyområdet. 

 

 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna 

Ulf Sjösten (M)  Jonathan Tellbe (KD)  

Martin Nilsson (M)  Ted Thilander (KD)  

Elvira Löwenadler (M) 

Ebba Magnusson (M) 
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Anmälningsärenden per maj 2022 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.   

Ärendet i sin helhet 

Anmälningar kränkande behandling och avstängningar av elever perioden april 

2022. 

Elevernas frånvaro perioden april 2022.   

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärende per maj 2022. 

 

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Delegationsbeslut per maj 2022 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2022-04-20—2022-05-20 

Laglighetsprövningar skolplacering 2022-04-20—2022-05-20 

2. Beslut om skolval läsåret 2022-2023 dnr 2022-00011 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden 2022-04-20—2022-05-20 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2022-04-20—

2022-05-20 

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer 

i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2022-04-20—2022-05-20  

dnr 2022-00011 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 

enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2022-04-20—2022-05-20 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2022-04-20—2022-05-20 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från tf. förvaltningschefen 2022-04-20—2022-05-20 

Passageförslag Dalsjöskolan 211013 dnr 2022-00009 

Beställning hyresgästanpassning Erikslundskolan, Anpassning av digital 

infrastruktur dnr 2022-00009 

Framställan till LFN - Anpassning Björkhöjdskolan dnr 2022-00009 

Framställan lokalanpassningar Björkhöjdskolan dnr 2022-00009 

Framställan lokalanpassningar Bodaskolan dnr 2022-00009 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts per april 2022 Dnr 2022-00012 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per maj 2022. 

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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