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Budgetuppföljning per februari 2022 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna månadsrapport per februari 2022 för Grundskolenämnden.          

Ärendet i sin helhet 
Utfallet för perioden är 11 mkr. Ekonomiskt utfall visar t.o.m. februari på ett 

överskott motsvarande 11 mkr.             

 
 

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning per februari 2022 Grundskolenämnden.  
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FSG. 
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1 Förvaltningsövergripande 
 

1.1 Förvaltningsövergripande 
 

1.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 
ackumulerat 

Budget 
ackumulerat 

Avvikelse 
ackumulerat Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 270 750 270 750 0 1 658 743 1 658 743 0 

Statsbidrag 26 484 26 229 255 157 266 165 766 8 500 

Ersättning 
Migrationsverk 629 683 -54 4 100 4 100 0 

Externt sålda 
platser 1 192 1 699 -507 10 196 9 196 -1 000 

Avgifter o övr int 25 596 26 974 -1 378 161 843 161 843 0 

Summa 
intäkter 324 651 326 335 -1 684 1 992 148 1 999 648 7 500 

       

Kostnader       

Personal -210 300 -216 705 6 405 -1 348 315 -1 355 815 -7 500 

Lokaler -31 608 -31 627 19 -189 760 -189 760 0 

Material -11 519 -13 549 2 030 -77 408 -82 408 -5 000 

Köpta platser -34 182 -33 933 -249 -203 598 -210 098 -6 500 

Skolskjuts -11 186 -11 294 108 -56 613 -56 613 0 

Övr tjänster -14 066 -16 089 2 023 -97 624 -97 624 0 

Kapitalkostnad -397 -374 -23 -2 243 -2 243 0 

Buffert 0 -2 765 2 765 -16 587 0 16 587 

Summa 
kostnader -313 258 -326 336 13 078 -1 992 148 -1 994 561 -2 413 

       

Resultat 11 393 -1 11 394 0 5 087 5 087 

       

Utnyttjat ack 
resultat       

Ack resultat 
(sedan 2017) 36 606 25 214  25 214   
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1.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfallet t.o.m. februari har slutat med ett överskott motsvarande 11 mkr. 

Personalkostnad ligger med ett överskott på 6 mkr under 2 månader. Främst kommer detta av en hög 
sjukfrånvaro under Januari kopplat till rekommendationer för pandemin. Men det finns även överskott 
kopplat till budgettillskott som har fördelats vid budget 2022 där rekrytering har påbörjats under 
december. 

Buffert har även fallit ut med 2/12 som outnyttjad. Buffert är på 16 587 tkr för 2022 och månadsvis 
finns 1 382 tkr avsatt. Till februari har 2 765 tkr fallit ut som outnyttjat. 

  

1.1.1.2 Prognos 

Det är fortsatt tidigt på året och många delar är svåra att beräkna. 

De poster som har påverkat prognosen är. 

Statsbidrag: Tillägg Skolmiljarden 8 500 tkr som har beslutats utöver budget. 

Sålda platser: Dels kommer en mindre plats i särskola säljas under 2022 till annan kommun. En 
rättning från 2021 har även gjorts vilket har påverkat utfallet. 

Personalkostnad: Det tillägg som har gjorts inom skolmiljarden planeras att användas till utökad 
bemanning utöver budgetnivå. Det överskott som har arbetats upp under jan-feb förväntas användas 
under året. 

Material: Indikation finns nu på kraftigt ökade livsmedelskostnader utifrån situationen med Ukraina. 
Flera bas-livsmedel förväntas öka under året. Risk finns för en avvikelse runt -5000 tkr. 

Köpta platser: Efter att budgetvolymen var satt har de fristående skolorna fyllt på med fler elever i 
befintliga klasser. Därav kommer en avvikelse motsvarande minst -5 000 tkr att uppstå. Om de 
fristående skolorna fortsätter att ta in elever under året kommer avvikelsen att öka. Skolmiljarden 
kommer även resultera i en utbetalning till de fristående motsvarande -1 500 tkr. 

Buffert: Förväntas fortsatt ligga kvar oförändrad och påverkar prognosen med 16 587 tkr 

Summerat ger detta en ekonomi i balans för 2022 och utifrån 2 månaders utfall finns en möjlighet till 
ett mindre överskott för 2022. 

 

1.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 658 650 

  

  

  

TOTALT 1 658 650 
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1.2 Resultat per verksamhet 
Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet -397 -388 -9 -2 347 -385 

Administration -5 413 -4 955 -458 -31 135 -4 639 

Förskoleklass -9 092 -10 203 1 111 -63 514 -8 724 

Särskola -10 238 -9 999 -239 -61 320 -8 545 

Grundskola (inkl 
skolskjuts) -187 476 -194 550 7 074 -1 188 758 -189 670 

Fritidshem -21 146 -22 694 1 548 -137 277 -20 607 

Kost och lokalvård -25 872 -25 406 -466 -157 805 -24 676 

Korttidstillsyn LSS 275 13 262 0 129 

Buffert 0 -2 765 2 765 -16 587 0 

Totalt -259 359 -270 947 11 588 -1 658 743 -257 117 

1.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Buffert 2022 16 587 0 16 587 

    

    

    

Summa 16 587 0 16 587 
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2 Månadsmått 

2.1 Skola 

2.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

Feb 
Utfall 2022 

Jan 
Utfall 2021 

År Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i 
grundskola  12 369 12 352 12 359 12 359 12 850 

varav elever i fristående skola i Borås, 
åk 1-9  1 795 1 796 1 794 1 794 1 816 

2.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

Feb 
Utfall 2022 

Jan 
Utfall 2021 

År Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i 
förskoleklass  1 375 1 371 1 372 1 372 1 400 

varav elever i förskoleklass i fristående 
skola  110 110 111 111 112 

2.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

Feb 
Utfall 2022 

Jan 
Utfall 2021 

År Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i särskola  156   154 143 

Antal elever i kommunens särskolor  51 127 127 127  

2.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  
Utfall 2022 

Feb 
Utfall 2022 

Jan 
Utfall 2021 

År Utfall 2021 Budget 2022 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 588   4 820 4 700 

varav barn i fristående verksamhet  387   387 328 
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Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2021 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.     

Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i Grundskoleförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete och upprättas varje år. Rapporten består av utvalda 

betygsresultat för vårterminen 2021 i årskurs 9 och 6. Rapporten innehåller 

också jämförelser mellan Borås och sju liknande kommuner avseende 

förutsättningar och kostnader för grundskolan. Vanligtvis ingår resultat från de 

nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse av nationella resultat. Våren 

2021 ställdes, liksom året innan, de nationella proven in i hela riket, på grund av 

pandemin covid-19. Därför redovisas inte heller i årets rapport några resultat 

från de nationella proven. 

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Då samtliga elever inte betygssätts saknas nationell 

statistik att jämföra Borås Stads grundsärskoleelevers resultat med. Däremot 

följs undervisningen årligen upp i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport 

Undervisning och resultat. 

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund. Kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner. 

I årskurs 9 är Borås Stads resultat högre i meritvärde men lägre i behörighet. 

Meritvärdet har ökat till 224,9 från förra årets 223,7. Gymnasiebehörigheten har 

gått tillbaka till 80,5 procent från förra årets 84,4 procent.  

Spridningen mellan de olika skolenheterna är fortsatt stor. Skolan ska sträva 

efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen, detta kallas skolans kompensatoriska uppdrag. När det 

modellberäknade värdet jämförs med faktiskt utfall visar Borås Stads 

grundskolor på en positiv avvikelse i årskurs 9 avseende såväl betyg i alla 
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ämnen, meritvärde som gymnasiebehörighet. Vi hävdar oss väl jämfört med 

andra kommuner och avvikelsen för meritvärdet från modellberäknat värde 

utifrån våra förutsättningar placerar oss bland de 25 procent bästa kommunerna 

i riket. 

Resultaten i årskurs 6 stiger och Borås Stads resultat i svenska och matematik är 

i paritet med gruppen kommunala skolor i riket, i svenska som andraspråk 

något högre.  

När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara kommuners och 

nationella resultat bekräftas de utvecklingsområden som presenterades i 

kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2021.                

Beslutsunderlag 
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Jämförelse av nationella resultat 2021 

Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i Grundskoleförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete och upprättas varje år. Rapporten består av utvalda 

betygsresultat för vårterminen 2021 i årskurs 9 och 6. Rapporten innehåller 

också jämförelser mellan Borås och sju liknande kommuner avseende 

förutsättningar och kostnader för grundskolan. Vanligtvis ingår resultat från de 

nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse av nationella resultat. Våren 

2021 ställdes, liksom året innan, de nationella proven in i hela riket, på grund av 

pandemin covid-19. Därför redovisas inte heller i årets rapport några resultat 

från de nationella proven. 

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Då samtliga elever inte betygssätts saknas nationell 

statistik att jämföra Borås Stads grundsärskoleelevers resultat med. Däremot 

följs undervisningen årligen upp i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport 

Undervisning och resultat. 

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund. Kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner. 

I årskurs 9 är Borås Stads resultat högre i meritvärde men lägre i behörighet. 

Meritvärdet har ökat till 224,9 från förra årets 223,7. Gymnasiebehörigheten har 

gått tillbaka till 80,5 procent från förra årets 84,4 procent.  

Spridningen mellan de olika skolenheterna är fortsatt stor. Skolan ska sträva 

efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen, detta kallas skolans kompensatoriska uppdrag. När det 

modellberäknade värdet jämförs med faktiskt utfall visar Borås Stads 

grundskolor på en positiv avvikelse i årskurs 9 avseende såväl betyg i alla 

ämnen, meritvärde som gymnasiebehörighet. Vi hävdar oss väl jämfört med 

andra kommuner och avvikelsen för meritvärdet från modellberäknat värde 

utifrån våra förutsättningar placerar oss bland de 25 procent bästa kommunerna 

i riket. 

Resultaten i årskurs 6 stiger och Borås Stads resultat i svenska och matematik är 

i paritet med gruppen kommunala skolor i riket, i svenska som andraspråk 

något högre.  

När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara kommuners och 

nationella resultat bekräftas de utvecklingsområden som presenterades i 

kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2021.  
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Jämförelse av nationella resultat 2021 

1 Inledning 
Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i Grundskoleförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete och upprättas varje år.  

Rapporten består av utvalda betygsresultat för vårterminen 2021 i årskurs 9 och 

årskurs 6. Rapporten innehåller också jämförelser mellan Borås och sju liknande 

kommuner avseende förutsättningar och kostnader för grundskolan. Vanligtvis 

ingår resultat från de nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse av 

nationella resultat. Våren 2021, liksom 2020, ställdes de nationella proven in i 

hela riket, på grund av pandemin covid-19. Därför redovisas heller inga resultat 

från de nationella proven i årets rapport. 

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Då samtliga elever inte betygssätts saknas nationell 

statistik att jämföra Borås Stads grundsärskoleelevers resultat med. Däremot 

följs undervisningen årligen upp i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport 

Undervisning och resultat. 
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Jämförelse av nationella resultat 2021 

2 Källa, definitioner och skala 

 Källa 
Källa för redovisade resultat är Skolverkets sammanställning (Siris)1. Utifrån 

detta resultat samt Sveriges kommuner och regioners (SKR) presentation 

Öppna jämförelser2, sammanställer Rådet för främjande av kommunala analyser 

(RKA)3 varje kommuns resultat och redovisar ett nationellt jämförbart resultat 

för respektive huvudman som presenteras i Kommun- och landstingsdatabasen 

(Kolada)4.  

 

 Definitioner 
Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i Borås Stad oberoende av var de 

är folkbokförda.  

Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte 

bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare.  

Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, till exempel för 

att de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige.  

Alla kommuner, ovägt medel: ett värde som beskriver genomsnittet för Sveriges 

kommunala skolor – hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det beräknas 

genom att summera alla kommuners värde och dividera med 290.  

Riket (kommunala skolor): det mått som motsvarar hur något är för en 

genomsnittlig invånare (elev) i Sverige, och kan ofta redovisas även om värdena 

för enskilda kommuner inte får redovisas av sekretesskäl. 

Liknande kommuner grundskola, Borås: en jämförelsegrupp med sju 

kommuner som strukturellt liknar Borås. Denna urvalsgrupp tas fram av RKA. 

Vilka kommuner som ingår i gruppen kan variera från år till år. Urvalet av 

liknande kommuner baseras till största del på referenskostnaden (70 procent), 

men också på invånarantal (30 procent). Referenskostnaden bygger på 

kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, 

enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver verksamheten med 

genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. De kommuner som ligger närmast 

varandra vad gäller förväntad kostnad för en verksamhet samt invånarantal 

bildar alltså en jämförelsegrupp. Liknande kommuner är därför enligt Kolada 

framför allt relevant för kostnadsjämförelser.  

Avvikelsen för modellberäknat värde visar avvikelsen mellan det faktiska värdet 

och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden har tagits fram av 

SKR i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner 

och där hänsyn har tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever 

                                                      
1 http://siris.skolverket.se 
2 https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html 
3 RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som 
medlemmar. 
4 https://www.kolada.se 
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(i Sverige sedan 0-4 år tillbaka), föräldrars utbildningsnivå, elevernas kön samt 

andel elever med okänd bakgrund (SKR och SCB). 

 Nationella prov 
Vanligtvis ingår resultat från de nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse 

av nationella resultat. Våren 2021, liksom våren 2020, ställdes de nationella 

proven in i hela riket, på grund av pandemin covid-19. Provmaterialet från de 

nationella proven i årskurs 3 har kunnat användas som en del i den ordinarie 

undervisningen, om läraren så har önskat. Enligt Skolverket ska dock dessa 

resultat inte redovisas och användandet är frivilligt. Därför redovisas inga 

resultat från de nationella proven i årets rapport. 

 

 Skala 

2.4.1 Trefärgad skala 
25 % 50 % 25 % 

 

Skalan indikerar vilka kommuner vars resultat i jämförelse med alla kommuners 

resultat placerar sig på skalan: 25 procent med lägst resultat, 50 procent med 

medelresultat och 25 procent med bäst resultat.  

 

2.4.2 Graderad färgskala 
46,0 

8,0 
32,0 

3,0 
1,0 
1,0 

17,0 
 

I den graderade färgskalan får högsta talet mörkblå färg och lägsta talet vit färg.  
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3 Resultat 
 

 Bakgrundsfaktorer jämfört med liknande kommuner 
Tabellerna är ett urval av mått för resultat, Elevsammansättning, kostnader, och 

lärare som berör grundskolan. I den graderade färgskalan får högsta talet en 

mörkblå färg och lägsta talet en vit färg.  

3.1.1 Resultat 
Kommuner   2018 2019 2020 2021   2018 2019 2020 2021   2018 2019 2020 2021 
Borås 

 Elever i åk 9 som 
uppnått 

kunskapskraven i 
alla ämnen, 
kommunala 

skolor, andel (%) 

69,7 69,3 73,2 70,9 

 Elever i åk. 
9, meritvärde 
kommunala 

skolor, 
genomsnitt 
(17 ämnen) 

221,9 220,1 223,7 224,9 

 Elever i åk 9 
som är 

behöriga till 
yrkesprogram
, kommunala 
skolor, andel 

(%) 

80,0 79,9 84,4 80,5 
Eskilstuna 69,3 65,6 64,9 68,3 215,6 211,4 212,8 221,5 78,8 76,8 75,7 82,5 
Halmstad 73,5 71,4 74,8 73,5 225,4 222,3 226,1 226,7 82,2 80,5 83,8 83,4 
Kristianstad 69,6 69,9 68,6 68,6 215,2 217,9 215,8 216,6 80,0 79,5 78,3 83,6 
Norrköping 68,3 69,3 72,4 75,3 213,2 218,4 226,2 227,0 77,6 77,0 82,3 84,5 
Sundsvall 61,7 66,9 70,2 65,7 201,3 212,7 213,8 208,5 75,0 78,0 79,5 77,5 
Södertälje 72,6 72,4 65,3 68,9 221,9 217,1 215,5 221,5 85,9 81,7 78,0 80,5 
Växjö 74,5 71,9 71,9 76,2 223,8 222,3 222,9 229,5 83,0 80,4 82,2 85,7 

 

3.1.2 Elevsammansättning 
Kommuner   2018 2019 2020   2018 2019 2020   2018 2019 2020   2018 2019 2020 
Borås  Elever vars 

föräldrar har 
eftergymnasial 
utbildning, åk 

1-9 i 
kommunal 

grundskola, 
lägeskommun, 

andel (%) 

51,0 52,0 53,0  Utländsk 
bakgrund 

bland 
elever i åk 

1-9, 
kommunala 

skolor, 
andel (%) 

32 33 34  
Nyinvandrade 

och elever 
med okänd 
bakgrund i 
kommunal 
grundskola 

åk. 1-9, andel 
(%) 

8,8 8,2 7,0 

 Flickor i 
grundskola 

åk. 1-9, 
kommunala 

skolor, 
andel (%) 

47 47 48 
Eskilstuna 50,0 51,0 52,0 34 35 35 9,8 9,5 8,2 48 48 48 
Halmstad 59,0 60,0 60,0 27 28 29 8,4 7,5 6,6 49 49 49 
Kristianstad 56,0 57,0 58,0 31 31 32 7,5 6,9 6,0 49 49 49 
Norrköping 52,0 53,0 54,0 31 31 30 7,4 6,4 5,3 49 50 50 
Sundsvall 56,0 55,0 56,0 16 18 18 4,6 4,9 4,7 49 49 49 
Södertälje 45,0 45,0 47,0 56 57 57 10,3 10,5 10,6 49 48 48 
Växjö 64,0 64,0 65,0 26 26 26 5,8 5,6 4,8 49 48 48 

  

3.1.3 Kostnader 
Kommuner   2018 2019 2020   2018 2019 2020   2018 2019 2020 
Borås 

 Kostnad 
kommunal 
grundskola 

F-9, 
kr/elev 

97 930,6 102 134,2 105 558,5 

 Kostnad för 
undervisning 
i kommunal 
grundskola 
F-9, kr/elev 

52 203,9 61 125,1 63 099,6 
 Kostnad 

elevhälsa i 
kommunal 
grundskola 

åk 1-9, 
kr/elev 

3 908,6 3 998,3 4 764,4 
Eskilstuna 104 027,2 107 107,3 109 358,6 60 532,6 60 578,7 65 376,7 3 431,8 3 590,8 3 699,2 
Halmstad 108 986,0 113 718,5 113 261,0 61 431,1 63 099,6 63 134,9 3 374,4 3 573,2 3 844,9 
Kristianstad 103 998,5 108 776,1 108 753,4 60 277,4 62 099,4 64 871,2 2 831,9 3 234,7 3 350,7 
Norrköping 103 405,6 103 767,7 106 805,8 55 602,5 57 227,1 60 157,4 2 819,0 2 898,7 2 869,5 
Sundsvall 106 282,2 110 588,6 113 232,8 65 870,4 63 460,6 63 306,7 3 491,1 3 416,6 3 819,7 
Södertälje 113 386,0 117 863,8 120 974,0 65 235,9 68 826,7 72 626,5 3 247,0 4 012,0 4 121,2 
Växjö 102 389,8 105 934,1 108 785,8 53 700,8 54 548,1 56 336,7 2 205,2 2 473,1 2 402,4 

 

  Kommuner   2018 2019 2020 
Borås 

 Kostnad 
för lokaler i 
kommunal 
grundskola 

F-9, 
kr/elev 

14 182,6 14 754,9 15 986,4 
Eskilstuna 14 992,7 14 290,8 15 362,2 
Halmstad 19 397,4 21 906,7 20 974,3 
Kristianstad 17 543,1 16 925,3 17 205,4 
Norrköping 16 330,0 15 916,2 19 973,8 
Sundsvall 17 181,2 17 363,1 19 790,4 
Södertälje 22 227,2 22 897,9 23 586,5 
Växjö 17 512,8 17 895,6 18 898,2 
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3.1.4 Lärare 
Kommuner   2018 2019 2020   2018 2019 2020   2018 2019 2020 
Borås 

Elever/lärare 
(heltidstjänst) i 

kommunal 
grundskola åk 

1-9, 
lägeskommun, 

antal  

12,2 12,1 11,8  Lärare 
(heltidstjänster) 

med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne i 
grundskola åk 

1-9, kommunala 
skolor, andel 

(%) 

67,3 66,8 66,3 

 Lärare med 
pedagogisk 

högskoleexamen 
i kommunal 

grundskola åk 1-
9, andel (%) 

78,0 80,9 80,2 
Eskilstuna 13,7 13,2 13,3 64,4 62,8 64,9 80,7 79,5 80,8 
Halmstad 11,6 12,0 11,9 73,2 74,0 75,3 86,9 87,1 89,9 
Kristianstad 11,2 11,1 11,6 74,5 74,2 77,1 88,5 88,2 90,9 
Norrköping 10,9 11,1 10,5 66,7 66,2 66,1 78,8 77,7 79,7 
Sundsvall 10,9 10,9 10,9 73,6 75,8 76,8 81,0 82,1 85,2 
Södertälje 11,7 11,6 12,0 59,2 58,2 62,8 74,6 72,9 77,3 
Växjö 12,7 12,4 12,4 74,4 75,5 76,7 90,0 89,4 92,0 
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 Årskurs 9 

3.2.1 Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (alla elever), 
andel (%) 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (alla elever), (%) 
  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 69,7 -0,4 69,3 3,9 73,2 -2,3 70,9 
Alla kommuner, 
ovägt medel 72,5 -0,6 71,9 0,5 72,4 0,1 72,5 
Riket (kommunala 
skolor) 73,5 -0,1 73,4 0,5 73,9 0,1 74,0 

 
Trendkurva  

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 

Från Vänster: Sundsvall (65,7), Eskilstuna (68,3), Kristianstad (68,6), Södertälje (68,9), Borås 

(70,9), Halmstad (73,5), Norrköping (75,3) och Växjö (76,2). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2021 

 
Från Vänster: Särlaskolan (50,7), Bodaskolan (51,3), Daltorpskolan (63,0), Viskaforsskolan 

(67,9), Erikslundskolan (72,2), Fristadskolan (75,6), Dalsjöskolan (79,2), Engelbrektskolan (87,2) 

och Sandgärdskolan (93,0). 
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3.2.2 Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgrund), andel (%) 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl. nyinvandrade 
och okänd bakgrund) (%) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 74,6 -1,2 73,4 3 76,4 -2,1 74,3 
Alla kommuner, 
ovägt medel 77,9 -1,9 76 -0,5 75,5 -0,5 75,0 
Riket (kommunala 
skolor) 78,8 -1,4 77,4 -0,1 77,3 -0,7 76,6 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 

Från Vänster: Sundsvall (66,7), Eskilstuna (70,8), Kristianstad (70,9), Södertälje (72,3), Borås 

(74,3), Halmstad (75,5), Norrköping (77,2) och Växjö (78,7).  
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3.2.3 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever), 
(meritvärdespoäng) 

Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever), 
(meritvärdespoäng) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 221,9 -1,8 220,1 3,6 223,7 1,2 224,9 
Alla kommuner, 
ovägt medel 217,7 0,7 218,4 1,2 219,6 0,8 220,4 
Riket (kommunala 
skolor) 223,3 1,2 224,5 1,4 225,9 0,9 226,8 

 
Trendkurva  

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (208,5), Kristianstad (216,6), Eskilstuna (221,5), Södertälje (221,5), 

Borås (224,9), Halmstad (226,7), Norrköping (227,0) och Växjö (229,5). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2021 

 

Från Vänster: Särlaskolan (185,9), Bodaskolan (204,1), Viskaforsskolan (204,4), Erikslundskolan 

(223,5), Daltorpskolan (227,6), Fristadskolan (229,1), Dalsjöskolan (234,1), Sandgärdskolan 

(245,0) och Engelbrektskolan (253,8). 
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3.2.4 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), (meritvärdespoäng) 

Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), (meritvärdespoäng) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 229,6 -4,3 225,3 3 228,3 1,2 229,5 
Alla kommuner, 
ovägt medel 226,7 -1,5 225,2 -0,5 224,7 -0,2 224,5 
Riket (kommunala 
skolor) 232,0 -0,7 231,3 0,4 231,7 -0,5 231,2 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (210,5), Kristianstad (221,1), Södertälje (225,7), Eskilstuna (225,8), 

Borås (229,5), Halmstad (230,3), Norrköping (230,4) och Växjö (233,8). 
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3.2.5 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), andel (%) 
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), (%) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 80,0 -0,1 79,9 4,5 84,4 -3,9 80,5 
Alla kommuner, 
ovägt medel 81,9 -0,5 81,4 2 83,0 0,4 83,4 
Riket (kommunala 
skolor) 82,7 -0,2 82,5 1,5 84,0 0,6 84,6 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (77,5), Borås (80,5), Södertälje (80,5), Eskilstuna (82,5), Halmstad 

(83,4) Kristianstad (83,6), Norrköping (84,5) och Växjö (85,7). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2021 

 
Från Vänster: Särlaskolan (63,8), Bodaskolan (65,6), Erikslundskolan (75,0), Viskaforsskolan 

(76,2), Daltorpskolan (77,1), Fristadskolan (80,7), Dalsjöskolan (90,3), Engelbrektskolan (94,7) 

och Sandgärdskolan (*). 

 
Förklaring 

*= Om antalet EJ behöriga är 1-4 stycken elever, råder sekretess och resultatet redovisas inte i 

grafen. 
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3.2.6 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), andel (%) 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund.), (%) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 84,4 -0,6 83,8 3 86,8 -3,4 83,4 
Alla kommuner, 
ovägt medel 87,0 -1,5 85,5 1,1 86,6 -1,8 84,8 
Riket (kommunala 
skolor) 87,9 -1,2 86,7 0,8 87,5 -0,3 87,2 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (78,6), Borås (83,4), Södertälje (83,6), Eskilstuna (85,7), Halmstad 

(85,7), Kristianstad (86,0), Norrköping (86,6) och Växjö (87,7). 
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3.2.7 Jämförelse kön 
Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen, 
kommunala skolor, 

andel (%) 

Flicka 
Borås (kommunala skolor) 74,6 -2,3 72,3 1,9 74,2 -2,8 71,4 
Alla kommuner, ovägt medel 77,1 -1,3 75,8 -0,1 75,7 -0,6 75,1 
Riket (kommunala skolor) 77,0 -0,4 76,6 0,0 76,6 -0,4 76,2 

Pojke 
Borås (kommunala skolor) 65,4 1,4 66,8 5,5 72,3 -1,8 70,5 
Alla kommuner, ovägt medel 68,5 -0,1 68,4 0,8 69,2 1,0 70,2 
Riket (kommunala skolor) 70,1 0,3 70,4 1,1 71,5 0,5 72,0 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund) (%) 

Flicka 
Borås (kommunala skolor) 78,8 -2,6 76,2 0,6 76,8 -2,1 74,7 
Alla kommuner, ovägt medel 81,3 -1,7 79,6 -0,8 78,8 -1,3 77,5 
Riket (kommunala skolor) 81,1 -0,9 80,2 -0,3 79,9 -1,1 78,8 

Pojke 
Borås (kommunala skolor) 70,8 0,3 71,1 5,1 76,2 -2,2 74,0 
Alla kommuner, ovägt medel 75,1 -2,3 72,8 -0,4 72,4 0,2 72,6 
Riket (kommunala skolor) 76,6 -1,7 74,9 0,0 74,9 -0,3 74,6 

  
Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, 

genomsnitt (17 ämnen), 
(alla elever) 

Flicka 
Borås (kommunala skolor) 235,8 -1,1 234,7 4,6 239,3 -1,1 238,2 
Alla kommuner, ovägt medel 234,4 -0,3 234,1 0,2 234,3 -0,2 234,1 
Riket (kommunala skolor) 238,4 0,1 238,5 1,3 239,8 -0,4 239,4 

Pojke 
Borås (kommunala skolor) 209,4 -1,2 208,2 2,8 211,0 2,7 213,7 
Alla kommuner, ovägt medel 202,8 1,3 204,1 1,4 205,5 2,2 207,7 
Riket (kommunala skolor) 209,7 1,8 211,5 1,6 213,1 2,0 215,1 

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund) 

Flicka 
Borås (kommunala skolor) 243,5 -3,4 240,1 3,9 244,0 -1,6 242,4 
Alla kommuner, ovägt medel 241,3 -0,7 240,6 -1,2 239,4 -1,2 238,2 
Riket 245,0 0,0 245,0 0,5 245,5 -1,6 243,9 

Pojke 
Borås (kommunala skolor) 216,6 -3,6 213,0 2,4 215,4 3,1 218,5 
Alla kommuner, ovägt medel 212,6 -1,7 210,9 -0,3 210,6 0,9 211,5 
Riket (kommunala skolor) 219,8 -1,2 218,6 0,2 218,8 0,5 219,3 

  
Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram, 
kommunala skolor, 

andel (%)), (alla elever) 

Flicka 
Borås (kommunala skolor) 82,5 -0,6 81,9 2,9 84,8 -3,8 81,0 
Alla kommuner, ovägt medel 84,5 -1,5 83,0 2,2 85,2 -1,0 84,2 
Riket (kommunala skolor) 85,2 -0,9 84,3 1,2 85,5 0,1 85,6 

Pojke 
Borås (kommunala skolor) 77,8 0,5 78,3 5,8 84,1 -4,0 80,1 
Alla kommuner, ovägt medel 79,0 -0,2 78,8 2,8 81,6 0,4 82,0 
Riket (kommunala skolor) 80,4 0,5 80,9 1,8 82,7 0,9 83,6 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund.) (%) 

Flicka 
Borås (kommunala skolor) 86,7 -1,7 85,0 1,9 86,9 -3,8 83,1 
Alla kommuner, ovägt medel 87,7 -1,3 86,4 1,7 88,1 -2,0 86,1 
Riket (kommunala skolor) 88,8 -0,9 87,9 0,8 88,7 -0,5 88,2 

Pojke 
Borås (kommunala skolor) 82,3 0,4 82,7 4,1 86,8 -3,2 83,6 
Alla kommuner, ovägt medel 85,3 -1,8 83,5 1,6 85,1 -0,9 84,2 
Riket (kommunala skolor) 87,1 -1,4 85,7 0,7 86,4 -0,1 86,3 
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3.2.1 Uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från 
modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter 

Elever i åk. 9, uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från 
modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) -0,4 -1,3 -1,7 4,0 2,3 -0,7 1,6 
Alla kommuner, ovägt 
medel 1,3 -0,2 1,1 -0,3 0,8 0,0 0,8 

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (-10,3), Kristianstad (-5,4), Halmstad (-2,6), Eskilstuna (-0,6), Växjö (-

0,2), Borås (1,6), Södertälje (3,4) och Norrköping (4,9)  
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2021 

 
Från Vänster: Bodaskolan (-15,0), Daltorpskolan (-2,0), Fristadskolan (0,0), Dalsjöskolan (4,0), 

Engelbrektskolan (5,0), Viskaforsskolan (5,0), Erikslundskolan (6,0), Sandgärdskolan (12,0) och 

Särlaskolan (14,0). 
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3.2.2 Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, (alla elever), meritvärdespoäng 

Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor (17 ämnen), (alla elever), (meritvärdespoäng) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 4,2 -4,4 -0,2 3,5 3,3 1,7 5,0 
Alla kommuner, 
ovägt medel -2,5 -0,2 -2,7 -0,4 -3,1 -0,8 -3,9 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (-22,7), Kristianstad (-11,0), Halmstad (-5,8), Växjö (-3,6), Eskilstuna (-

0,1), Norrköping (4,7), Borås (5,0) och Södertälje (7,2). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2021 

 
Från Vänster: Bodaskolan (-10,0), Viskaforsskolan (-4,0), Fristadskolan (0,0), Dalsjöskolan (5,0), 

Sandgärdskolan (8,0), Engelbrektskolan (9,0), Erikslundskolan (15,0), Daltorpskolan (16,0) och 

Särlaskolan (19,0). 
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3.2.3 Behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, procentenheter 

Elever i åk. 9, behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, procentenheter 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 0,7 -1,0 -0,3 3,8 3,5 -2,5 1,0 
Alla kommuner, 
ovägt medel 1,2 0,3 1,5 0,2 1,7 -0,5 1,2 

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (-9,2), Halmstad (-2,9), Kristianstad (-1,2), Växjö (-0,6), Eskilstuna 

(0,5), Borås (1,0), Norrköping (1,1) och Södertälje (3,1). 
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 Årskurs 6 

3.3.1 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, andel (%) 
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, (%) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 87,9 -0,9 87,0 -0,8 86,2 1,7 87,9 
Alla kommuner, 
ovägt medel 87,8 -1,9 85,9 0,9 86,8 0,1 86,9 
Riket (kommunala 
skolor) 88,7 -1,6 87,1 0,7 87,8 0,4 88,2 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 

Från Vänster: Halmstad (81,4), Eskilstuna (83,9), Kristianstad (85,0), Sundsvall (85,3), Södertälje 

(86,5), Norrköping (86,7), Växjö (87,8) och Borås (87,9). 
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3.3.2 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, (%) 
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, (%) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 93,4 0,0 93,4 -1,5 91,9 0,1 92,0 
Alla kommuner, 
ovägt medel 93,1 -1,4 91,7 -0,9 90,8 1,0 91,8 
Riket (kommunala 
skolor) 93,9 -0,6 93,3 -1,2 92,1 0,6 92,7 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Eskilstuna (90,4), Halmstad (90,6), Sundsvall (91,2), Borås (92,0), Norrköping 

(92,3), Växjö (92,6), Kristianstad (92,6) och Södertälje (92,7).  



Borås Stad 
Datum 
2022-03-29 

Referens 
Dnr GRN 2022-
00003 3.4.1.0 

Sida 
27(39) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2021 
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3.3.3 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, 
andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, (%) 
  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 54,4 11,3 65,7 -12,1 53,6 13,5 67,1 
Alla kommuner, 
ovägt medel 59,6 -0,7 58,9 -5 53,9 11,1 65,0 
Riket (kommunala 
skolor) 59,9 0,3 60,2 0,6 60,8 4,1 64,9 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Halmstad (59,2), Växjö (63,4), Sundsvall (65,3), Kristianstad (65,9), Södertälje 

(66,5), Eskilstuna (66,8), Borås (67,1) och Norrköping (75,6). 
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3.3.4 Jämförelse kön 
Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 
matematik, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 89,1 0,2 89,3 -0,8 88,5 -0,2 88,3 
Alla kommuner, 
ovägt medel 89,2 -2,6 86,6 1,3 87,9 -1,1 86,8 
Riket (kommunala 
skolor) 89,8 -1,4 88,4 0,4 88,8 -0,2 88,6 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 86,9 -2,1 84,8 -0,9 83,9 3,7 87,6 
Alla kommuner, 
ovägt medel 86,6 -2,9 83,7 2,9 86,6 -0,3 86,3 
Riket (kommunala 
skolor) 87,6 -1,6 86 0,8 86,8 1,1 87,9 

  
Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 

Svenska, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 96,9 -0,7 96,2 0,5 96,7 -0,6 96,1 
Alla kommuner, 
ovägt medel 96,0 -0,3 95,7 -0,8 94,9 0,4 95,3 
Riket (kommunala 
skolor) 96,8 -0,4 96,4 -0,7 95,7 0,2 95,9 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 90,6 0,1 90,7 -3,8 86,9 1,8 88,7 
Alla kommuner, 
ovägt medel 91,5 -3,1 88,4 -1,7 86,7 1,0 87,7 
Riket (kommunala 
skolor) 91,3 -0,9 90,4 -1,7 88,7 1,0 89,7 

  
Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 
Svenska som 

andraspråk, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 62,2 12,2 74,4 -16,7 57,7 15,4 73,1 
Alla kommuner, 
ovägt medel 69,9 -2,3 67,6 -9,3 58,3 10,3 68,6 
Riket 66,4 0,4 66,8 0,3 67,1 3,6 70,7 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 46,2 10,8 57,0 -6,5 50,5 11,6 62,1 
Alla kommuner, 
ovägt medel 57,6 -1,6 56,0 -7,7 48,3 12,0 60,3 
Riket (kommunala 
skolor) 54,4 0,3 54,7 0,5 55,2 4,7 59,9 
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 Grundsärskolan 
Grundsärskolan tar emot elever som tillhör grundsärskolans målgrupp. Det är 

hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Innan 

beslutet ska hemkommunen göra en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk 

och en social utredning. Kommunen ska samråda med elevens vårdnadshavare 

om utredningen medan den pågår.  

Elever inskrivna i grundsärskolan får sin undervisning antingen i en 

grundsärskoleklass eller integrerade i grundskoleklasser. 2021 gick det totalt i 

Borås stads skolor 125 elever i grundsärskolan. Fem av dessa var dock inte 

ännu mottagna i grundsärskolans skolform. 25 elever gick integrerade i 

grundskoleklasser. Grundsärskolan följer en egen läroplan och har två 

inriktningar. Inriktningen mot ämnen riktar sig till de elever som har möjlighet 

att fördjupa sig i ämnen. Undervisningen sker i ämnen ganska lika de ämnen 

som finns i grundskolan men övningsämnena idrott, slöjd samt hem- och 

konsumentkunskap har ett större utrymme. Den andra inriktningen riktar 

undervisningen mot ämnesområden och är avsedd för de elever som har större 

behov av stöd. Undervisning sker i fem ämnesområden: kommunikation, 

verklighetsuppfattning, motorik, vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet.  

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Betyget 

F används inte i grundsärskolan. Om en elevs kunskaper inte motsvarar 

kunskapskravet för betyget E eller högre ska betyg inte sättas. Om eleven eller 

elevens vårdnadshavare vill det ska intyget kompletteras med ett allmänt 

studieomdöme som ska beskriva elevens möjligheter att studera. Då samtliga 

elever inte betygssätts saknas nationell statistik att jämföra Borås Stads 

grundsärskoleelevers resultat med. Däremot följs undervisningen årligen upp i 

Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport Undervisning och resultat. 
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4 Analys 
Borås Stads grundskolors resultat har mellan 2020 och 2021 förbättrats i 

årskurs 9 vad gäller meritvärde men gått tillbaka avseende behörighet. För 

årskurs 6 har resultaten förbättrats under samma period. I de flesta kategorier 

förutom behörighet åk 9 befinner sig Borås Stad i rikets mittskikt, en mer 

ingående analys av resultaten presenteras nedan under respektive rubrik: 

Årskurs 9 och årskurs 6. När Borås Stads resultat analyseras i relation till 

jämförbara kommuners och nationella resultat bekräftas behovet av de 

utvecklingsområden som presenterades i kvalitetsrapporten Undervisning och 

resultat 2021. 

 

 Barnrättsperspektiv på skolresultat 
2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag, Sverige har sedan 

år 1990 ratificerat barnkonventionen och lagstiftarens tolkning av artikel 28, 

rätten till utbildning, är uttryckt i skollagen. Barnkonventionen som lag innebär 

en större skyldighet och en ökad möjlighet för myndigheter och domstolar att 

sätta barnets rättigheter i centrum. Ett barnrättsperspektiv på skolresultat bör 

emellertid omfatta mer än artikeln om rätten till utbildning, det berör också 

konventionens fyra grundläggande principer5:  

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2). 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3). 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). 

 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 

12). 

Att följa upp Grundskoleförvaltningens resultat handlar därmed även om att 

följa upp att barns rättigheter tillgodoses. Folkhälsomyndigheten pekar i sin 

årsrapport 20206 på kopplingen mellan utbildningsnivå och folkhälsa. 

Exempelvis påverkas både livslängd och risken att leva i ekonomisk utsatthet av 

utbildningsnivån och skillnader i behörighet till gymnasiet bland elever i årskurs 

9 ökar mellan dem vars föräldrar har förgymnasial utbildningsnivå och övriga. 

Borås Stad har genom arbetet för ett socialt hållbart Borås antagit målet om 

jämlika livsvillkor och förutsättningar för god hälsa för hela Borås Stads 

befolkning. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska mellan grupper med 

olika social status samt mellan grupper som är diskriminerade, marginaliserade 

eller exkluderade. Den som inte har en fullföljd gymnasieutbildning riskerar i 

högre grad arbetslöshet, sämre hälsa, kriminalitet, behov av försörjningsstöd 

och låg grad av delaktighet i samhället. Grundskolan spelar därmed en viktig 

roll genom sin del av arbetet för alla elevers fullföljda studier. Att 

                                                      
5 UNICEF: https://unicef.se/barnkonventionen  
6 Folkhälsomyndigheten: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9fd952e9014642249164352cd5a3eb50/f
olkhalsans-utveckling-arsrapport-2020.pdf 
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gymnasiebehörigheten gått tillbaka bland elever i årskurs 9 2021 visar på vikten 

av arbetet för ett socialt hållbart Borås.  

 

 Elevsammansättning 
Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola, vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning, än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade elever. Föräldrarnas 

utbildningsbakgrund liksom om en elev kommit till Sverige kort tid innan 

årskurs 9 har stor påverkan på elevens kunskapsresultat. Kännedom om 

bakgrundsfaktorers påverkan på skolresultat är av stor betydelse för att skolan 

ska kunna vidta adekvata kompensatoriska åtgärder. 2021 gick det totalt i Borås 

stads skolor 1141 elever i årskurs 6 och 1068 elever i årskurs 9. 

 

 Kostnader 
De totala kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är det svårt att 

jämföra kopplingen mellan kostnader och resultat kommuner emellan, då 

kommunernas förutsättningar kan skilja sig mycket åt7. Även i en jämförelse 

mellan liknande kommuner kan exempelvis kommunernas skolstruktur och 

hyresmodeller se olika ut. Utifrån en relativt låg kostnad per elev, trots större 

andel elever med föräldrar utan eftergymnasial utbildning och större andel 

elever med utländsk bakgrund, placerar sig Borås Stads grundskolor i 

mittskiktet av de jämförbara kommunerna. Behörigheten årskurs 9 är dock lägre 

och placerar Borås på nedre halvan i riket.  

Avseende lärare befinner sig Borås Stad i mitten eller på den nedre halvan av de 

jämförbara kommunerna avseende samtliga utvalda parametrar: antal elever per 

lärare, andel legitimerade lärare samt andel lärare med pedagogisk examen. 

 

 Det kompensatoriska uppdraget 
Enligt Skollagen8 ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, detta brukar kallas skolans 

kompensatoriska uppdrag. Idag varierar dock resultaten mycket mellan olika 

elevgrupper och mellan olika skolor. Skolkommissionen har påvisat att det är en 

trend i hela riket och att skolsegregation riskerar att påverka elevernas 

kunskapsutveckling och möjlighet att uppfylla skolans demokratiuppdrag 

negativt: ”Denna ökade uppdelning av skolor riskerar att leda till försämrad 

likvärdighet i form av ökade kvalitetsskillnader mellan skolor. Den innebär 

                                                      
7 SKR: 
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafrago
r/samycketkostarskolan.2785.html#5.68e4adfe147afac12a43fb87 
8 SFS 2010:800. Skollag. 
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också att det viktiga värde som ligger i att elever med olika bakgrund möts i 

skolan urholkas”9.  

I en avhandling granskas kamrateffekter, det vill säga hur elevers resultat 

påverkas av vilken klass de går i. Studien visar att vad lärare gör i klassrummet 

har betydelse för enskilda elevers resultat, men på den aggregerade klassnivån 

tycks lärarens undervisning inte kunna ställa sig ovan den begränsande eller 

förstärkande effekt som olika elevsammansättningar kan få på undervisningen10. 

Om elevsammansättningen är sådan att de allra flesta eleverna har begränsade 

förkunskaper begränsas även lärarens möjligheter att bedriva en utmanande 

undervisning. Detta är något som försvårar det kompensatoriska uppdraget och 

som visar på betydelsen av heterogena elevgrupper.  

Resultaten för Borås Stad visar liksom tidigare år oavsett ämne och årskurs på 

en stor variation mellan de olika skolorna. Inom ramen för den statliga 

satsningen Likvärdig skola11 genomför Borås Stads grundskolor insatser för att 

stärka det kompensatoriska uppdraget, statsbidraget används främst till 

personalförstärkningar vilka bland annat möjliggör flexgrupper, utökad 

undervisningstid och intensivundervisning. Flera skolor har också bedrivit 

utvecklingsarbete med stöd av Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa 

skola. Den statliga satsningen Riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända 

elevers lärande12 innebär ett fokus på att höja kompetens, öka medvetenhet och 

förbättra organiseringen kring svenska som andraspråk, språkutvecklande 

arbetssätt och studiehandledning på modersmålet. Borås Stad kommer att delta 

i satsningen under tre år. 

När det modellberäknade värdet jämförs med faktiskt utfall visar Borås Stads 

grundskolor på en positiv avvikelse i årskurs 9 avseende såväl betyg i alla 

ämnen, meritvärde som gymnasiebehörighet. Avseende meritvärde uppvisar 

Borås Stad störst positiv avvikelse av de jämförbara kommunerna. Det finns 

ändå anledning att betona vikten av att Borås Stad behöver göra mer för att 

kompensera elevers bakgrund. En tydligt isärdragen bild visar sig genom 

samtliga redovisade resulat för årskurs 9, där två skolor i våra utsatta områden 

placerar sig bland de lägsta i riket och två skolor i Borås Stad placeras bland de 

högsta. När vi tittar på resultaten jämfört med riket och med liknade kommuner 

framgår att pandemin covid -19 i sig inte förklarar den sjunkande behörigheten 

till gymnasiet.  

Utifrån elevsammansättningen i Borås Stad(se ovan) finns det dock goda skäl 

att anta att strukturer i kommunen ger oss större utmaningar under de 

förhållanden som pandemin Covid-19 ställt oss inför. Borås har fler elever med 

sämre förutsättningar att fungera under de omständigheter som pandemin 

                                                      
9 Skolkommissionen (2017): 
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samli
ng-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf  
10 Bäckström, P. (2020). Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys. 
11 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020 
12 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-
elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning 
 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
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inneburit. Utländsk bakgrund har troligtvis spelat en roll när elever och 

vårdnadshavare har fått möta fjärrundervisning, personalförändringar, krav på 

mer eget ansvar, mindre kontroll av att elever använder sin tid till studier och 

skolnärvaro. De har förhållit sig till starka föreskrifter om pandemirestriktioner, 

oro och kanske även trångboddhet och lägre vaccinationsgrad. 

Det är troligt att sammansättningen av elever med hänsyn till bakgrunds-

faktorerna innebär en ökad utsatthet vid distansundervisning och större 

svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen.13 Sambandet mellan elevens 

skolresultat och förälders utbildning är tydligt i Skolverkets Slutbetyg i grundskolan 

2021. Av exempelvis elever som invandrat i åk 1-5 med förälder som har 

förgymnasial eller gymnasial utbildning är 61,2 procent i riket behöriga till 

gymnasiets yrkesprogram våren 202114. 

Att skolor så tydligt befinner sig i varsin ände av skalan visar att fler insatser 

behövs för att i högre utsträckning kompensera de skolor som har elever med 

försvårande bakgrundsfaktorer. Där kommer de riktade insatserna att spela en 

viktig roll. 15 

 

 Matematik 
Matematikresultaten för årskurs 6 i Borås stads kommunala skolor visar på en 

tydlig förbättring 2021. Jämfört med liknande kommuner har Borås bäst 

resultat och i relation till medelvärde i årskurs 6 för alla kommuner ligger Borås 

något högre.  

Skolinspektionen har konstaterat att matematik är ett av de ämnen där lägst 

andel elever uppnår kunskapskraven i svensk grundskola. Tidigare 

undersökningar och granskningar har indikerat att matematik av tradition är ett 

ämne där eleverna i stor utsträckning arbetar enskilt under 

matematiklektionerna. Det finns forskning som visar att interaktion i 

matematikundervisningen kan vara centralt för att utveckla elevernas 

matematiska tänkande. Förmågan att kommunicera med och om matematik är 

ett grundläggande syfte i matematikundervisningen. Skolinspektionen har därför 

genomfört en tematisk granskning av matematikundervisningen i årskurs 4-6. 

Av granskningen framgår att syftet och det centrala innehållet inte alltid beaktas 

i planeringen av undervisningen i matematik. I klassrummet är eleverna 

engagerade i parsamtal, men i helklass är det endast ett fåtal elever som är 

aktiva: ”När elever inte engageras i matematiska samtal under lärares ledning 

finns det risk att de inte får möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera 

med och om matematik” 16.  

                                                      
13 Skolinspektionen(2021) Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser 
14 Slutbetyg i grundskolan 2021. 
15 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-
elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning 
16 Skolinspektionen (2020). Matematikundervisningen i årskurserna 4-6. Interaktion i klassrummet. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
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Hur matematikundervisning organiseras, planeras och genomförs är ett område 

som Grundskoleförvaltningen behöver följa och stödja skolenheterna i. Av 

dessa skäl utreder förvaltningen ett digitalt stöd för screening av elevernas 

matematikutveckling i alla årskurser för att synliggöra och åtgärda enskilda och 

strukturella utvecklingsbehov inom matematik i Borås Stads grundskolor. 

Enligt den internationella jämförelsen TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study)17, som vart fjärde år sedan 1995 mäter elevers 

kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskapliga ämnen i årskurs 

4 och 8, så har de svenska resultaten stabiliserats efter flera års försämringar. 

För eleverna i årskurs 4 är resultaten i matematik bättre än när Sverige deltog i 

TIMSS 2007 och 2011, resultaten är dock fortfarande lägre än 1995 års nivå. 

Högpresterande elever i Sverige har förbättrat sina resultat i TIMSS 2019 

jämfört med 2015. Andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån i 

matematik har ökat, både i årskurs 8 och i årskurs 4. I TIMSS 2019 framgår att 

elevernas socioekonomiska bakgrund, mätt som grad av hemresurser för 

lärande, har fortsatt stor betydelse för hur de presterar i matematik och 

naturvetenskap. I genomsnitt presterar elever i årskurs 4 och 8 som har en 

högre grad av hemresurser betydligt bättre än elever med en lägre grad av 

hemresurser. Sveriges resultat liknar genomsnittet för EU-och OECD-länderna 

i detta avseende. Att kompensera för elevers olika förutsättningar verkar 

därmed vara en viktig åtgärd för att öka måluppfyllelsen i matematik. 

 

 Läsförståelse 
I en avhandling18 om lässvårigheter och den språkliga förmågans betydelse för 

skolresultat framkommer att elever med begränsad läsförståelse i årskurs 2 hade 

en ökad risk att inte nå målen för de nationella proven i årskurs 3. Risken ökar 

markant om läsförståelsesvårigheterna är kombinerade med 

avkodningssvårigheter. Elever med enbart avkodningssvårigheter klarade de 

nationella proven bättre och elever med enbart stavningssvårigheter i årskurs 2 

klarade proven lika bra som eleverna med typisk läs- och skrivutveckling.  

Avhandlingen visar att språklig förmåga samvarierar med skolresultat i 

läsförståelse och alla delprov i matematik förutom delprovet om mönster. 

Avhandlingen visar också på vikten av att inkludera hörförståelse i arbetet med 

elever som har läsförståelsesvårigheter, då det inte räcker med en bättre 

avkodningsförmåga för att uppnå en god läsförståelse. Det krävs insatser både 

för att främja ordförråd, grammatisk kompetens och förståelsestrategier. Att 

utveckla elevers läsförståelse är därmed betydelsefullt för elevernas resultat i 

flera ämnen än i svenska/svenska som andraspråk.  

Resultaten i svenska för årskurs 6 i Borås stads kommunala skolor 2021 är 92,0 

procent vilket är i nivå med föregående år. Jämfört med liknande kommuner 

                                                      
17 Skolverket (2020). TIMSS 2019. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap 

i ett internationellt perspektiv. 
18 Levlin, M. (2014). Lässvårigheter, språklig förmåga  och skolresultat i tidiga skolår. 
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placerar sig Borås i mitten och ligger i nivå med alla kommuner. I relation till 

riket är resultaten något lägre.  

För elever med lägst betyg E i svenska som andraspråk i årskurs 6 ser vi en 

kraftig förbättring från 53,3 procent förra året till 67,1 procent 2021. Det är 

bättre jämfört med alla kommuner och riket och placerar Borås näst högst 

bland liknande kommuner. 

I Borås Stad har Grundskoleförvaltningen tagit ett helhetsgrepp om arbetet 

med läsförståelse genom införandet av screeningverktyget Lexplore. Redovisas i 

Kvalitetsrapporten Undervisning och resultat. 

 

 Uteblivna nationella prov 
På grund av pandemin covid-19 ställdes de nationella proven in under 

vårterminen 2021 för andra året i rad. Att de nationella proven ställdes in kan 

ha fått olika konsekvenser. En positiv följd är att eleverna har fått mer tid för 

undervisning, då en återkommande kritik beträffande de nationella proven har 

varit att de tar för mycket tid från undervisningen. En risk med de inställda 

proven är att lärare inte har fått tillgång till det omfattande och förhållandevis 

likvärdiga bedömningsunderlag som de nationella proven utgör. 

Förutsättningarna har dock varit desamma för samtliga skolor i Sverige, varför 

resultaten för aktuellt läsår bör anses jämförbara. Däremot behöver de 

uteblivna nationella proven och deras eventuella påverkan på resultaten tas i 

beaktande vid jämförelser av resultat mellan åren.   

Utifrån den officiella statistiken kan Skolverket inte uttala sig om huruvida 

förändrade förutsättningar för betygssättning och bedömning har påverkat 

resultaten under pandemin19. 

 

 Årskurs 9 
Spridningen mellan de olika skolenheterna är fortsatt stor. Bäst lyckas Borås 

Stad avseende meritvärde där det genomsnittliga meritvärdet i Borås Stad har 

ökat från 223,7 till 224,9. I relation till jämförbara kommuner presterar elever i 

årskurs 9 i Borås Stad strax över mitten i jämförelsegruppen, placering i övre 

tredjedelen i förhållande till alla kommuner i riket.  

Vad gäller betyg i alla ämnen placerar vi oss i mitten bland jämförbara 

kommuner. 

Avseende behörighet till gymnasiets yrkesprogram har resultatet backat sedan 

förra året från 84,4 procent elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram 

till 80,5 procent. I jämförelsegruppen liknande kommuner är det bara en 

kommun som har ett lägre resultat. Placering i nedre tredjedelen i förhållande 

till alla kommuner i riket. Det förefaller som om förra årets höga resultat var en 

                                                      
19 Skolverket (2021) Slutbetyg i grundskolan våren 2021. 
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avvikelse, då årets resultat är i nivå med både 2018 och 2019. I jämförelse med 

liknande kommuner syns större nedgång i Borås.  

Vad kan då förklara detta hack i behörighetskurvan? Några skolors egna 

förklaringar till vikande resultat handlade i stor utsträckning om 

pandemirelaterade orsaker. Detta kan dock inte enkelt förklara Borås siffror i 

relation till övriga riket då pandemin har påverkat även dem vi jämför oss med. 

Resonemanget har fördjupats i stycket Det kompensatoriska uppdraget ovan.  

 

Trots tillbakagången i behörighet så visar det modellberäknade värdet att vi 

presterar bättre än ”alla kommuner” i förhållande till våra förutsättningar.  

Avvikelsen från modellberäknat värde utifrån våra förutsättningar placerar 

Borås Stads skolor bland de 25 procent bästa i riket.  

Meritvärde är långt över hur modellen beskriver våra förutsättningar. Elever i 

årskurs 9 i Borås Stad presterar bättre än det modellberäknade värdet, utifrån 

bakgrundsfaktorerna föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen 

pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever. Detta indikerar att Borås Stad 

lyckas förhållandevis väl med det kompensatoriska uppdraget. Det 

modellberäknade värdet visar på spridningen i kommunen där en skola i ett 

socio-ekonomiskt svagare område ligger högt över det förväntade värdet medan 

en annan skola ligger klart under. 

Skolinspektionens rapport 2021 om effekter av distansundervisning under 

pandemin20 lyfter aspekter kring att elever med goda förutsättningar kan gynnas 

när studierna ska bedrivas hemma i större utsträckning. Hemmiljö och 

vårdnadshavares utbildningsbakgrund kan medföra att fler elever ur socio-

ekonomiskt starka förhållanden når högre och elever som är mer socio-

ekonomiskt utsatta saknar stöd och missgynnas i större utsträckning. 

Generellt är flickornas resultat bättre än pojkarnas, i såväl Borås Stads skolor 

som nationellt. I Borås Stads grundskolor har dock skillnaden mellan flickor 

och pojkar minskat för andra året i rad i årskurs 9 avseende 

gymnasiebehörighet. Pojkar har förbättrat sitt meritvärde och försämrat sin 

behörighet mest medan flickors meritvärde gått ner. När det gäller 

genomsnittligt meritvärde presterar flickorna däremot fortfarande betydligt 

bättre än pojkarna. Skillnaden i utveckling mellan gymnasiebehörighet och 

genomsnittligt meritvärde tyder på att skolorna har förmått att möta 

lågpresterande pojkar bättre under det gångna läsåret, men att det kan finnas en 

risk att lågpresterande flickor inte uppmärksammas i samma utsträckning. Det 

är därför viktigt att betona att även lågpresterande flickor behöver erbjudas stöd 

och att pojkar behöver mötas av höga och positiva förväntningar på att de i lika 

stor utsträckning som flickor kan nå de högsta betygen.   

I en studie av uppfattningar om stöd hos elever i årskurs nio framkommer att 

lågpresterande elever främst får förenklande stöd, vilket innebär sänkta 

förväntningar och minskade möjligheter till lärande. I den mån stödjande 

insatser erbjuds, där undervisningen förändras och inte ämnesinnehållet, är det 

                                                      
20 Skolinspektionen(2021) Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser 
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främst pojkar som får ta del av detta21. En förklaring till att pojkar får ta del av 

mer stöd är att deras resultat generellt är lägre än flickornas, att lågpresterande 

flickor främst får förenklande stöd påverkar dock sannolikt denna grupps 

möjlighet till lärande negativt. Att fler elever – både flickor och pojkar – får ta 

del av stödjande insatser, som omfattar förändrad undervisning snarare än 

förenklat ämnesinnehåll, skulle kunna höja Borås Stads resultat. 

 

 Årskurs 6 
Resultaten i årskurs 6 stiger och Borås Stads resultat i svenska och matematik är 

i paritet med gruppen kommunala skolor i riket, i svenska som andraspråk 

något högre. Detta är ämnen där nationella prov vanligtvis genomförs, men 

under vårterminen 2021 gjordes det inte på grund av pandemin covid-19 för 

andra året i rad. Positivt är att den nedåtgående trenden för lägst betyg E i 

matematik i årskurs 6 är bruten och ökar med 1,7 procentenheter, vilket är 

högst i gruppen liknande kommuner.  Borås Stad, liksom ”alla kommuner” och 

”riket”, höjer sina resultat något jämfört med föregående år. I svenska ökar 

resultatnivån något från 2020. Borås Stads resultat i ämnet svenska som 

andraspråk, som sjönk betydligt 2020, har gjort en kraftig uppgång 2021 och är 

nu bättre än snittet för riket, en ökning med 13,5 procentenheter till 67.1 

procent. I Borås såväl som i riket är det en relativt låg andel av eleverna som 

läser svenska som andraspråk som får lägst betyget E. Vårterminen 2021 var det 

21,5 procent av eleverna i årskurs 6 som bedömdes i ämnet svenska som 

andraspråk. Att antalet elever som betygssätts i ämnet svenska som andraspråk 

är betydligt lägre än i ämnet svenska kan bidra till att de procentuella 

förändringarna i resultat mellan åren är stora; ett mindre antal elevers resultat 

får därför förhållandevis stort procentuellt utslag. Detta till trots är det viktigt 

att fortsätta utveckla undervisningen i ämnet svenska som andraspråk, inte 

minst då kunskaper i det svenska språket är av stor betydelse för att klara de 

flesta andra ämnen. Här kommer insatser att riktas in under de kommande tre 

åren i form av Skolverkets satsning för nyanlända och flerspråkiga elever22.  

I årskurs 6 är flickornas resultat högre än pojkarnas i alla ämnen. Störst är 

skillnaden för betyget E i ämnet svenska som andraspråk, där det skiljer elva 

procentenheter mellan andelen flickor: 73,1 procent, och andelen pojkar: 62,1 

procent. Pojkarna har förbättrat sina resultat i matematik och svenska medan 

flickorna gått tillbaka något. I svenska som andraspråk har båda ökat och 

flickorna har den största förbättringen 15,4 procent jämfört med pojkarnas 11,6 

procent. Skolverkets nationella sammanställning av betyg i årskurs 6 

vårterminen 2021 stödjer det vi ser i Borås Stad där de visar att andelen som 

uppnådde godkända betyg (A–E) var högre bland flickor än bland pojkar.23 

                                                      
21 Klapp & Jönsson (2020). Scaffolding or simplifying: students’ perception of support in 

Swedish compulsory school. European Journal of Psychology of Education.  
22 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-
elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning 
23 Skolverket 2021. Betyg i årskurs 6 vårterminen 2021 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
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Det är angeläget att på skolnivå analysera sina resultat och orsakerna till 

skillnader mellan flickors och pojkars betyg, så att alla elever möts av höga och 

positiva förväntningar oavsett kön. 
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Patientsärhetsberättelse för medicinska samt 
psykologiska insatser 2021 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna patientsäkerhetsberättelse för medicinska samt psykologiska insatser 

2021.        

Ärendet i sin helhet 
Jasmina Eriksson, PLA psykologiskt ledningsansvarig och Minna Jonsson, 

utvecklingsledare/MLA för elevhälsans medicinska presenterar rapporterna:  

patientsäkerhetsberättelse för medicinska samt psykologiska insatser 2021.                  

 
 

Beslutsunderlag 
1. Patientsäkerhetsberättelse för medicinska samt psykologiska insatser 2021.     
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Inledning 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet 
med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av 
arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den 
som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. 
 
Elevhälsans medicinska insats utgörs av verksamhetschef, enhetschef, medicinskt 
ledningsansvarig sjuksköterska, skolläkare och skolsköterskor. Under 2021 har de 49 
skolenheterna bemannats av 29 heltidstjänster (skolsköterskor). 
 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
 
 
 
 
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den nationella samverkansgruppen 
(NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.  
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SAMMANFATTNING 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) i Borås Stad arbetar systematiskt för att upprätthålla en hög 

patientsäkerhet. För att uppnå detta är det viktigt med adekvat personaltäthet, erbjuda 

fortbildning samt att det finns fungerande system för journalföring, egenkontroll och 

avvikelsehantering. 

Fast anställd skolläkare påbörjade sin tjänstgöring under mars månad. Detta möjliggör ett 

medicinskt stöd till Verksamhetschef och Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska (MLA) vilket 

framför allt kan bidra till ökad patientsäkerhet både internt och externt vid samarbete med Västra 

Götalandsregionen (VGR). Dessutom möjliggör det kontinuerligt stöd till EMI:s skolsköterskor 

vilket ökar patientsäkerheten. 

Skolläkarföreningen förespråkar 4000 elever per heltid skolläkare. Inom Borås Stads grundskolor 

finns ca 12,250 elever, behovet kvarstår för möjlighet till ytterligare rekrytering av skolläkare. 

Skolläkaren har med sin samverkan med andra vårdgivare bidragit till att rutiner, samarbetsavtal 

samt PM reviderats. Skolläkare på konsultbasis köps in för medicinska utredningar inför 

mottagande i särskola. 

Corona pandemin höll grepp om världen även detta år. Fortsatta digitala möten gällande 

verksamhetsmöten, arbetsplatsmöten samt yrkesnätverksmöten. Möten med elev/vårdnadshavare 

har även skett digitalt till största delen. EMI fick i uppdrag av regionen att bistå med resurser när 

barn mellan 12 – 15 år skulle erbjudas Covid vaccin. Skolsköterskorna blev involverade i detta 

arbete genom att granska de hälsodeklarationer samt medgivanden som skolan ansvarade för att 

lämna ut och samla in. Då en hälsodeklaration inte varit fullständigt ifylld eller det saknats 

medgivande för vaccination har skolsköterskan fått kontakta vårdnadshavare för kompletterande 

uppgifter. Tidsåtgång för detta arbete = 725 timmar. EMI har inte haft något vårdgivaransvar i 

denna process. Det har varit personalen från regionen som vaccinerat och ansvarat för 

dokumentationen. Dokumentationen har skett i regionens journalsystem.  

Några åtgärder som utfördes under året för ökad patientsäkerhet är digitaliseringen av 

rapportering för elever med skyddad identitet samt avvikelsehanteringen. Detta sker nu via 

journalsystemet Prorenata. 

MLA har under 2021 varit långtidssjukskriven och arbetat deltid, vilket medfört att planerade 

åtgärder fått senareläggas. 

Inför kommande år planeras arbete med att föra över EMI:s metodbok i Canea, möjliggöra för 

vårdnadshavare att digitalt lämna in hälsodeklarationer inför planerade hälsosamtal.  
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och 

kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla 

nivåer. God kvalitet och patientsäkerhet utvecklas bäst i organisationer med 

god arbetsmiljö, psykologisk trygghet och en kultur där medarbetarna är 

delaktiga och gemensamt med ledningen strävar efter att fortlöpande 

förbättra för att upprätthålla en hållbar verksamhet. 

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans medicinska insats (EMI) i Borås Stad arbetar 

fortlöpande för att upprätthålla en så hög grad av patientsäkerhet som möjligt. Målet är att 

bedriva en god och säker vård där risker elimineras genom tidig identifiering och förebyggande 

arbete. Upprätthålla en god kompetensförsörjning, att säkerställa så att verksamheterna har 

tillgång till personal med adekvat kompetens. Arbetsmiljön måste vara tillfredsställande, att tid för 

planering av arbetet samt tid för reflektion finns. Lokalerna som används inom verksamheten 

måste vara ändamålsenliga och uppfylla grundläggande krav på hygien och sekretess. Ett 

fortlöpande arbete gällande översyn av lokaler samt att åtgärda när brister upptäcks.   

EMI:s mål att säkerställa att alla elever erbjuds medicinska insatser enligt gällande basprogram. 

Att tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, vid hälsobesök tidigt 

identifiera problem hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra 

insatser, samverka med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal för att ge kunskap om 

hälsosamma levnadsvanor och bevaka elevernas vaccinationstäckning. 

Mål för elevhälsans medicinska insats (EMI), erbjuda och genomföra hälsosamtal med elever i 

förskoleklass, åk 4 och åk 7/8, i åk 2 erbjuds undersökning av längd, vikt, samtal om inlärning, 

trivsel och kamratrelationer samt erbjuda vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet 

för barn till samtliga elever i åk 2, åk 5 och åk 8.  

Skolsköterskan kan medverka vid föräldramöten i förskoleklass och då samtala kring SAMS 

(sömn, aktivitet, mat och struktur). På högstadiet samtalar skolsköterska kring ANDT (alkohol, 

narkotika, doping och tobak) med eleverna. 

Skolsköterskans öppna mottagning är en viktig del i elevhälsans generella hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete. Genom ett besök hos skolsköterskan kan eleven reflektera över 

hur eleven kan påverka sin hälsa och livssituation. Skolsköterskan kan identifiera om en elev är i 

behov av särskilt stöd eller upptäcka ifall en elev far illa eller riskerar att fara illa i enlighet med 

socialtjänstlagen.  

EMI ska enligt 2 kap. 28 § skollagen (2010:800) erbjuda enklare sjukvårdsinsatser och 
bedömningar vid smärre olyckor under skoldagen. 

Enhetschef för EMI stämmer regelbundet av med skolsköterskorna om hur de ligger till med sitt 

arbete enligt basprogrammet, om de ligger i fas eller om någon är i behov av förstärkning. 
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Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 

Vårdgivare 

Borås Stad är genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och sjukvårdsverksamhet som 

bedrivs i stadens regi. Genom gällande nämndreglemente har kommunfullmäktige uppdragit 

Grundskolenämnden att utgöra vårdgivare genom att ansvara för ledningen av den kommunala 

hälso- och sjukvården inom skolväsendet. 

Verksamhetschef enligt HSL 

I 4 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) står att där det bedrivs hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef).  

I 11 kap 1§ står att ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utövas av 

den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.  

Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren genom nämndbeslut.  

I HSL 2017:30, 11 kap 4§ står att inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska 

det finnas en medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska. För verksamhet inom elevhälsans 

medicinska insats finns vid Borås Stad möjlighet att överlåta enskilda ledningsuppgifter till MLA-

EMI(Medicinskt Ledningsansvarig sjuksköterska - Elevhälsans medicinska insats) vid 

Grundskoleförvaltningen. Till MLA har följande ledningsuppgifter överlåtits: 

 

 Ledningssystem och rutiner 

 Informationssäkerhet 

 Patientsäkerhet och avvikelsehantering 

 Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 

 Samverkan 

 Sakkunnigstöd 
 

Enhetschef för skolsköterskor 

 

Enhetschef för EMI har personalansvar, budgetansvar och ansvar för skolsköterskornas 
kompetensutveckling. 
 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet ska utföras i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och skyldighet att bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den 

lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser, 

föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår att identifiera och 

rapportera avvikelser och risker. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

 Elevhälsans medicinska insats samverkar med både interna och externa aktörer 

 Samverkan sker med elever och deras vårdnadshavare. Detta samarbete är oerhört viktig 
för patientsäkerheten, att information om elev når EMI 

 Samverkan med Barnhälsovården vid informationsöverföring (efter vårdnadshavares 
medgivande) inför skolstart. Viktigt att överföra information om elevs hälsotillstånd, 
vaccinationsstatus, tillväxt mm för att EMI ska kunna följa utvecklingen under skoltiden 

 Samverkan mellan skolor vid skolbyte  

 Samarbete med skolans elevhälsoteam/EHT, för att få en samsyn och samlad 
information om elev 

 MLA samverkan mellan övriga MLA i närområdet, regelbundna nätverksträffar 
(Ulricehamn, Svenljunga, Skene, Tranemo, Bollebygd och Vårgårda) Ett viktigt nätverk 
för MLA för att kunna utveckla arbetet med patientsäkerheten och tillsammans bidra med 
uppgifter för att utveckla EMI. Även samverkan MLA Västra Götaland 

 Skolläkare har inlett samverkan med barnortopeden på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), 
Viskan barn- och ungdomsmottagning, habiliteringen 

 Verksamhetschefen har deltagit i Närvårdssamverkans möten  

 MLA samverkan och möten med Högskolan i Borås, Centrala barnhälsovården (CBHV) 
och Boda Flyktingmedicinsk mottagning 

 Samverkan med flyktkingsköterska inom EMI 

 I avsaknad av någon mer fast anställd skolläkare i Sjuhäradsområdet så har skolläkaren 
regelbundna möten med en grupp fast anställda skolläkare i Halland vilka har ett snarlikt 
uppdrag som skolläkaren i Borås Stad. Detta är viktigt för att kunna utveckla arbetet som 
skolläkare och för att kunna arbeta så patientsäkert som möjligt 

 

Genom skolläkarens samverkan med externa aktörer har nya riktlinjer och samarbetsavtal 

med barnortopeden utarbetats. Detta har bidragit till en kraftigt förbättrad kvalité för våra 

barn och ungdomar och det gör uppföljningen av skolios betydligt mer patientsäker. Nya 

avtal om att skolsköterskorna efter konsultation med skolläkare kan skicka remiss till 

obesitasteamet på Viskan barn- och ungdomsmedicinsk mottagning för stöd av tex dietist. 

Detta underlättar för skolsköterskorna och det gör att vårdnadshavare snabbare får den 

specialisthjälp/ behandling som behövs för att tidigt motverka fetma. Även avtalat att 

skolsköterskorna får skicka remiss till Viskan barn- och ungdomsmedicinsk mottagning för 

enures (sängvätning) när detta framkommer vid hälsosamtalet i förskoleklass (detta under 

vissa förutsättningar som stäms av med skolläkare först). 

 

Barn med Intellektuell Funktionsnedsättning ( IF): 

Barn och Ungdomshabiliteringen: Ny överenskommelse om att i samband med att skolläkare 

gör en medicinsk bedömning inför ansökan om mottagande i särskola så remitteras samtliga 

barn med intellektuell funktionsnedsättning till habiliteringen för att de skall få information 

och kunna ta del av de insatser som habiliteringsteamet kan erbjuda. På så sätt så får samtliga 
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barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet till bästa möjliga stöd 

för att klara både skolan och sitt vardagliga liv. 

 

 

Viskans barn och ungdomsmottagning: 

Ny överenskommelse om att när skolläkare gör en medicinsk bedömning inför ansökan om 

mottagande i särskola så erbjuds också remiss till Viskans barn och ungdomsmottagning för 

ställningstagande till lämplig etiologisk(orsaks) utredning. Detta för att öka säkerheten att 

eventuell behandlingsbar orsak till IF diagnosen upptäcks. 

Skolläkare har påbörjat ett samarbete med BUP i Borås vilket innebär att skolläkaren kan 

skicka remiss för ADHD utredning utan BUP:s tidigare krav på psykologisk basutredning i 

skolan. Detta ökar möjligheten/ är ett komplement till primärvården/ för elever som har haft 

svårt att komma till för utredning av ADHD och andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar på BUP. Konstaterad ADHD diagnos där medicinering erbjuds kan 

som komplement till anpassning i skolan öka elevens möjlighet att koncentrera sig och 

tillgodogöra sig utbildningen i skolan. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Elevhälsans medicinska insats i Borås Stad använder sig av journalsystemet Prorenata. Hela 

Prorenata Journal är CE-märkt och framtaget i enlighet med kvalitetssäkerhetssystem ISO-

13485, informationssäkerhet ISO-27000 och riskhanteringssystem ISO-14971. Elevhälsans 

medicinska insats ska följa Borås Stads informationssäkerhetspolicy och tillhörande 

styrdokument, riktlinjer och rutiner. Systemansvarig gör månatliga kontroller om någon 

användare varit inaktiv i mer än tre månader. MLA är ansvarig för att ge behörighet till 

användare (skolsköterskor) i journalsystemet Prorenata. Egenkontroll av aktiva användare 

samt ta bort/inaktivera användare som inte längre är i tjänst. Digitaliserad rapportering av 

elever med skyddad identitet samt digitaliserad rapportering av avvikelser via 

journalsystemet. 

Det sker fortlöpande egenkontroll bestående av logg granskning och journalföring i form 

av dokumentationsgranskning. MLA utför logg granskning en gång i månaden, 

besöksloggar hämtas till varje användare där kontroll görs på besök utanför egna enheter. 

För elevhälsans medicinska insats finns rutin gällande hur journaler upprättas, hur journaler 

förvaras och skyddas mot åtkomst av obehörig. Att de arkivskåp som används inom EMI 

är brandsäkra. 

Tydlig information ges till nyanställda gällande informationssäkerhet i samband med 

introduktionen. 

Vårdgivaren ska utse en eller flera personer som ska ansvara för ledning och samordning av 

informationssäkerhetsarbetet. Den eller de som utses ska minst en gång per år 

sammanställa information om arbetet till vårdgivaren. Denna information ska innehålla 

uppgifter om riskanalyser, incidenter, uppföljningsarbete samt förbättringsåtgärder. Finns 

inget dokumenterat arbete med informationssäkerhet vid GRF/EMI att sammanställa. 

Varje år ska vårdgivaren utvärdera skyddet mot såväl intern som extern olovlig åtkomst till 

datornätverk och informationssystem som används för behandling av personuppgifter, vid 

GRF/EMI är inte en sådan utvärdering utförd. 
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Strålskydd 

SSMFS 2018:5 3 kap. 13 § 

Inte relevant för EMI. 

 

En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 

Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

 

Introduktionsplanen för de nyanställda ses över fortlöpande. Att utveckla 

och ständigt förbättra introduktionen ses som ett viktigt arbete, detta för att 

säkerställa att de nyanställda känner till verksamhetens rutiner och riktlinjer. 

Ansvariga för introduktionen är enhetschef för EMI, MLA samt mentorn. Mentorskapet som 

finns för de nyanställda under deras första anställningsår ses som mycket värdefullt. En 

skolsköterska har detta mentorskap och har 10 % nedsättning i sin tjänst för detta uppdrag. 

Mentorskapet är ett viktigt stöd för de nyanställda, bidrar till lärande och reflektion. Ger en ökad 

trygghet och är ett arbetssätt för att bibehålla kontinuiteten inom EMI vilket är betydande 

gällande patientsäkerheten. När man varit anställd i mer än ett år finns Next-me, en samverkan 

mellan skolsköterskor. En samverkansmodell för skolsköterskorna, att alltid ha en fast kollega att 

samarbeta med vid till exempel vaccinationer. 

Nyanställda skolsköterskor som saknar formell behörighet erbjuds studieavtal vilket innebär 

möjlighet till studier på 25 % på arbetstid. Elevhälsan bekostar dessutom resor till lärosätet och 

litteratur till studerande sjuksköterska. Varje nyanställd skolsköterska får även en utbildning i 

journalsystemet Prorenata av systemansvarig samt utbildning i hur man utför hörselkontroller av 

en skolsköterska som har detta som sitt ansvarsområde.  

Skolsköterskorna har handledning nio gånger per läsår, två timmar per tillfälle via S:t Lukas.  

MLA går varje läsår igenom rutin för avvikelsehantering på ett yrkesnätverk. Viktigt att belysa att 

avvikelser inte handlar om att skuldbelägga utan att det ska ses som ett sätt att utveckla 

arbetsmetoder som bidrar till ökad patientsäkerhet. I nuläget finns inget verktyg för att följa upp 

säkerhetskulturen inom verksamheten utan vi arbetar med avvikelsehantering.  

 

Säkerhetskulturen behöver kännetecknas av: 

• ett aktivt arbete med att identifiera risker och skador och ett lika aktivt arbete med att minimera 

dessa  

• ett öppet arbetsklimat där personalen tryggt kan rapportera, diskutera och ställa frågor om 

säkerhet  

• ett icke-skuldbeläggande förhållningssätt 

• en organisation där alla lär av de negativa händelser som inträffat och av risken för sådana 

händelser samt av positiva resultat 
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Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt 

med personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att 

utföra sitt arbete.  

MLA och enhetschef har avstämningsmöten en gång i månaden och då ses 

bemanningen över och planering sker inför fortbildningsinsatser. Denna 

avstämning ger även en överblick på vilka skolsköterskor som studerar, om 

någon varit sjuk och ifall bemanning behöver stärkas. 

 

 

Fortbildning sker främst på yrkesnätverk. Innehåll för yrkesnätverk 2021: 

2021-02-08:  

 Utväg en specialistverksamhet som arbetar kring problematiken våld i nära relationer. 

 Mini-Maria Södra Älvsborg: en öppenvårdsmottagning för unga som riskbrukar alkohol, 

droger och spel om pengar. 

 Information: förtydligande om skolsköterskan roll gällande tilläggsbelopp, 

egenvårdsplaner och hälsoplaner. 

2021-03-08: 

 Extern föreläsning om sömn. 

 Information: samordnad individuell plan (SIP). 

2021-04-19: 

 Origo: erbjuder samtalsstöd till familjer med barn upp till 18 år. 

 Systemadministratör informerar om Prorenata fildelning och videomöte i PRN. 

 Information: skriva epikris Åk 9 – gymnasiet. 

2021-05-17: 

 Skolpsykolog föreläser om NPF – diagnosteori. 

 Skolläkaren föreläser om ”Ortopedi i skolan”. 

2021-08-23 

 Information: särskoleprocessen, tilläggsbelopp och hälsoplan. Generella direktiv - 

läsårsvis. 

 Habiliteringen Borås barn och ungdom informerar om sin verksamhet. 

2021-09-20 

 Extern föreläsning kring temat skolnärvaro. 

2021-10-18 

 Barn- och Junior HLR 

2021-11-15 

 Barn- och Junior HLR 
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2021-12-13 

 Skolsköterskorna arbetat i smågrupper för att sammanställa material kring teman: sömn, 

mat och fysisk aktivitet samt framtagandet av gemensamma mallar såsom kallelser. 

 

Systemadministratören medverkar på yrkesnätverk vid implementering av nyheter i 

journalsystemet samt vid behov. Innan större implementeringar provkörs detta på vissa valda 

pilotskolor. Ett exempel på detta är digitala hälsodeklarationer till vårdnadshavare att fylla i inför 

hälsosamtalen. Ett positivt utfall vilket medför att detta kommer att implementeras på samtliga 

grundskolor i Borås Stad. 

 

 

Patienten som medskapare  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de 

närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, 

deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Att patienten bemöts med respekt 

skapar tillit och förtroende.  

 

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

Elevhälsans medicinska insats bygger på frivillighet och samtycken inhämtas från vårdnadshavare, 
detta är en förutsättning för insatser.  

Genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal med elever i förskoleklass, åk 4 och åk 7/8, 
undersökning av längd, vikt samtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer i åk 2 samt erbjuda 
vaccinationer enligt nationella barnvaccinationsprogrammet till samtliga elever i åk 2, åk 5 och åk 
8. Inför dessa samtal informeras elever samt vårdnadshavare och vårdnadshavarna ges möjlighet 
att lämna in en hälsodeklaration där det finns möjlighet att ta upp frågor som känns angelägna att 
lyfta vid hälsobesöket. Tolkbehov tillgodoses när behov finns. Vårdnadshavare deltar vid 
hälsosamtalet med elev i förskoleklass samt vid vaccination i Åk 2. Vid behov även närvara vid 
vaccination av elever i de högre åldrarna. Ett skriftligt medgivande av båda vårdnadshavarna 
krävs för att skolsköterska kunna vaccinera en elev. Skriftligt medgivande krävs även vid 
rekvisition av journalhandlingar från annan vårdgivare.  

Ny folder framtagen 2021 ”Välkommen till Elevhälsan!” som bland annat beskriver bas 
programmet för EMI, denna folder delas ut till vårdnadshavare i samband med hälsobesöket i 
förskoleklass samt till nya elever på skolan. Denna information bidrar till välinformerade elever 
och vårdnadshavare. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som 

krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.  

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Loggkontroll i journalsystemet 
Prorenata (PRN) 

1 gång i månaden 

 

MLA ansvarig 

Journalsystemet PRN 

Dokumentationsgranskning 1gång per år MLA ansvarig 

Journalsystemet PRN 

Skolsköterskemottagningar 
2021: Syntavla/KM, 
scoliometer, mätsticka, 
otoskop, stämpel (brev) 

1 gång under 2021 
på varje skolenhet 

MLA ansvarig, detta gjordes 
via digitala verksamhetsbesök 
på grund av rådande pandemi. 

 

Avvikelser Fortlöpande MLA ansvarig 

Avvikelsehanteringssystemet 

Hörselmätare/Audiometer I gång per år MLA ansvarig 

Skickas för kalibrering till 
Entomed över sommaren 

Kalibrering av 
blodtrycksmanschett 

1 gång per år Egenkontroll varje 
skolsköterskas ansvar 

Hälsosamtalsmallar i PRN och 
blanketter tillhörande EMI 

Fortlöpande MLA ansvarig 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 

kap. 3 § 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador 

ökar kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården 

inte blivit det som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och 

konsekvenser för patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och 

prioritering av insatser.  

Arbetet med avvikelser sker fortlöpande. MLA informerar enhetschef om de avvikelser som 

mottagits samt verksamhetschef vid allvarlig händelse. MLA analyserar händelserna samt 

kontaktar de inblandade personerna som varit involverade. MLA undersöker så att nödvändiga 

åtgärder vidtagits och sedan gått ut med information till hela skolsköterskegruppen. MLA ser ifall 

det brustit i rutiner som medfört att avvikelse inträffat. 

Under 2021 mottogs inga avvikelser som bedömts som allvarliga. De avvikelser som inkommit 

har handlat om brister i samverkan med andra vårdgivare, journalhantering, bevakningar, 

vaccinationer, brister i dokumentation och brister kring utfört basprogram. Totalt 64 stycken. 
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Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del 

av verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva 

perspektiven på patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade 

variationer stärks patientsäkerheten.  
aG 

Genom att använda sig av ändamålsenligt journalsystem som Prorenata skapas 

en god förutsättning att arbeta patientsäkert. Utarbetade rutiner skapar förutsättningar för 

skolsköterskorna att arbeta säkert och på ett effektivt sätt. Bibehålla kontinuitet bland 

skolsköterskorna bidrar till en stärkt patientsäkerhet. Anställd skolläkare har ökat 

patientsäkerheten för eleverna inom GRF. Vid verksamhetsbesök som utförs av MLA undersöks 

skolsköterskornas lokaler, utrustning etc. Verksamhetsbesöken genomförs årligen, under 2021 

genom digitala besök på grund av rådande pandemi. Framkommit brister gällande lokalernas 

utformning, vissa skolsköterskemottagningar är för trånga, lyhörda och att det saknas rinnande 

vatten på några mottagningar.  

Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, 

teknik och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt 

och det är viktigt att agera på störningar i närtid.  

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa 

som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare 

uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser 

som skulle kunna bli följden av händelsen. Inför varje större förändring inom verksamheten 

görs en Risk- och Konsekvensanalys (RoK). Under 2021 gjordes bland annat dessa: epikris vid 

stadiebyte, risk för smitta Covid-19 gällande skolsköterskor och inför vaccination Covid-19. 

 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom 

hälso- och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar 

till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan 

verksamheten utvecklas så att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för 

vårdskador minskar. Genom att diskutera avvikelser regelbundet belyses de 

händelser som inträffat och åtgärder vidtas för att säkerställa att det inte inträffar 

igen. Inom EMI behövs ett fortlöpande arbete kring bevakningar och vaccinationer bedrivas.  
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Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

 

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet ska utföras i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och skyldighet att bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den 

lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser, 

föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. Avvikelsehanteringssystemet är känd för 

elevhälsans medicinska insats.  

 

 

 

Anger inom vilket område 

avvikelse inträffat 

Antal 64 

Samverkan 11 

Journalhantering 17 

Bevakningar 11 

Vaccinationer 8 

Dokumentation 10 

Basprogram 7 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

Hantering av klagomål och synpunkter sker via synpunktshantering för Borås Stad. Inga klagomål 

eller synpunkter till elevhälsans medicinska insats har inkommit. 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som 

flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden 

med bibehållen funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I 

patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som resiliens. För EMI är detta 

viktigt när behov vid frånvaro att ta in personal från bemanningsföretag eller 

vikarier tillse att även dessa får en god introduktion och fortbildning.  
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

 

Mål Strategi/er Åtgärd 

Mål 1 

Metodstöd för skolsköterskor 
flyttas över till Canea 

 

MLA-EMI leder arbetet på 

uppdrag av verksamhetschefen 

 

 

Arbetet påbörjas under 2022 

Mål 2 

Möjliggöra för skolsköterskorna 

att hantera hälsodeklarationer 

inför hälsosamtal digitalt. Detta 

har provats på pilotskolor där 

utfallet varit positivt 

Systemansvarig för PRN 

utvecklar denna möjlighet 

tillsammans med PRN 

Införs kommande läsår 

2022/2023 

Mål 3 

Implementering av smarta 

checklistor 

MLA tillsammans med PRN 

systemadministratör samt PRN 

gruppen  

Införs kommande läsår 

2022/2023  

 



 
 

 

 
 

 
Patientsäkerhetsberättelse 

för Elevhälsans psykologiska insats 
Grundskoleförvaltningen 

År 2021 
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INLEDNING 
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande med syfte att stödja elevernas utveckling 
mot utbildningens mål. Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling och har 
tillsammans med hela skolan ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och 
personliga utveckling. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever. 
I elevhälsan ingår bland annat psykologer. En mindre andel av de psykologiska insatserna handlar om 
individinriktade insatser direkt med elev. Insatserna kan handla om att identifiera och åtgärda problem i 
elevens lärande, utveckling och hälsa. Insatser kan också innebära att delta i arbetet med att anpassa 
undervisningen till varje elevs förutsättningar samt bistå med kunskap kring elever som behöver särskilt 
stöd. En del av dessa insatser omfattas av bl.a. hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kartläggning, bedömning och utredning av elev i syfte att undanröja hinder 
för lärande eller som en del i skolformsutredningar är exempel på sådana insatser. Det är dessa insatser som 
föreliggande patientsäkerhetsberättelse redogör för. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt kunna redovisa strategier, mål och resultat för de psykologiska insatserna; för såväl invånare i Borås 
Stad som andra intressenter.  
 
 

 

 

 
 
 

Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården 2020–2024” 
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SAMMANFATTNING 
Under verksamhetsår 2021 har främsta fokus för elevhälsans psykologiska insats varit att fortsätta utveckla 
och implementera processer och rutiner i enlighet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.  
En av de viktigaste delarna för att tillgodose en god patientsäkerhet är dock att det finns psykologer med 
adekvat psykologisk kunskap och erfarenhet inom såväl det kliniska fältet som inom pedagogisk psykologi. 
Att ha en balans i uppdraget utifrån skollagens fokus på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter 
samtidigt som god och patientsäker vård upprätthålls ligger i verksamhetens intresse.  
Samtidigt är det viktigt, för att kunna ge god och säker vård, att det finns psykologer som följer elever över 
tid. I Grundskoleförvaltningen har det över tid varit svårt att tillsätta psykologtjänster, generellt är det få 
psykologer som söker lediga tjänster och ännu färre med adekvat kunskap och erfarenhet. Det har också 
varit svårt att få psykologer att stanna över längre tid. Stor del av verksamhetsåret har ägnats åt att rekrytera 
och introducera ny personal. Man har fortsatt att förbättra introduktion till nyanställda genom att revidera 
introduktionsplan, genomföra riktade utbildningsinsatser samt att den nyanställde psykologen får stöd av 
en mentor. Dessa insatser har fallit väl ut och också möjliggjort att på ett effektivt sätt komma in i 
skolpsykologuppdraget. Det kan dock inte till fullo ersätta den kompetens och erfarenhet som byggs upp 
genom att psykologer stannar över tid. För att tillgodose en någorlunda likvärdighet och stabilitet i 
skolpsykologisk kompetens ut i verksamheten, har man därmed anlitat externa konsulter. 
När det finns en rörlighet bland de anställda är det än viktigare att ha tydliga processer och rutiner i det 
patientnära arbetet. Man har under året tagit fram en process med tillhörande aktiviteter och rutiner för att 
säkra kvalitet vid psykologbedömning av Intellektuell funktionsnedsättning. Då psykologbemanningen till 
mestadels bestått av nylegitimerade eller psykologer utan erfarenhet av skola/elevhälsa har man även 
inventerat behov av kompetensutveckling och tagit fram en plan för detta. 
Under det gångna året har man arbetat enligt rådande pandemirestriktioner från Borås Stad och 
Folkhälsomyndigheten. Det har bland annat inneburit distansarbete och för att tillgodose hög 
patientsäkerhet har man fortsatt arbeta enligt framtagen rutin. Att digitalisera avvikelsehanteringen blev 
angeläget och detta genomfördes i aktuellt journalsystem och implementerades i verksamheten.  
Samverkansmöten med externa vårdaktörer har fortsatt för att förbättra samordnade insatser utifrån elevers 
behov och klargöra elevhälsans uppdrag.  
Utifrån sammanställning av avvikelser framkommer det att flertalet handlar om svårigheter att nå uppsatta 
mål när det gäller skyndsamhet att bedöma Intellektuell funktionsnedsättning i skolformsutredningar. Under 
kommande verksamhetsår kommer man att prova att förlägga samtliga utredningar till externa konsulter 
samtidigt som verksamhetens psykologer får fler skolenheter i sina områden. Målsättningen är att man 
genom externa konsulter erhåller psykologer med den erfarenhet och kompetens som krävs samtidigt som 
man når verksamhetens uppsatta tidsmål. Verksamhetens psykologer kan arbeta med hälsofrämjande och 
förebyggande processer som kräver ett kontinuerligt deltagande i de lokala skolenheternas hälsofrämjande 
skolutvecklingsarbete.   
Det kvarstår ett behov av att utveckla och implementera processer och rutiner för att säkerställa att 
ledningssystemet uppfyller de krav och mål som gäller enligt rådande lagar och förordningar. Under 
kommande år kommer man att se över möjlighet att implementera ett digitalt avvikelsehanteringssystem i 
samverkansprocesser samt dokumentation av samverkansplaner i en digital plattform. Ny upphandling av 
journalsystem kommer genomföras under 2022 och där arbetar man för att journalsystemet håller de krav 
som gäller för god patientsäkerhet och att det blir så lite störningar som möjligt för verksamheten. Att 
genomföra en behovsanalys och planering för framtida psykologbemanning anses ytterst angeläget och bör 
ligga i vårdgivarens yttersta intresse för att säkra en god och säker vård.  
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Engagerad ledning och tydlig styrning  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 
ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer.  

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

För verksamhetsåret 2021 har elevhälsans psykologiska insats enligt skollagen, 
fokuserat på att initiera och bibehålla hälsofrämjande och förebyggande insatser på 
grupp- och organisationsnivå. Man har samtidigt fokuserat på att upprätthålla och utveckla god kvalitet 
i individinriktade hälso-och sjukvårdsinsatser. Insatser inom elevhälsan ska syfta till att eleverna når 
utbildningens mål. I syfte att skapa en klar styrning i verksamheten har man tydliggjort, internt såväl som 
externt, vilka individinriktade insatser som ryms inom uppdraget för elevhälsans psykologiska insats.  
Då verksamheten är eftersatt utifrån dokumenterade processer och rutiner har man lagt fokus på att 
utveckla dessa i enlighet med ledningssystemet. Att verksamheten har processer och rutiner i det 
patientnära arbetet är viktigt utifrån patientsäkerhet, särskilt när det finns en rörlighet i verksamhetens 
psykologbemanning.  
Utifrån det individinriktade arbetet som faller inom hälso-och sjukvårdens regelverk, har man identifierat 
och utvecklat processer med tillhörande aktiviteter i det patientnära arbetet. Till stor del så innebär det 
individinriktade hälso-och sjukvårdsarbetet bedömningar av Intellektuell funktionsnedsättning i 
skolformsutredningar. I dessa delar har man bland annat tagit fram en process med tillhörande 
aktiviteter, inventerat kompetensutvecklingsbehov hos psykologerna samt lagt upp en plan utifrån 
identifierade områden. Syftet har varit att säkerställa tillvägagångssätt i bedömningar samt tillgodose god 
kvalitet. Att hålla god dokumentation är en viktig del i ett gott patientsäkerhetsarbete. Under året har 
man haft som mål att både dokumentation av informerat samtycke samt genomförande ska ha ökad 
kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt med bland annat struktur för återkommande 
aktiviteter i ett årshjul, man har utfört egenkontroll i form av kollegial granskning av utlåtanden, analys 
av avvikelser, journalgranskning m.m. och även initierat riskanalys vid förändring i verksamheten.  

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 

 
Vårdgivare 
Borås Stad är genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs 
i stadens regi. Genom gällande nämndreglemente hade kommunfullmäktige för år 2021 uppdragit 
Grundskolenämnden att utgöra vårdgivare genom att ansvara för ledningen av den kommunala hälso- 
och sjukvården inom Grundskoleförvaltningen. 

 
Verksamhetschef  
Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verksamheten, dvs. en 
verksamhetschef. Verksamhetschefen har ett samlat ansvar för verksamheten och ska säkerställa att 
patienternas behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Verk-
samhetschefen förordnas av vårdgivaren genom nämndbeslut. Verksamhetschefen för elevhälsans 
psykologiska insats har även haft befattning chef för elevhälsan. Därmed har verksamhetschefen haft det 
yttersta ansvaret för elevhälsans verksamhet. Uppdraget som verksamhetschef innebär att strukturerat 
leda och planera kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Verksamhetschef som inte har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet kan uppdra åt andra befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. 
 
Psykologiskt ledningsansvarig 
Psykologiskt ledningsansvarig har från verksamhetschefen fått i uppdrag att utföra enskilda 
ledningsuppgifter. Psykologiskt ledningsansvarig har bland annat ansvar för att ta fram 
förändringsförslag på nya rutiner och processer i enlighet med ledningssystemet samt utifrån systematiskt 
kvalitetsarbete rekommendera förändringsförslag och insatser för att öka kvalitet i den psykologiska 
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insatsen. Psykologiskt ledningsansvarig tar även emot och hanterar avvikelser samt i samråd med 
verksamhetschef initierar riskanalys.  
 
Enhetschef för psykologer 
Enhetschefen i elevhälsan har personalansvar och budgetansvar för psykologerna i verksamheten. 
Enhetschefen ansvarar bland annat för att det finns tillgång till psykologer, exempelvis genom rekrytering 
eller via externa aktörer. Enhetschefen ska även tillse att psykologer ges tid och möjlighet till erforderlig 
kompetensutveckling. 
 
Psykologer 
Under verksamhetsåret var det budgeterat för 9.15 årsarbetare och man hade en bemanning på 8.15 åa. 
Det har anställts tre nya psykologer under verksamhetsåret och sen år 2019 har mer än hälften av 
psykologerna bytts ut. Psykologerna hade under verksamhetsåret 4-6 skolenheter/psykolog och ca 1500 
elever/psykolog. Utöver att tillföra psykologisk kompetens till enskilda skolenheterna arbetar psykologer 
även med centrala uppdrag som tillgodoser hela verksamheten. I egenskap av att psykologer är 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har de ett individuellt yrkesansvar att utföra sitt arbete i enlighet 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologerna ansvarar för de uppgifter de tilldelas och åtar sig. 
Psykologen ska ha god kännedom om aktuell forskning inom arbetsområdet men också god kännedom 
om Borås Stads processer och rutiner.   

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

 
Samverkan för barns och ungas hälsa 
I januari 2021 beslutades en ny överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och kommunens 
alla 49 kommuner, Samverkan för barns och ungas hälsa. Den syftar till att främja och tydliggöra struktur och 
ansvar för samverkan, samt samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. 
Överenskommelsen utgår från de lagar som reglerar samverkan när barn och unga har individuella behov 
av insatser från både kommun och region. Målet med överenskommelsen är tidig upptäckt och 
samordnade insatser som motverkar stora, komplexa problem i framtiden. En del av detta kan vara rätten 
till skolgång och miljöanpassning i skolan. Skolan är en likställd samverkanspart i alla sammanhang och 
samverkan ska ske på alla nivåer. Överenskommelsen tillsammans med Riktlinje för Samordnad individuell 
plan (SIP) ersätter riktlinjer för Västbus.  

 
Riktlinje för Samordnad individuell plan och Rutin för samverkan kring barn och unga 
Riktlinje för Samordnad individuell plan är framtagen av Vårdsamverkan i Västra Götaland och syftar till att 
säkerställa och möjliggöra att enskilda individer och eventuellt närstående får det stöd de behöver. Enligt 
riktlinjen, är skolan och elevhälsan, socialtjänst och hälso-och sjukvård i Västra Götaland jämbördiga 
parter när det gäller att upptäcka behov av SIP. Psykologer medverkar i SIP på rektors uppdrag.  

 
Elevhälsans psykologiska insats har identifierat samverkansbehov när det gäller elever som utreds för 
Intellektuell funktionsnedsättning i skolformsutredningar. Enligt utformad rutin så får elever som 
diagnosticeras med Intellektuell funktionsnedsättning information om Lagen om stöd och service (LSS) 
samt information om Barn- och ungdomshabiliteringen. I samråd med elevhälsans medicinska insats 
remitteras de elever och vårdnadshavare som önskar till Barn-och ungdomshabiliteringen samt för 
etiologisk utredning.  
Elevhälsans psykologiska insats har utarbetat ett remissförförande till specialistnivå inom regionen. Det 
gäller för elever som utreds för Intellektuell funktionsnedsättning där det behövs differentialdiagnostiska 
överväganden på specialistnivå. Det kan exempelvis vara misstanke om neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning eller annan problematik.  
 
I övrigt så har lokala samverkansmöten genomförts med följande: 

 Lokal närvårdssamverkan Borås.  

 Brottsförebyggande rådet 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Förskoleförvaltningen, Borås Stad  
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 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Borås Stad.  

 Logopedmottagningen Barn, Södra Älvsborgs Sjukhus. 

 Ungdomsmottagningen Borås. 

 Primärvårdsenhet med tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa 

 Barn- och ungdomsmedicinmottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus 

 Barn- och Ungdomspsykiatrin, Södra Älvsborgs Sjukhus.  

 Barn- och ungdomshabiliteringen, Södra Älvsborgs Sjukhus.  

 Psykologiskt ledningsansvariga i närliggande kommuner.  
 
Samverkan mellan förvaltningarna 
Under 2021 har psykologiskt ledningsansvariga i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och 
Grundskoleförvaltningen haft regelbundna möten vilket bidrar till patientsäkerhet på en övergripande 
nivå. Chef för barnhälsan, Förskoleförvaltningen och verksamhetschef elevhälsan, 
Grundskoleförvaltningen, samverkar kontinuerligt dels utifrån de elever som behöver uppskjuten 
skolstart samt kring de elever som behöver tidig skolstart i grundsärskolan. Det finns övergångsplaner 
mellan förvaltningarna för att samverka kring elever som behöver stödåtgärder av extraordinärt slag, i 
den ingår rektors ansvar att involvera berörd elevhälsopersonal.  

 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

 
Elevhälsans psykologiska insats ska följa Borås Stads informationssäkerhetspolicy samt tillhörande 
styrdokument, riktlinjer och rutiner. Psykologerna arbetar i ett digitalt journalsystem som garanterar säkerhet 
i enlighet med ISO 27000, GDPR och Hälso-och sjukvårdens lagar. Enligt upprättad rutin har psykologer 
åtkomst endast till de elevjournaler som tillhör dennes skolområden. Vid behov ges tillfälliga 
journalbehörigheter utöver detta. Systemansvarig kontrollerar varje månad om någon användare varit inaktiv 
i mer än tre månader. Vid behov avregistreras användaren om det inte finns giltiga skäl till inaktiviteten. 
Behörighetskontroll av användare och kontaktskolor genomförs regelbundet.  
Årlig arkivering av såväl fysiska som digitala journaler sker enligt framtagna instruktioner.   
Verksamheten har tagit fram en rutin för videomöte samt handhavande av patientuppgifter vid 
distansarbetet.  
Vårdgivaren ska utse en eller flera personer som ansvarar för ledning och samordning av 
informationssäkerhetsarbetet och ska minst en gång per år sammanställa information om det arbetet till 
vårdgivaren. Informationen ska innehålla uppgifter om riskanalyser, incidenter, uppföljningar och 
förbättringsåtgärder. Det finns inget dokumenterat arbete med informationssäkerhet vid elevhälsans 
psykologiska insats att sammanställa. 
Vårdgivaren ska årligen utvärdera skyddet mot såväl intern som extern olovlig åtkomst till datornätverk och 
informationssystem som används för behandling av personuppgifter. En sådan utvärdering är inte gjord vid 
elevhälsans psykologiska insats. 
 
 

En god säkerhetskultur  
En grundläggande förutsättning för säker vård är en god säkerhetskultur. 
Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  
Då psykologiskt ledningsansvarig har en kontinuerlig dialog med psykologerna i 
verksamheten kan man fånga upp identifierade risker och främja en öppen dialog 
kring avvikelser. Att psykologerna känner en trygghet med varandra och med 
psykologiskt ledningsansvarig är viktigt för att våga lyfta eventuella brister och 
avvikelser. Psykologiskt ledningsansvarig är med i den centrala elevhälsans 
verksamhetsledning vilket bidrar till ett helhetsperspektiv på verksamheten. Ett 
patientsäkerhetsperspektiv kan då också genomsyra samtliga delar av verksamheten.  
Avvikelser finns med som en återkommande punkt på interna psykologmöten. Psykologerna uppmuntras 
att reflektera och vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet. Att psykologer sitter centralt placerade och har 
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rum i anslutning till varandra främjar en god säkerhetskultur, det blir enkelt att mötas och kommunicera vid 
behov. Psykologer har återkommande extern handledning, möjlighet till kollegial handledning samt stöd 
från psykologiskt ledningsansvarig vid behov. 
I introduktionsplan för nyanställda tydliggörs arbetet kring patientsäkerhet och rapporteringsskyldigheten 
för personal inom hälso-och sjukvård. Rapporteringsskyldigheten tas upp som ett återkommande tema för 
psykologerna. Då patientsäkerhet och arbetsmiljö hänger ihop och påverkar varandra, har enhetschef för 
psykologerna och psykologiskt ledningsansvarig kontinuerlig dialog kring dessa områden. Vid behov så 
involveras även verksamhetschef och psykologer. 
 
 

Adekvat kunskap och kompetens 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med 
personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 
arbete. I Grundskoleförvaltningen har det över tid varit svårt att tillsätta 
psykologtjänster, generellt är det få psykologer som söker lediga tjänster och ännu 
färre med adekvat kunskap och erfarenhet. Det finns samtidigt en rörlighet i 
psykologbemanningen.  
Då verksamheten har en rörlighet i psykologbemanning är det viktigt att vid nyanställning identifiera 
kompetensutvecklings- och fortbildningsbehov. Nyanställda ska ges möjlighet att gå utbildning inom 
testmetodik och annan relevant fortbildning, till detta behöver man avsätta tid och budget. Extern 
handledning, stöd från psykologiskt ledningsansvarig och mentorsstöd vid nyanställning är exempel på 
insatser som genomförs för den nyanställde. Samtidigt behöver man som psykolog erfarenhet i den typ av 
arbetsuppgifter som genomförs inom elevhälsans uppdrag för att upprätthålla god patientsäkerhet. Det är 
en utmaning om verksamheten har en stor andel nylegitimerade psykologer eller nyanställda som inte har 
den erfarenhet som krävs för uppdraget. Därför är det viktigt för god patientsäkerhet att man arbetar för 
att psykologer, som arbetat upp erfarenhet och kompetens, stannar kvar i verksamheten. Särskilt då det tar 
tid att bygga upp skolpsykologisk kompetens hos enskild psykolog. 
Då det samtidigt råder brist på psykologer på arbetsmarknaden behöver verksamheten strategiskt arbeta för 
en god kompetensförsörjning av psykologer nu och framtiden. Verksamheten behöver kartlägga vilka 
faktorer som är avgörande för att psykologer stannar över tid och tillgodose behov utifrån dessa. 
Indikationer, som ges från psykologerna, är att utifrån nuvarande bemanning är det en utmaning att få balans 
i det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget samtidigt som man upprätthåller god kvalitet i 
individinriktade hälso-och sjukvårdsinsatser. Parallellt behöver man ha strukturer för att möta efterfrågan 
av skolpsykologisk kompetens .Det kan till viss del tillgodoses genom att anlita externa konsulter. För att 
upprätthålla god patientsäkerhet och kvalitet är det viktigt att verksamheten fastställer vilken erfarenhet och 
kunskap som krävs hos externa aktörer i specifika uppdrag.  
Under året har man kartlagt vilka kompetensutvecklingsbehov som finns när det gäller bedömning av 
Intellektuell funktionsnedsättning. Aktiviteter som påbörjats är bland annat; extern föreläsare, inläsning och 
kollegiala diskussioner utifrån identifierade teman, strukturer för stöd vid komplexa bedömningar samt en 
patientprocess med tillhörande aktiviteter.  
 

Patienten som medskapare  
PSL 2010:659 3 kap. 4 § 
 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 
delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin 
vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  
Det finns en dokumenterad struktur att involvera elev och vårdnadshavare när det gäller 
avvikelser av allvarligare grad. I övrigt så finns det ingen dokumenterad struktur eller aktivitet för elev- eller 
vårdnadshavares medverkan i patientsäkerhetsarbetet.  
Det ingår dock i psykologernas arbetssätt att bjuda in elev/vårdnadshavare till aktiv medverkan i 
psykologinsatser. För att göra elev och vårdnadshavare delaktiga finns det bland annat en rutin kring 
informerat samtycke och återgivning. Inför psykologutredning får vårdnadshavare information i form av en 
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broschyr samt muntlig information, vid behov även bildstöd. Man tydliggör vårdnadshavares rätt att avbryta 
påbörjad vårdinsats och använder tolk vid behov. Vårdnadshavare och elev har möjlighet att lämna 
synpunkter eller klagomål via Borås Stads e-tjänst eller direkt till psykologen, dock är det inget som 
psykologerna systematiskt informerar om.  
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för 
att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Förra årets patientsäkerhetsberättelse resulterade i 
nedan mål och åtgärder för ökad patientsäkerhet.  
 
 

Mål 1 Åtgärd 

 

Resultat och analys 

Bedömningar av Intellektuell 
funktionsnedsättning genomförs med 
god kvalitet dvs. utifrån beprövad 
erfarenhet och evidens.  

 

Ta fram en process med tillhörande 
aktiviteter och rutiner vid utredning av 
Intellektuell funktionsnedsättning. 
Inventera kompetensutvecklingsbehov 
utifrån utredning av Intellektuell 
funktionsnedsättning. 
Ta fram en plan för kompetensutveckling 
för att tillgodose behoven. 
Extern handledning till psykologer av 
specialistpsykolog. 

Process är framtagen dock har man inte 
genomfört någon kontroll av huruvida 
åtgärderna ökat patientsäkerheten eller i 
vilken utsträckning aktiviteter och rutiner 
följs. 
Kompetensutvecklingsbehov samt plan 
är framtagen och delvis genomförd. Dess 
effekter kopplade till målen kommer 
genomföras under kommande år. 
Psykologgruppen har kontinuerlig 
handledning av extern psykolog som 
även vid behov har anlitats för stöd till 
enskilda psykologer. 

Mål 2 

 

Åtgärd  

Avvikelsehanteringen blir digital och 
lättillgänglig.  

Ta fram digital avvikelserapport i 
journalsystemet Prorenata. 
Ta fram digital bedömnings- och 
händelseanalys i journalsystemet 
Prorenata. 
Implementera systemet i verksamheten. 

Åtgärder genomförda dock har man inte 
utvärderat effekt av digital 
avvikelsehantering.  

Mål 3 

 

Åtgärd  

Skolpsykologisk kompetens inom 
verksamheten bibehålls, samt 
skolenheters tillgång till skolpsykologisk 
kompetens säkerställs, även vid 
vakanslägen.  

 

Erforderlig kompetensutveckling till 
psykologer.  
Utvecklingsmöjligheter i form av 
specialistutbildning. 
Balans i uppdraget utifrån skollagens 
fokus på främst hälsofrämjande och 
förebyggande aktiviteter samtidigt som 
individinriktade insatser med god kvalitet 
upprätthålls.  
 

Kompetensutvecklingsinsatser samt 
specialistutbildning påbörjade och till viss 
del genomförda. Det är fortfarande en 
rörlighet i psykologbemanningen och det 
anställdes och introducerades tre nya 
psykologer under verksamhetsåret. Svårt 
att tillsätta psykologtjänster, generellt få 
sökanden på lediga tjänster och ännu 
färre med adekvat kunskap och 
erfarenhet. 

 
 
Elevhälsans psykologiska insats har genomfört egenkontroll utifrån en upprättad plan. 
Den egenkontroll som genomfördes under 2021 är följande: 
 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Kollegial granskning av psykologutlåtanden 2 gånger per år 
 

Digitalt journalsystem 

Journalföring 1 gång per år Digitalt journalsystem 

Informerat samtycke 1 gång per år Enkät till psykologer  

Digitalt journalsystem 

Behörighetskontroll 2 gånger per år Digitalt journalsystem 

Externa aktörers bemötande, 
kommunikation och tidsplanering 

1 gång per år Enkät till rektorer 
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Utifrån egenkontrollen som genomfördes år 2020 identifierades ett behov av 
att utveckla journalföringen.  
Målet för verksamhetsåret 2021 innebar bland annat att psykologerna ska ha 
kompetens inom området, särskilt samtycke. Psykologer ska vara väl 
införstådda i lagkravet gällande informerat samtycke. Elever/vårdnadshavare 
får individuellt anpassad information utifrån aktuell vårdinsats. 
Dokumentation gällande samtycke genomförs kontinuerligt och utifrån gällande 
lagkrav. 
 
Analys genomfördes och man såg behov av fortbildning kring journalföring samt rutiner som stödjer både 
journalföring av samtycke men också själva genomförandet med elev och vårdnadshavare.  
Åtgärder som vidtog: 

• Fortbildningstillfälle med fokus på lagkrav och syfte med journalföring och samtycke  

• Workshop i psykologgruppen kring samtycke   

• Rutin kring journalföring uppdaterades med fokus på informerat samtycke  

• Checklista för vad psykolog bör gå igenom med elev/vårdnadshavare inför påbörjad vårdinsats 

• Samtyckesblankett inför planerad vårdinsats 

• Broschyr till vårdnadshavare som ett led i anpassad information 

• Bildstöd till vårdnadshavare som ett led i anpassad information 

Målet följdes upp dels genom egenkontroll av slumpvis utvalda journaler innan ovan åtgärder 
genomfördes och därefter genom egenkontroll efter ovan åtgärder. Se resultat i tabell: 

 

Dokumentation av samtycke i 
journalen 

Före åtgärder 
(andel i % som registrerar) 

Efter åtgärder 
(andel i % som registrerar) 

Information om 
frågeställning samt 
utredningsprocessen har 
delgivits vårdnadshavare 

60% 100% 

Information om journalföring 
till vårdnadshavare 

40% 87,5% 

Information om rätten att ta 
tillbaka sitt samtycke 

10% 37,5% 

Information om sekretess 
och informationsdelning 

40% 62,5% 

Samtycke från 
vårdnadshavare/elev 

40% 100% 

  
Utöver detta genomfördes även en mätning kring hur psykologen upplever att journalföringen följer de 
lagar och föreskrifter som finns kring informerat samtycke. Efter insatserna upplevde 71% av psykologerna 
att de i stor utsträckning följde de lagar och föreskrifter, jämfört med 9% innan insatserna.  
Utifrån resultaten ser man tydliga förbättringar i samtlig dokumentation samt att psykologerna själva 
upplever en ökad kompetens inom området. Generellt så har åtgärderna gett effekt och målet kring god 
journalföring kan ses som delvis uppnådd. Dock är detta ett tema som kontinuerligt behöver återkomma 
dels för att hålla kompetensen uppdaterat men också utifrån att det finns en rörlighet i 
psykologbemanningen. Resultat och fortsatt diskussion kring temat har förts med psykologgruppen. Man 
har dock inte undersökt elev/vårdnadshavares upplevelse av information och anpassning av den.  
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Öka kunskap om inträffade vårdskador  
SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 
kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det 
som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för patienterna 
ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av insatser.  
Händelser som har eller hade kunnat medföra vårdskada bedöms och utreds av 
psykologiskt ledningsansvarig. Vid mindre allvarliga händelser informeras enhetschef 
och verksamhetschef om rekommenderade åtgärder. Vid allvarligare händelser 
informeras även verksamhetschef och enhetschef som kan fatta beslut kring åtgärder. Psykologer informeras 
kontinuerligt kring inkomna avvikelser och beroende på händelse är de delaktiga i åtgärdsförslagen. Inga 
händelser har bedömts som allvarliga under verksamhetsåret.  
 

Tillförlitliga och säkra system och processer  
Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på 
patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 
patientsäkerheten.   
Arbetet med att skapa säkra processer är påbörjat dock så saknar verksamheten en 
del grundläggande processer och system i enlighet med ledningssystemet. Det är 
viktigt att det finns säkra processer såväl i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som 
i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta för att rätt patient ska få rätt vård, på rätt plats, i rätt tid. De 
processer och rutiner som är framtagna finns i ett digitalt dokumenthanteringssystem. Syftet är att all 
framtagning och distribution av dokumenten kvalitetssäkras och effektiviseras, ger full spårbarhet och 
versionshantering. Elevhälsans psykologiska insats har därmed alltid tillgång till senast gällande version när 
det gäller processer och rutiner.  

Säker vård här och nu  
Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik 
och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är viktigt 
att agera på störningar i närtid.  
Då verksamheten har och kommer fortsatt behöva anlita externa konsulter behöver 
man kontinuerligt se över och kvalitetssäkra dessa insatser. Rutiner och instruktioner 
är framtagna. För att tillse att dessa efterlevs samt förbättras behöver man genomföra 
egenkontroll av insatserna. Någon systematisk egenkontroll av detta har inte genomförts 
under föregående verksamhetsår utan är ett identifierat utvecklingsområde.  

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 
medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta 
sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli 
följden av händelsen. I ledningssystemet anges att verksamhetschefen ansvarar för att se till att riskanalys 
genomförs och dokumenteras vid händelser eller förändringar som kan påverka verksamheten. År 2021 
genomfördes en riskanalys utifrån att verksamheten under år 2022 kommer att anlita externa aktörer vid 
utredning av Intellektuell funktionsnedsättning. Riskanalysen resulterade i bl.a. tydliggörande av krav i 
upphandlingen  samt instruktioner till såväl externa och interna aktörer; psykologer samt rektorer. Viktiga 
faktorer för att bibehålla patientsäkerheten var att journalföring genomförs i verksamhetens 
journalsystem, ansvar för remiss kvarligger hos vårdgivaren och utförs av lokal skolpsykolog samt att 
återgivning och anpassning genomförs enligt verksamhetens rutiner. Det finns dock ingen framtagen 
rutin kring hur riskanalys ska genomföras och av vem.  
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Stärka analys, lärande och utveckling  
Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- och 
sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, 
hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så att 
kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 
 
Verksamheten arbetar kontinuerligt för att uppmärksamma personalen på att rapportera avvikelser 
genom årlig återkommande information om rapporteringsskyldigheten samt vid introduktion av 
nyanställda. Utöver information om rapporteringsskyldigheten har verksamheten tagit fram en digital 
avvikelsehantering i nuvarande journalsystem vilket i sin tur ska bidra till en smidig rapportering. Då den 
digitala avvikelsehanteringen implementerades under senare delen av verksamhetsåret så har någon 
utvärdering eller uppföljning kring den inte genomförts.  
För verksamhetsåret 2021 har 15 avvikelser rapporterats för elevhälsans psykologiska insats. Se nedan 
tabell: 

Område Antal 

Posthantering 1 

Instrumentsekretess 1 

Samverkan 1 

Förlängt vårdförlopp 10 

Tolkförmedling 1 

Sekretess 1 

 
 
Rapporterade avvikelser är i antal likt föregående år, vilket tolkas som att det finns en medvetenhet kring 
rapportering av avvikelser hos psykologer. Återkoppling och diskussion kring åtgärder förs med 
regelbundenhet inom psykologgruppen. Föregående år hade ett större antal avvikelser rörande journalföring 
vilket man systematiskt har arbetat för att förbättra under det gånga året. Under 2021 har inga avvikelser 
avseende journalföring inkommit, detta tolkas utifrån att de kompetenshöjande insatserna kring 
journalföring har fallit väl ut.  
Avvikelser för 2021 har i hög grad handlat om förlängda vårdförlopp, dels har man inte kunnat fördela 
psykologutredningar avseende Intellektuell funktionsnedsättning inom 1 månad, vilket är verksamhetens 
målsättning. I viss grad har man inte heller färdigställt utredningar inom 2 månader, vilket är verksamhetens 
målsättning. Inga avvikelser har ansetts orsaka vårdskada i högre omfattning. Orsaker till förlängda 
vårdförlopp har bland annat berott på vakanser, sjukskrivningar men också bristande kompetens och 
erfarenhet av utredningsarbete. Förfrågningar från verksamheten kring psykologbedömningar inkommer 
med ett ojämnt intervall vilket gör att det kan skapa toppar och elevhälsans psykologiska insats har svårt att 
möta efterfrågan. Åtgärder som genomförts under 2021 har bland annat varit inköp av utredningar via 
externa konsulter samt att höja kompetensen bland psykologerna avseende utredning av Intellektuell 
funktionsnedsättning. Övriga åtgärder har varit att se över nyanställdas erfarenhet och kompetens kring 
utredningar samt erbjuda relevant utbildning och stöd.  
Verksamheten har identifierat ett behov av att effektivisera processen kring bedömning av Intellektuell 
funktionsnedsättning, detta då flertalet avvikelser har handlat om förlängda vårdförlopp. Därmed kommer 
man under år 2022 att förlägga samtliga utredningsförfrågningar gällande Intellektuell funktionsnedsättning 
på externa aktörer. Målsättningen är dels att öka patientsäkerheten genom att anlita erfarna psykologer 
samtidigt som man håller rimliga handläggningstider. Därmed kommer man även att frigöra verksamhetens 
psykologer att vara involverade i hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter i högre grad.   
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Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

I Borås Stad finns det ett digitalt klagomåls-och synpunktshanteringssystem som används för synpunkter 
och klagomål från elever och vårdnadshavare.  Det finns dock inte någon systematiserad handläggning av 
synpunkter och klagomål från den interna verksamheten. Under 2021 har det framkommit två klagomål 
kring två olika externa konsulter. Klagomålen har inkommit från rektorer och de båda externa konsulterna 
informerades. I ena fallet kommer man i fortsättningen inte anlita konsulten mer, dels utifrån klagomålet 
men också utifrån andra brister. I det andra fallet såg man till att ärendet omfördelades till intern psykolog.  
 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  
Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan 
anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen 
funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang 
beskrivs detta som resiliens.  

Arbeta patientsäkert i framtiden 
En avgörande faktor för att möta framtida utmaningar och tillgodose en god och säker 
vård, är tillgång till psykologer med adekvat erfarenhet och kompetens. Att verksamheten 
har en beredskap och strategi för framtida kompetensförsörjning är en av de enskilt viktigaste faktorerna 
utifrån patientsäkerhet. Verksamheten har systematiserat introduktion till nyanställda och stödsystem såsom 
mentorskap och handledning, dock behöver man tillräcklig erfarenhet som inte kan tillgodoses genom annat 
än just erfarenhet. Så verksamheten behöver ha andra strukturer som skapar en flexibilitet samtidigt som 
god och säker vård tillgodoses. Att ha strukturer och rutiner för att anlita externa aktörer med adekvat 
kompetens är ett sätt att möta framtida utmaningar.  Det bör på politisk och styrande nivå tas fram en 
strategisk plan för att dels bibehålla men också attrahera psykologisk kompetens till verksamheten. Att 
genomföra en behovsanalys och planering för framtida psykologbemanning anses ytterst angeläget och bör 
ligga i vårdgivarens yttersta intresse för att säkra en god och säker vård.  
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 
 

Mål Åtgärd 
Framtida kompetensförsörjning   

Psykologer vill arbeta i 
Grundskoleförvaltningen och fler 
ansökningar inkommer till lediga tjänster. 
Anställda psykologer stannar minst i fem 
år.  

 Verksamheten kartlägger vilka faktorer som är 
avgörande för att psykologer stannar över tid. 

 Vid uppsägning och avslut av tjänst kartlägger 
verksamheten orsaker till uppsägning enligt Borås 
stads rutin.  

 Identifierade behov och förslag på åtgärder 
presenteras på politisk och styrande nivå.  

God kvalitet i psykologbedömningar  

 
Bedömningar av Intellektuell 
funktionsnedsättning genomförs med god 
kvalitet och utifrån verksamhetens uppsatta 
tidsmål. 

 Bedömningar utförs av 
psykologer med adekvat 
kompetens och erfarenhet av 
uppdraget 

 Flertalet av utredningar fördelas 
inom 1 månad. 

 Flertalet av utredningar 
genomförs och avslutas inom 2 
månader. 

 Dokumentation genomförs med 
god kvalitet.  

 Psykologers bemötande, 
kommunikation och 
dokumentation är god gentemot 
uppdragsgivaren och 
elev/vårdnadshavare.  

 

 

 Externa konsulters kompetens ,erfarenhet och 
tillgång till relevant testmaterial kravställs i 
upphandling. 

 Externa konsulter anlitas utifrån tillgänglighet, dvs. 

den som kan slutföra uppdraget först erhåller det. 

 Externa konsulter får instruktioner för att följa 
verksamhetens ledningssystem och rutiner.  

 Stickprovskontroller av dokumentation och 
journalföring och genomförs. 

 Feedback från rektorer kring externa konsulters 
bemötande, kommunikation samt dokumentation 
inhämtas. 

 Vid behov tillfrågas elev och vårdnadshavares 
upplevelse av vårdinsats.  

Systematiskt förbättringsarbete   

Elev, vårdnadshavare och andra 
intressenter medverkar till att utveckla 
kvaliteten i verksamheten genom att 
klagomål och synpunkter inhämtas.  
Inför varje påbörjad insats skall 
vårdnadshavare/elev få information om 
hur man lämnar klagomål och synpunkter. 
 

 Elev och vårdnadshavare får information vid 
påbörjad vårdinsats om vart man kan vända sig vid 
klagomål och synpunkter på verksamheten.  

 Det digitala avvikelsehanteringssystemet används för 
att registrera klagomål och synpunkter såväl internt 
som externt. 

 Klagomål och synpunkter analyseras minst 1 gång/år 
och verksamheten planerar insatser utifrån 
framkomna behov.  

 Verksamheten genomför vid behov direkta åtgärder. 
 

Riskanalyser genomförs fortlöpande för att 
bedöma om det finns risk för att händelser 
skulle kunna inträffa som kan medföra 
brister i verksamhetens kvalitet. 
 

 Riskanalys, metod, roller, ansvar och dokumentation 
tydliggörs i form av en rutin. 
 

Samverkan  

Samverkan och avvikelser mellan externa 
aktörer systematiseras.  
 

 Digitala samverkan- och avvikelsesystem (SAMSA 
och MedControl) implementeras i verksamheten. 

Informationssäkerhet  

Verksamheten lämnar ut journaler på ett 
rättssäkert sätt. 
 

 Rutin kring utlämning av journaler tas fram och 
implementeras. 
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Patientsäkerhetsberättelse EMI GRF.pdf 
 
Hej,  
 
Här kommer PSB, Patientsäkerhetsberättelsen för EPI, elevhälsans psykologiska insats och 
EMI, elevhälsans medicinska insats. Tanken var att vi skulle föredra dessa PSB på 
majnämnden, men då Jasmina inte kan medverka och Minna har slutat vid detta tillfälle är min 
fråga om det går att genomföra samma dragning på aprilnämnden? Jag antar att det är du, som 
förvaltningschef, som vidarebefordrar dessa två PSB till nämnden och att du, Adriana, diarieför 
dessa. Du kan väl återkoppla om du vill att jag behöver komplettera med något i processen. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jonas Sahlberg 
Chef för Elevhälsan 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
Borås Stad - Grundskoleförvaltningen 
Olovsholmsgatan 32, 501 80 Borås 
033 – 35 51 40 
boras.se/grundskola 
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Åtgärdsplan för undervisningsskuld och fördelning av 
skolmiljarden 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden godkänner åtgärdsplanen och fördelningen av 

skolmiljarden och översänder beslutet till Kommunstyrelsen samt rektorer för 

de fristående skolorna.        

Sammanfattning 
Under pandemin har skolorna varit hårt ansträngda av frånvaron av både elever 

och personal. Detta gäller särskilt högstadierna där alla årskurser drabbats. På 

låg- och mellanstadieskolorna har lågstadiet prioriterats när personalfrånvaron 

varit stor då de yngre barnen och deras vårdnadshavare har ett större 

omsorgsbehov. Det innebär att eventuella stängningar av undervisningen p.g.a. 

personalbrist främst drabbat mellanstadieeleverna. Grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp bedömer därför att det generellt är elever i nuvarande årskurs 4-9 

som är föremål för en undervisningsskuld då det är i dessa årskurser som 

undervisningen uteblivit i högst grad. Borås Stad har beslutat om en uppdelning 

mellan Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på 

så vis att 8,5 mnkr tillfaller Grundskolenämnden och dessa medel innefattar 

också elever i fristående skolor. Grundskolenämnden beslutar att de tilldelade 

medlen först fördelas efter elevantal i åk F-9 mellan de kommunala och de 

fristående skolorna och att därefter fördela utifrån elevantalet i årskurs 4, 5, 7 

och 8 till de kommunala skolorna. Det elevantal som förslås ligga till grund för 

beräkningen är elevantalet i mars 2022. Höstens utbetalning skall rektorerna 

rikta mot de blivande årskurserna 5, 6, 8 och 9. Rektor beslutar om vilka 

åtgärder som sätts in på grupp- eller individnivå. Medlen utbetalas i två lika 

stora delar. En utbetalning VT22 och en utbetalning HT22. En utvärdering 

presenteras för Grundskolenämnden i januari 2023.               

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
I rektors uppdrag ligger att organisera undervisningen så att alla elever når så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling men i skollagen lyfts också särskilt 

fram att elever som riskerar att inte nå kunskapskraven skall ges extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen och vid behov även 

särskilt stöd. Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras regelbundet genom 
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skriftliga omdömen upp till årskurs 5 och därefter genom betygssättning vid 

varje terminsslut från årskurs 6. 

Om en elev trots extra anpassningar ändå riskerar att inte nå kunskapsmålet 

skall elevens behov av särskilt stöd utredas. Om utredningen visar att särskilt 

stöd behövs skall ett åtgärdsprogram upprättas, genomföras, utvärderas och 

därefter antingen avslutas eller revideras. 

Det särskilda stödet ska i första hand ges inom den elevgrupp eleven som elev 

tillhör men får också vid behov ges i särskild undervisningsgrupp eller som 

enskild undervisning. Under vissa förutsättningar får särskilt stöd även ges som 

distansundervisning och genom anpassning av studiegången som innebär 

avvikelser från timplanen samt de ämnen som annars gäller för utbildningen. 

För elever med annat modersmål än svenska kan studiehandledning på 

modersmålet erbjudas som särskilt stöd. 

För nyanlända elever finns även dessutom bestämmelser om möjlighet till 

förberedelseklass samt prioriterad eller anpassad timplan. 

Särskilt stöd sker i huvudsak genom att tillsätta personella resurser men kan det 

även handla om hjälpmedel av olika slag. När det gäller personella resurser är 

det i huvudsak fråga om lärare, speciallärare eller elevassistenter som under 

åtgärdsprogrammets varaktighet avdelas för enskilda eller grupper av elever. 

Varje rektor behöver dock prioritera sina resurser och det är därför vanligt att 

det finns en övervikt av särskilt stöd i årskurserna 3, 6 och 9 eftersom det är i 

dessa årskurser det finns uttalade kunskapskrav och det är angeläget att så 

många som möjligt når dessa senast i slutet av vårterminen dessa årskurser. 

Under pandemin har skolorna varit hårt ansträngda av frånvaron av både elever 

och personal. Detta gäller särskilt högstadierna där alla årskurser drabbats. På 

låg- och mellanstadieskolorna har lågstadiet prioriterats när personalfrånvaron 

varit stor då de yngre barnen och deras vårdnadshavare har ett större 

omsorgsbehov. Det innebär att eventuella stängningar av undervisningen p.g.a 

personalbrist främst drabbat mellanstadieeleverna. 

Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp bedömer därför att det generellt är 

elever i nuvarande årskurs 4-9 som är föremål för en undervisningsskuld då det 

är i dessa årskurser som undervisningen uteblivit i högst grad. 

Genom att studera höstterminsbetygen som gavs i december kan man dock 

konstatera att rektorerna prioriterat resurser till årskurs 6 och 9. Dessa årskurser 

har ca två procentenheter högre höstterminsbetyg avseende 

gymnasiebehörighet jämfört med året dessförinnan. Årskurs 7 och 8 däremot 

har tre respektive två procentenheter lägre än föregående år. 

När det gäller resultaten i årskurs 4 och 5 finns inte ännu statistik på 

huvudmannanivå då de skriftliga omdömena för årskurserna inte sätts förrän i 

maj. I verksamhetschefernas resultatuppföljning med rektorerna har det dock 

framgått att dessa årskurser på samma sätt som årskurs 7 och 8 har drabbats av 

sämre resultat och att det är där det alltså föreligger en undervisningsskuld. 
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Då varje rektor redan prioriterar stödinsatser för att se till att så många som 

möjligt når kunskapskraven är det inte möjligt att reglera undervisningsskulden 

inom ramen för den vanliga budgettilldelningen. Detta insåg riksdagen och de 

gav därför Skolverket i uppdrag att till kommunerna i två omgångar under 2022 

utbetala den så kallade skolmiljarden vars syfte är att minska de negativa 

effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid- 19-

pandemin. Medlen har fördelats i proportion till antalet barn och unga i 

åldrarna 6 – 19 år. Detta gäller även elever i fristående skolor. 

Borås Stad har beslutat om en uppdelning mellan Grundskolenämnden och 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på så vis att 8,5 mnkr tillfaller 

Grundskolenämnden och dessa medel innefattar också elever i fristående 

skolor. 

Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp gör analysen att de medel som 

tillfaller de kommunala skolorna skall fördelas utifrån nuvarande elevantal i 

årskurs 4, 5, 7 och 8 och att rektorerna uppmanas att i huvudsak rikta 

stödinsatser mot elever dessa årskurser. På individnivå kan det dock finnas 

elever i andra årskurser som drabbats hårdare än andra av pandemin varför 

rektor får göra undantag denna inriktning. 

Åtgärdsplan och fördelning av skolmiljarden. 

Utifrån den ovan redovisade bakgrunden föreslås Grundskolenämnden besluta 

att de tilldelade medlen först fördelas efter elevantal i åk F-9 mellan de 

kommunala och de fristående skolorna och att därefter fördela utifrån 

elevantalet i årskurs 4, 5, 7 och 8 till de kommunala skolorna, de årskurser som 

rektor i huvudsak uppmanas att rikta resurserna mot.. Det elevantal som förslås 

ligga till grund för beräkningen är elevantalet i mars 2022. Höstens utbetalning 

skall rektorerna rikta mot de blivande årskurserna 5, 6, 8 och 9. 

Rektor beslutar om vilka åtgärder som sätts in på grupp- eller individnivå. 

Medlen nedan utbetalas i två lika stora delar. En utbetalning VT22 och en 

utbetalning HT22. 
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Fördelning mellan kommunala och fristående skolor 

Huvudman Elevantal F-9 Fördelning kr 

Borås kristna skola 168 100 912 

Engelska Skolan 502 301 533 

Kunskapsskolan 670 402 445 

Malmen 566 339 976 

Kommunal 12245 7 355 134 

Totalt 14151 8 500 000 
 

Fördelning mellan de kommunala skolorna 

Skola Elevantal åk 4, 5 ,7 och 8 Fördelning kr 

Aplaredskolan 18 28 295 

Asklandaskolan 75 117 896 

Bergdalskolan 115 180 774 

Björkhöjdskolan 7-9 105 165 054 

Bodaskolan 7-9 323 507 738 

Bodaskolan F-6 99 155 623 

Borgstenaskolan 32 50 302 

Bredaredskolan 38 59 734 

Byttorpskolan 40 62 878 

Dalsjöskolan 4-6 139 218 500 

Dalsjöskolan 7-9 284 446 433 

Daltorpskolan 7-9 351 551 753 

Daltorpskolan Kronäng 2 43 67 594 

Dannikeskolan 18 28 295 

Ekarängskolan 89 139 903 

Engelbrektskolan 7-9 220 345 828 

Engelbrektskolan F-6 144 226 360 

Erikslundskolan 7-9 150 235 792 

Erikslundskolan F-6 33 51 874 

Erikslundskolan Sär 7-9 23 36 155 

Erikslundskolan Sär F-6 18 28 295 

Fjärdingskolan 98 154 051 

Fjärdingskolan, Sär 25 39 299 

Fristadskolan 7-9 261 410 278 

Gula skolan 63 99 033 

Gånghesterskolan 73 114 752 

Hestra Midgårdskolan 98 154 051 

Kinnarummaskolan 18 28 295 

Kristinebergskolan 116 182 346 

Myråsskolan 131 205 925 

Målsrydskolan 23 36 155 

Rångedalaskolan 7 11 004 

Sandaredskolan 133 209 069 

Sandgärdskolan 279 438 573 

Sandhultskolan 46 72 310 

Sjöboskolan 67 105 320 
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Sjömarkenskolan 123 193 349 

Sparsörskolan 86 135 187 

Svaneholmskolan 35 55 018 

Svedjeskolan 58 91 173 

Särlaskolan 7-9 127 199 637 

Särlaskolan F-6 63 99 033 

Trandaredskolan F-6 148 232 648 

Viskaforsskolan 7-9 129 202 781 

Viskaforsskolan F-6 84 132 043 

Äsperedskolan 31 48 730 

Totalt 4679 7 355 134 

 

Utvärdering 

Rektorer på skolorna ovan ska i slutet på december 2022 kortfattat till 

Grundskoleförvaltningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån de 

tilldelade medlen. Redovisningen sker genom en enkel enkät som förvaltningen 

skickar ut i början av december. Enkäten sammanställs och redovisas för 

Grundskolenämnden i januari. 

   

 

                                

Samverkan 
FSG. 

Beslutet expedieras till 
1.   Borås Krista Skola, nisse.sjolin@bkskola.se 

2. Engelska skolan, maritza.molin.boras@engelska.se 

3. Kunskapsskolan, bjorn.nyman@kunskapsskolan.se 

4. Malmen, kenneth@malmen.com 

5. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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Remiss: Förslag på ändring av Servicenämndens 
reglemente 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka remissen: Förslag på ändring av 

Servicenämndens reglemente.   

Ärendet i sin helhet 
Inför nytt fastställande av Servicenämndens reglemente föreslås ett utökat 

ansvar för servicenämnden inom krishantering.  

Följande tilläggsuppgifter till servicenämndens reglemente föreslås; 

- att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid 

samhällsstörningar samt en förstärkningsresurs till koncernens 

nämnder och bolag. 

- att upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden 

vad avser operativt stöd till koncernens verksamheter inom kris- 

och beredskapsområdena.  

Grundskolenämnden ser positivt på en utökning av servicenämndens ansvar 

inom krishantering. Samtidigt ser Grundskolenämnden sin roll i det operativa 

ledningsansvaret vid en kris. Detta har blivit synligt genom den pandemi som 

verksamheterna inom Borås stad nu genomgår och det operativa ansvaret som 

har kvarstått inom förvaltningen. 

Grundskolenämnden föreslår även att finansiering av det utökade ansvaret för 

servicenämnden hålls utanför Beställar- och utförarmodellen. Servicekontorets 

operativa roll skall enligt revideringen ses som ett stöd till koncernen och inte 

genom någon formell beställning av nämnderna. Styrning kommer vid 

aktivering ske från krisledningsnämnden och CKS. Därav föreslås ett 

kommunbidrag om det utökade ansvaret medför en kostnad.                           

 

Beslutsunderlag 
1. Revidering av Servicenämndens reglemente. 
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Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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Ordlista 
 

Befolkningsskydd Befolkningsskydd handlar om att skydda och rädda civilbefolkningens 

liv, enskild egendom och civil allmän egendom. 

Civilt försvar Civilt försvar syftar till att inför och under höjd beredskap samt under 

krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. 

Egen regiverksamhet  I detta dokument avses den del av Servicekontorets verksamhet som 

ansvarar för eller som är av vikt för koncernens krishanteringsförmåga 

och skall därför ses som särskilt viktig och prioriterad avseende 

upphandlingar.  

Krisberedskap Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, 

motstå och hantera krissituationer. 

RSA En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i en kedja för att 

reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att 

förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. 

Samhällsstörning  En händelse som avviker från det normala eller en händelse som innebär 

en allvarlig störning. Kan likställas med extraordinär händelse och 

fredstida kris. 

Krishanteringsförmåga Handlar om att kunna hantera de situationer som uppstår inom ramen 

för en samhällsstörning. 
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Inledning och bakgrund  
 

Det traditionella riskhanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat som en följd 

av en omvärld i förändring med nya hot, riskbilder och beroenden. Frågorna och 

utmaningarna som kommunens krisberedskapsfunktioner bör hantera växer i omfattning 

och blir alltmer komplexa och beroende av en snabb och flexibel organisation som är väl 

förberedd. 

Staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse som reglerar uppgifter för 

kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.  

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets 

krisberedskap på lokal nivå. 

Beaktat i bedömningen är även det civila försvaret som är en del av totalförsvaret. Målet för 

det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller 

krig i vår omvärld. Det civila försvaret bygger på samhällets samlade motståndskraft och 

därför ska arbetet med den fredstida krisberedskapen ta hänsyn till det civila försvarets krav 

och målsättning. Då likhetsprincipen eftersträvas gäller detta främst möjligheten att kunna 

dimensionera upp vissa förmågor och resurser över tid t.ex. befolkningsskydd och 

upprättande av beredskapslager.  
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Beskrivning av nuläge  
 

Sammantaget bedöms Borås Stad ha en god förmåga att hantera flera olika typer av 

samhällsstörningar tack vare utspridda resurser i koncernens förvaltningar och bolag. Det 

finns en övergripande plan för styrning och ledning för hur Borås Stad ska hantera 

samhällsstörningar samt ett planverk för kriskommunikation. Borås Stad har en tjänsteman i 

beredskap (TiB) samt andra viktiga krisberedskapsresurser inom stadens egen organisation.  

Krisberedskap 

Även om vi lever i ett tryggt land kan vi drabbas av kriser och samhällsstörningar som gör att 

samhället inte fungerar som vanligt. Grunden för samhällets krisberedskap finns i 

kommunerna. Borås Stad driver många verksamheter som måste fungera även under kris. 

Det kan till exempel vara skola, räddningstjänst, äldreomsorg och vattenförsörjning.  

Borås Stad har enligt lag till uppgift att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för att 

reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra förmågan att förebygga, 

motstå, och hantera samhällsstörningar.  

Borås Stads gällande risk- och sårbarhetsanalys antogs av kommunfullmäktige i december år 

2019. I analysen identifierades samhällsstörningar ur ett brett perspektiv som utgick från 

olika riskområden, samhällsstörningar identifierades inom följande områden:  

- Natur och väderrelaterade händelser 

- Andra stora olyckor 

- Teknisk infrastruktur och försörjningssystem 

- Antagonistiska hot och social oro 

- Sjukdomar  
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Civilt försvar 

Civilt försvar är hela Borås stads förmåga att kunna verka under höjd beredskap och krig. 

Detta inbegriper politiska inriktningar, prioriteringar, krigsorganisation mm. Servicekontorets 

operativa krishanteringsförmåga i det civila försvaret syftar främst till (men inte uteslutande) 

att stötta Borås Stads ansvar att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och skydd av 

befolkningen, s.k. befolkningsskydd. Befolkningsskydd handlar om att skydda och rädda 

civilbefolkningens liv, enskild egendom och civil allmän egendom. 

Stadsledningskansliets krisberedskapsfunktion måste ha ett nära samarbete och en samlad 

bild av koncernens alla förvaltningar, bolag, och politiken för att kunna säkerställa att den 

lokala-, regionala- och nationella strategin för krisberedskap, civilt försvar och systematisk 

övningsverksamhet efterlevs. 

Inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag inom säkerhet ge Servicenämnden 

inriktningsbeslut och annat underlag som de behöver för att kunna säkerställa att 

krishanteringsförmågan och resurser anpassas efter nationella, regionala och lokala direktiv 

samt inriktningar och omfattning vad avser fredstida krisberedskap och civilt försvar.  

Borås Stad behöver öka sin förmåga att hantera kriser på det operativa så som det 

förberedande skedet. Servicekontoret i Borås Stad utför till vardags service- och tekniska 

tjänster på uppdrag av stadens förvaltningar och bolag. På Servicekontoret finns 

spetskompetens som är för stadens krishanteringsarbeten viktiga områden inom exempelvis 

underhåll av gator och vägar, vatten och avlopp, mekaniska konstruktioner, reparationer och 

underhåll men också tillgång till en maskinpark och diverse utrustning samt 

lagerhållningsförmåga. Därutöver ansvarar Servicekontoret även för driften av Borås Stads 

gemensamma IT-infrastruktur. Möjligheten att bibehålla Servicekontoret som en kraftfull 

krishanterande resurs vilar i nuläget på att det finns fungerande avtal för vardagsdriften och 

projekt som ger fortlöpande kunskap och kostnadstäckning åt förvaltningen.  
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Sammanfattningsvis består Servicekontorets förmågor och beredskapsuppdrag i dagsläget av 

bl.a. följande: 

 God verksamhets-, person- och lokalkännedom. 

 Personella resurser med varierande verksamhetsinriktning och spetskompetens. 

 Maskinella och materiella resurser.  

 Bemanning och drift av stadens IT-infrastrukturs tjänster.  

 Reparation och byggnation inom mark och anläggning, samt bygg.  

 Verkstad, förråd och drivmedelshantering. 

 Vinterberedskap för Tekniska förvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen. 

 Belysningsberedskap för Tekniska förvaltningen årets alla dagar.  

 Fastighetsberedskap för Lokalförsörjningsförvaltningen årets alla dagar.  

 VA beredskap (vatten- avlopp- fjärrvärme) för Borås Energi och Miljö årets alla dagar.  

 Elnätsberedskap för Borås elnät årets alla dagar. 

 IT beredskap för förvaltningarna genom stadsledningskansliet årets alla dagar 

 

Beredskapsuppdragen knyts inte till en daglig garanterad sysselsättning för Tekniska 

förvaltningen (TEK) och Borås Energi och miljö AB, däremot finns garanterade 

arbetsuppgifter från Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) och Borås Elnät AB. 

Inom Vinterberedskap och den ordinarie verksamheten finns också en organisation av 

externa maskinentreprenörer som är knutna till uppdragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Servicenämndens framtida roll inom krisberedskap och civilt försvar 
 

För att säkerställa koncernens krishanteringsförmåga i fredstid och höjd beredskap måste 

viktiga operativa förmågor och resurser finnas i egen regi. Servicekontoret är en naturlig 

aktör att säkra koncernens egna kritiska förmågor och resurser i egen regi som ett operativt 

stöd före, under och efter en samhällsstörning. 

Sektorsansvar 

Sektorsansvar är det ansvar statliga  myndigheter har för sina sakfrågor av  nationell 

karaktär, oavsett frågornas  geografiska anknytning. Ansvaret ser olika ut beroende på vilken 

sektor som avses. Vid en händelse innebär detta att i första hand lämna expert- och 

resursstöd till regionala och lokala aktörer. 

Geografiskt områdesansvar1  

Det geografiska områdesansvaret ligger hos kommunerna på lokal nivå, hos länsstyrelserna 

på regional nivå och hos regeringen på nationell nivå. Kommunledningen i Borås Stad 

ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella insatser före, under 

och efter en  samhällsstörning i sitt geografiska område. Det kan till exempel handla om att 

samordna olika samhällsintressen och att samordna information till berörda målgrupper och 

media. 

Förvaltningarnas skyldighet2 

Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i den förvaltningen eller bolag som drabbats av en 

samhällsstörning. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som enligt 

Kommunfullmäktiges reglemente har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en 

samhällsstörning. 

 

 

 

                                                           
1 Lag 2006:544 2kap 7§ 
2 Utdrag från Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 
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I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 

på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 

förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar; 

 Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss verksamhet, 

har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 

krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsfördelning. 

 Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar som 

möjligt, både geografiskt och organisatoriskt. 

 Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt 

som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap. 

 

Servicekontorets operativa roll i krishanteringen inom Borås Stads geografiska område 

fråntar inte stadens verksamheters uppgifter inför-, under- eller efter en samhällsstörning, 

utan skall ses som en operativ stödfunktion till koncernen i samband med krishantering. 

De två föreslagna uppdragen nedan avser inom vilka områden Servicekontorets operativa 

förmåga behöver utvecklas för att kunna stödja koncernen i sitt geografiska områdesansvar 

vilket inkluderar att stötta koncernens arbete med att hantera en kris. 

Servicekontorets operativa krishanteringsresurs är en del av Borås Stads ordinarie 

verksamhet, vilket medför att stadens krisledningsnämnd kan styra Servicekontoret när 

nämnden är aktiverad. Borås Stads centrala krisledningsstab kan när den är aktiverad ge 

Servicekontoret uppdrag, samt att Stadsledningskansliets avdelning Centrum för Kunskap 

och Säkerhet (CKS) kan samverka med, och ge inriktningsbeslut till den operativa 

krishanteringsresursen i samband med krishantering.  
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Uppdrag 1: Operativ förmåga 

Utveckling av Servicenämndens operativa krishanteringsförmåga att hantera olika slags 

samhällsstörningar och avbrott samt befolkningsskydd. Servicekontoret ska kunna verka 

under såväl kortvariga som långvariga samhällsstörningar inom följande områden: 

 Natur- och klimatrelaterade händelser 

 Olyckor 

 Säkerhetspolitiskt och globalt relaterade händelser (exempelvis flyktingströmmar, 

importbrist m.m.) 

 Antagonistiska hot och händelser 

Uppdrag 2: Utvecklingsområden 

Säkerställa Servicenämndens ledningsförmåga under en samhällsstörning samt under höjd 

beredskap. För att Servicenämnden ska kunna hantera framtida krav och händelser med en 

god ledningsförmåga måste vissa interna områden utvecklas: 

 Organisation 

 Personalplanering 

 IT-förmåga 

 Tekniska resurser 

Ovanstående förmågor och resurser kommer att vara föremål för utveckling över tid med 

hänsyn till omvärldsläget, nya nationella och regionala riktlinjer samt lokala behov. 
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Figur 1 Figuren visar Servicenämnden operativa krishanteringsroll inom koncernen vad avser krisberedskap, krishantering 
och totalförsvarsplaneringen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Servicekontorets särskilda 
uppdrag

• Uppdrag 1: Operativ förmåga

• Uppdrag 2: 
Utvecklingsområden

• Serkorsansvar inom den egna 
verksamheten avseende området 
säkerhet

• Ansvarsprincipen 

• Närhetsprincipen 

• Likhetsprincipen

• Lagar och förordningar (fredstid)

• Nationell- och regional inriktning

• Lokalpolitisk inriktning och 
prioriteringar

• Kontinuitetsplanering

• Risk- och sårbarhetsanalays (RSA)

• Planeringsarbete

• Lagar och förordningar (fredstid 
och höjd beredskap)

• Nationell- och regional inriktning

• Lokalpolitisk inriktning och 
prioriteringar

• Planeringsarbete (fredstid)

• Borås Stads krigsorganisation 
(höjd beredskap)

Civilt försvar Krisberedskap

Operativt 
krishanteringsresursFörvaltningar och 

bolag

Borås Stads verksamhet 

under höjd beredskap 

Nämnder och 

styrelser 

Servicenämnden 

Kommunstyrelsen 

Kommunövergripande 

ledning och samordning 

Borås Stads verksamhet 

under fredstida kriser 



11 
 

Analys 
 

För att bibehålla och utveckla en unik krishanteringsförmåga krävs långsiktighet och 

kontinuitet.  

Operativ förmåga 

Om Servicenämndens uppdrag minskar genom att resurser och förmågor läggs ut på 

entreprenad blir Borås Stads krishanteringsförmåga inom det geografiska områdesansvaret 

mer sårbart både i fredstid och under höjd beredskap. Om dessutom resurserna tvingas 

prioriteras mellan olika huvudmän vid en samhällsstörning, kan detta leda till en kraftigt 

bristfällig krishanteringsförmåga inom koncernen. Resurser som är på entreprenad är 

svårare att säkerställa att den finns tillgänglig under alla typer av samhällsstörningar, vilket 

visats under tidigare kriser.  

För att säkerställa koncernens krishanteringsförmåga i fredstid och höjd beredskap måste 

viktiga operativa förmågor och resurser finnas i egen regi. Servicekontoret är en naturlig 

aktör att säkra koncernens egna kritiska förmågor och resurser i egen regi som ett operativt 

stöd före, under och efter en samhällsstörning. 

En kontinuitet i verksamheten tillsammans med utbildning och övning ger en 

kostnadseffektivitet och spetskompetens som annars är omöjlig att upprätthålla om 

Servicenämndens uppdrag förändras för ofta. En för koncernen kritisk operativ 

krishanteringsresurs bör därför inte vara beroende av upphandling/avtal med externa 

aktörer. 

Utvecklingsområden 

För att Servicenämnden skall kunna utveckla och upprätthålla en operativ 

krishanteringsresurs till koncernen måste förmågorna inom krishantering aktivt utvecklas 

och underhållas i ett långsiktigt perspektiv. I enlighet med det geografiska områdesansvaret 

är det av vikt för Borås Stad att ha ett välutvecklat samarbete och samverkan med andra 

organisationer såsom Södra Älvsborgs Räddningstjänst Förbund (SÄRF), andra kommuner 

samt näringsliv för att tillsammans skapa en förmåga att hantera stora och komplexa 

samhällsstörningar.  
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IT har en viktig roll i samhället på kort och lång sikt. Genom ett långsiktigt strategiskt arbete 

kring alltifrån grundläggande infrastruktur ut till komponenter på detaljnivå säkerställer IT-

styrning i Borås Stad att IT är en integrerad del av verksamheten. Servicenämnden ansvarar 

för driften av Borås Stads gemensamma IT-infrastruktur. Den snabba digitala utvecklingen 

medför stora möjligheter men också utmaningar som måste hanteras för att säkerställa 

stabila IT-tjänster även under samhällsstörningar och kriser.  

Stora utmaningar finns också inom framtida personalförsörjning samt tekniska resurser där 

sårbarheter snabbt kan uppstå, exempelvis vid brist på förbrukningsmateriel, reservdelar 

och personal. För att öka koncernens förmåga att hantera samhällsstörningar måste 

organisation och personalförsörjning ses över, behovet av kris- och beredskapsförråd 

utredas samt kontinuerligt vidareutbilda och öva personal. 

Förslag till ändringar i Servicenämndens reglemente 
 

För att Servicenämnden ska kunna uppnå en förmåga beskrivet i uppdrag 1 och 2 ovan 

föreslås följande tilläggsuppgifter till Servicenämndens reglemente: 

 att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar samt en 
förstärkningsresurs till koncernens nämnder och bolag. 
 

 att upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden vad avser operativt 
stöd till koncernens verksamheter inom kris- och beredskapsområdena.  

För vidare läsning 
 

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)  

• Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

• Säkerhetsskyddslag (1996:627) 

• Kommunallag (2017:725) 

• Revisionsrapport 2020-01-20 (granskning genomfördes av qualetarium september 

2019 – finns på intranätet) 

• Handlingsprogram Säkerhet och beredskap 
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AG Krisberedskap SK Datum: 2021-10-11 

Reglemente för Servicenämnden  
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-mm-dd 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det 
att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.  
 
Gäller från och med: 2022-mm-dd 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.  
 

§ 1 Målet med verksamheten  
Servicenämndens ansvarsområde är att efter avtal/överenskommelser och mot ersättning 
tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder, och bolag tjänster rörande bl.a.: 
 

 anläggnings-och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna 
platser  

 anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp 

 om-och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter  

 fastighetsservice  

 anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar  

 fordon, förråd och verkstäder 

 andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet  

 tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt  

 administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal-och 
löneadministration)  

 
samt 
 

 att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar samt en 
förstärkningsresurs till koncernens nämnder och bolag. 
 

 att upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden vad avser operativt stöd till 
koncernens verksamheter inom kris- och beredskapsområdena.  
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Remiss: Förslag på utökat uppdrag för 
Servicenämnden gällande krisberedskap 
 

Remissinstanser 
1. Alla Borås Stads bolag 

2. Alla förvaltningar i Borås Stad 

 

Notera sambandet mellan denna remiss och remissen för riktlinjen beställar-

/utförarmodellen (dnr: 2021-00907). Den här remissen sänds till er för 

kännedom utan svarskrav, om ni vill lämna ett remissvar på förslaget gäller 

nedanstående. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2022-03-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se.  

Ange diarienummer KS 2021-00976 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Jonny Nylén 
Handläggare 
0768887758

mailto:ks.diarium@boras.se
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Remiss: Uppföljning av Program för ett integrerat 
samhälle 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna svar på uppföljning av program för ett integrerat samhälle samt 

översända svaret till Arbetslivsnämnden.                 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från Program för ett integrerat samhälle, som 

fastställdes av Kommunfullmäktige. Programmet pekar ut den politiska 

viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder 

och styrelser. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden.  

I år fokuserar uppföljningen på de integrationsinsatser som har gjorts de 

senaste tre åren. Grundskolenämnden har i sin uppföljning gjort ett urval av 

riktade insatser för främst nyanlända och flerspråkiga elever inom områden: 

utbildning samt trygghet. Syftet med insatserna är att höja kunskapsresultaten 

och öka likvärdigheten inom och mellan skolor samt att öka trygghet på våra 

skolor. En strävan och skolans uppdrag är att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.              

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från Program för ett integrerat samhälle, som 

fastställdes av Kommunfullmäktige. Programmet pekar ut den politiska 

viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder 

och styrelser. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden.  

I år fokuserar uppföljningen på de integrationsinsatser som har gjorts de 

senaste tre åren. Grundskolenämnden har i sin uppföljning gjort ett urval av 

riktade insatser för främst nyanlända och flerspråkiga elever inom områden: 
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utbildning samt trygghet. Syftet med insatserna är att höja kunskapsresultaten 

och öka likvärdigheten inom och mellan skolor samt att öka trygghet på våra 

skolor. En strävan och skolans uppdrag är att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Skollagen ställer krav på att alla skolor ska vara likvärdiga. Det är därför av stor 

vikt att insatser för minskad skolsegregation har som mål att stärka alla skolor. 

Grundskolenämndens resursfördelningsmodell tar hänsyn till olika 

bakgrundsvariabler (socioekonomiska) i syfte att kompensera för skolornas 

olika förutsättningar. För statsbidraget ”likvärdig skola” tillämpas samma 

principer. Genom riktade statsbidrag såsom likvärdig skola och karriärtjänster 

styr nämnden de personella resurserna dit behoven är som störst samt att det 

skapas bättre förutsättningar för rektorer och lärare att klara av sina uppdrag. 

Kompensatoriska insatser riktas till skolorna i syfte att väga upp skillnader i 

elevernas förutsättningar. Dessa insatser syftar inte i första hand till att minska 

själva segregationen, men de har potential att motverka de negativa effekter 

som tenderar att sammanfalla med segregation. Exempel på insatser är 

satsningar på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (utökat språkstöd för 

elever med annat modersmål än svenska, utökad undervisningstid i svenska 

som andra språk), olika typer av flexenheter för att till exempel möta elever 

med frånvaroproblematik, insatser knutna till studiehandledning på modersmål, 

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

simundervisning, socialt stöd och trygghetsskapande insatser (exempelvis  

fritidsledare och studiecoacher) samt ökad samverkan med Kulturskolan. 

I uppföljningen lyfts några av de riktade kompensatoriska insatserna upp. 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle.  

                                

Samverkan 
FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 
Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga 

rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med 

dessa frågor utgår från Program för ett integrerat samhälle, som reviderades och 

fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 september 2019. Programmet gäller 

till och med 2023. Programmet redovisar den politiska viljeriktningen och anger 

målen för integrationsarbetet i Borås Stad. Arbetslivsnämnden ansvarar för att 

följa upp hur samtliga nämnder och bolag arbetar med programmet utifrån sina 

respektive ansvarsområden. 

Målområden 
Sedan Pm:et började skickas ut har Arbetslivsförvaltningen följt upp samtliga 

områden i programmet vilka är: arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, 

folkhälsa och kultur. I år kommer uppföljningen att fokusera på de 

integrationsinsatser som har gjorts de senaste tre åren. Det kan vara insatser 

inom ett eller flera områden i programmet. 
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Ange nämnd eller bolag:   

Kontaktperson, e-post och telefonnummer: 

Vilka 
integrationsprojekt/insatser har 
ni genomfört eller deltagit i de 
senaste 3 åren?  

Beskriv kortfattat innehåll, 
metod och eventuella 
samarbetspartners. 

Vilket eller vilka områden i 
Program för ett integrerat samhälle har 
insatsen anknytning till? 

Områden från programmet: 
arbete, bostad, utbildning, 
delaktighet, trygghet, folkhälsa 
och kultur 

Vad var syftet med 
insatsen/projektet? 

 

Vilka var målgruppen för 
insatsen/projektet?  

 

Vilka resultat/delresultat har 
ni uppnått?  

 

1. Grundskoleförvaltningen har 

i samverkan med Skolverket 

tagit fram en åtgärdsplan inom 

ramen för projektet ”Riktade 

insatser för nyanlända och 

flerspråkiga elevers utbildning.” 

Målet i Borås Stad är 

förbättrade förutsättningar för 

högre måluppfyllelse i 

förskoleklass, fritidshem, 

grundskola och grundsärskola. 

Nyanlända elever och deras 

progression inom 

utbildningssystemet ska särskilt 

uppmärksammas. Utveckling av 

kartläggning som grund för 

undervisning samt en 

behovsanpassad 

Utbildning. Grundskolenämnden 

har uppdrag att ge 

Borås Stads alla barn 

och elever 

förutsättningar för 

lärande. Under tre år 

från 2021 är det 

fokus på att utveckla 

bästa förutsättningar 

för flerspråkiga 

elever. Några 

insatser är riktade 

enbart till nyanlända 

elever (varit i Sverige 

i upp till fyra år). En 

del insatser är riktade 

till de flerspråkiga 

elever som behöver 

Nyanlända och  

flerspråkiga elever i 

förskoleklass, fritidshem, 

grundskola och 

grundsärskola. 

Projektet startade hösten  

2021 och pågår till våren 

2024. Det är för tidigt att 

utvärdera resultaten. 
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studiehandledning är insatser 

som främst är riktade till 

nyanlända barn och elever. 

 

 

språkligt stöd för att 

utvecklas och uppnå 

kunskapskrav i olika 

ämnen. En del 

insatser är riktade till 

att allmänt utveckla 

utbildningsuppdraget 

utifrån läroplanens 

mål och 

kunskapskrav.  

2. Utökad undervisningstid i 
svenska som andra språk (sva). 
 

Utöver den ordinarie 

undervisningen ges nyanlända 

elever ytterligare möjlighet att 

undervisas i sva. 

Utbildning. Språket är en mycket 

viktig förutsättning 

för att lyckas i skolan 

och insatsen ger 

nyanlända elever 

möjligheter att 

snabbare lära sig 

språket. Därmed 

ökar möjligheterna 

till måluppfyllelse 

och 

gymnasiebehörighet. 

Nyanlända och  

flerspråkiga elever i 

förskoleklass, grundskola 

och grundsärskola. 

I samband med att 

statsbidraget Likvärdig skola 

startade 2018 utökades 

insatsen som är pågående. 

Enligt SCB:s 

modellberäknade prognos 

utifrån skolornas sociala 

elevstruktur kunde Borås 

Stads kommunala 

grundskolor i årskurs 9 läsår 

2019/2020 förväntas prestera 

i genomsnitt 81,9 procent 

gymnasiebehörighet, det 

faktiska resultatet blev 

betydligt högre, vilket tyder på 

att skolorna lyckades 

förhållandevis väl med sitt 

kompensatoriska uppdrag.  

2020/2021 förväntades dessa 
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skolor  utifrån 

prognostiserade värdet 

prestera i genomsnitt 84 

procent gymnasiebehörighet, 

men det faktiska resultatet 

blev lägre, vilket kan tyda på 

att pandemin inneburit en 

tuffare uppgift för skolornas 

kompensatoriska uppdrag. 

(Källa Kvalitetsrapport 

Undervisning och Resultat 

2020 och 2021, 

Grundskolenämnden). 

Borås Stad har flera 

skolenheter som av 

Skolverket  tillhör gruppen 

”svagt utsatta skolor”, men 

endast en av dem är en 

högstadieskola: Särlaskolan 

7-9, visar 14 procentenheter 

högre resultat på 

kunskapskraven och 19 poäng 

högre meritvärde utifrån det 

modellberäknade SALSA* 

värdet, vilket tyder på att  

insatserna ger resultat. 

3. Mindre grupper för 

språkundervisning. 

Utbildning. Språket är en mycket 

viktig förutsättning 

för att lyckas i skolan 

Nyanlända och  

flerspråkiga elever i 

I samband med att 

statsbidraget Likvärdig skola 

startade 2018 utökades 
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Innebär att elever får möjlighet 

till stöd i svenska/sva i mindre 

grupper. Vanligare i 

högstadieskolorna, men även i 

F-6 skolor. 

 

och insatsen ger 

nyanlända elever 

samt andra elever 

med utländsk 

bakgrund 

möjligheter att 

snabbare lära sig 

språket och/eller 

utveckla det. 

Därmed ökar 

möjligheterna till 

måluppfyllelse och 

gymnasiebehörighet. 

förskoleklass, grundskola 

och grundsärskola. 

insatsen som är pågående. 

Enligt SCB:s 

modellberäknade prognos 

utifrån skolornas sociala 

elevstruktur kunde Borås 

Stads kommunala 

grundskolor i årskurs 9 läsår 

2019/2020 förväntas prestera 

i genomsnitt 81,9 procent 

gymnasiebehörighet, det 

faktiska resultatet blev 

betydligt högre, vilket tyder på 

att skolorna lyckades 

förhållandevis väl med sitt 

kompensatoriska uppdrag.  

2020/2021 förväntades dessa 

skolor  utifrån 

prognostiserade värdet 

prestera i genomsnitt 84 

procent gymnasiebehörighet, 

men det faktiska resultatet 

blev lägre, vilket kan tyda på 

att pandemin inneburit en 

tuffare uppgift för skolornas 

kompensatoriska uppdrag. 

(Källa Kvalitetsrapport 

Undervisning och Resultat 

2020 och 2021, 

Grundskolenämnden). 
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Borås Stad har flera 

skolenheter som av 

Skolverket  tillhör gruppen 

”svagt utsatta skolor”, men 

endast en av dem är en 

högstadieskola: Särlaskolan  

7-9, visar 14 procentenheter 

högre resultat på 

kunskapskraven och 19 poäng 

högre meritvärde utifrån det 

modellberäknade SALSA* 

värdet, vilket tyder på att  

insatserna ger resultat. 

4. Utökat språkstöd för elever 

med annat modersmål. 

Innebär en förstärkning av 

studiehandledning på 

modersmålet i form av utökad 

tid. 

Utbildning. Borås har högre 

andel nyanlända 

elever och elever 

med utländsk 

bakgrund än 

jämförbara 

kommuner. Utökat 

språkstöd ger dessa 

elever bättre 

förutsättningar till 

högre måluppfyllelse 

och 

gymnasiebehörighet.  

Nyanlända och  

flerspråkiga elever i 

förskoleklass, grundskola 

och grundsärskola. 

I samband med att 

statsbidraget Likvärdig skola 

startade 2018 utökades 

insatsen som är pågående. 

Enligt SCB:s 

modellberäknade prognos 

utifrån skolornas sociala 

elevstruktur kunde Borås 

Stads kommunala 

grundskolor i årskurs 9 läsår 

2019/2020 förväntas prestera 

i genomsnitt 81,9 procent 

gymnasiebehörighet, det 

faktiska resultatet blev 

betydligt högre, vilket tyder på 

att skolorna lyckades 
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förhållandevis väl med sitt 

kompensatoriska uppdrag.  

2020/2021 förväntades dessa 

skolor  utifrån 

prognostiserade värdet 

prestera i genomsnitt 84 

procent gymnasiebehörighet, 

men det faktiska resultatet 

blev lägre, vilket kan tyda på 

att pandemin inneburit en 

tuffare uppgift för skolornas 

kompensatoriska uppdrag. 

(Källa Kvalitetsrapport 

Undervisning och Resultat 

2020 och 2021, 

Grundskolenämnden). 

Borås Stad har flera 

skolenheter som av 

Skolverket  tillhör gruppen 

”svagt utsatta skolor”, men 

endast en av dem är en 

högstadieskola: Särlaskolan 

7-9, visar 14 procentenheter 

högre resultat på 

kunskapskraven och 19 poäng 

högre meritvärde utifrån det 

modellberäknade SALSA* 

värdet, vilket tyder på att  

insatserna ger resultat. 
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5. Socialt stöd och 

trygghetsskapande –

fritidsledare. 

 

Utbildning och Trygghet. Innebär att 

fritidsledare arbetar 

för trygghet och 

socialt stöd med 

elever i högstadiet 

bland annat under 

raster. 

För elever med utsatta 

hemförhållanden är 

relationsskapande till 

trygga vuxna utöver lärarna 

en framgångsfaktor. 

Fritidsledarna kan bidra till 

elevernas motivation och 

vara ett konkret stöd för 

elever med problematisk 

skolfrånvaro.  

I samband med att 

statsbidraget Likvärdig skola  

startade 2018 utökades 

insatsen som är pågående.  

Enligt rektorer bidrar 

fritidsledarna till ökad 

trygghet och skapar 

förutsättningar för lärarna att 

ägna sig åt undervisning. 

Enligt skolklimat-

undersökningen för Borås 

Stads grundskolor 2021 svarar 

89 procent av 

högstadieeleverna att de 

känner sig trygga i skolan 

jämfört med 85 procent 2018. 

2021 visade både Bodaskolan 

7-9 (93 procent) och 

Särlaskolan 7-9 (96 procent)  

högre resultat än 

genomsnittet (89 procent). 

 

6. Lovskola. Utbildning. Öka förutsättningar 

för högre 

måluppfyllelse och 

gymnasiebehörighet 

och är en del av det 

kompensatoriska 

uppdraget. 

Grundskoleelever, men 

insatsen riktas främst till 

elever som ligger efter med 

skolarbete och riskerar att 

inte nå kunskapsmålen.  

I samband med att 

statsbidraget Likvärdig skola 

startade 2018 utökades 

insatsen som är pågående. 

Enligt SCB:s 

modellberäknade prognos 

utifrån skolornas sociala 
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elevstruktur kunde Borås 

Stads kommunala 

grundskolor i årskurs 9 läsår 

2019/2020 förväntas prestera 

i genomsnitt 81,9 procent 

gymnasiebehörighet, det 

faktiska resultatet blev 

betydligt högre, vilket tyder på 

att skolorna lyckades 

förhållandevis väl med sitt 

kompensatoriska uppdrag.  

2020/2021 förväntades dessa 

skolor  utifrån 

prognostiserade värdet 

prestera i genomsnitt 84 

procent gymnasiebehörighet, 

men det faktiska resultatet 

blev lägre, vilket kan tyda på 

att pandemin inneburit en 

tuffare uppgift för skolornas 

kompensatoriska uppdrag. 

(Källa Kvalitetsrapport 

Undervisning och Resultat 

2020 och 2021, 

Grundskolenämnden). 

Borås Stad har flera 

skolenheter som av 

Skolverket  tillhör gruppen 

”svagt utsatta skolor”, men 



Borås Stad 
Datum 
2021-11-25 

  
  

Sida 
10(12) 

 

 

endast en av dem är en 

högstadieskola: Särlaskolan  

7-9, visar 14 procentenheter 

högre resultat på 

kunskapskraven och 19 poäng 

högre meritvärde utifrån det 

modellberäknade SALSA* 

värdet, vilket tyder på att  

insatserna ger resultat. 

7. Läxhjälp. Utbildning Öka förutsättningar 

för högre 

måluppfyllelse och 

gymnasiebehörighet 

och är en del av det 

kompensatoriska 

uppdraget. 

Grundskoleelever, men 

insatsen riktas främst till 

elever  som ligger efter 

med skolarbete och 

riskerar att inte nå 

kunskapsmålen. 

I samband med att 

statsbidraget Likvärdig skola 

startade 2018 utökades 

insatsen som är pågående. 

Enligt SCB:s 

modellberäknade prognos 

utifrån skolornas sociala 

elevstruktur kunde Borås 

Stads kommunala 

grundskolor i årskurs 9 läsår 

2019/2020 förväntas prestera 

i genomsnitt 81,9 procent 

gymnasiebehörighet, det 

faktiska resultatet blev 

betydligt högre, vilket tyder på 

att skolorna lyckades 

förhållandevis väl med sitt 

kompensatoriska uppdrag.  

2020/2021 förväntades dessa 

skolor  utifrån 
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prognostiserade värdet 

prestera i genomsnitt 84 

procent gymnasiebehörighet, 

men det faktiska resultatet 

blev lägre, vilket kan tyda på 

att pandemin inneburit en 

tuffare uppgift för skolornas 

kompensatoriska uppdrag. 

(Källa Kvalitetsrapport 

Undervisning och Resultat 

2020 och 2021, 

Grundskolenämnden). 

Borås Stad har flera 

skolenheter som av 

Skolverket  tillhör gruppen 

”svagt utsatta skolor”, men 

endast en av dem är en 

högstadieskola: Särlaskolan 

7-9, visar 14 procentenheter 

högre resultat på 

kunskapskraven och 19 poäng 

högre meritvärde utifrån det 

modellberäknade SALSA* 

värdet, vilket tyder på att  

insatserna ger resultat. 

 

* SALSA  står för: Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser  och är en statistisk modell. I SALSA är det föräldrarnas utbildningsnivå och 

fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever som utgör bakgrundsfaktorerna. Nyinvandrade elever har blivit folkbokförda i Sverige under de 



Borås Stad 
Datum 
2021-11-25 

  
  

Sida 
12(12) 

 

 

senaste fyra åren. I den här kategorin ingår även elever som saknar uppgift om personnummer, det vill säga har okänd bakgrund. Störst betydelse för resultaten i 

modellen har föräldrars utbildningsnivå. Modellberäknade värden har tagits fram av SKR i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga 

kommuner. Källa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/salsa-statistisk-modell  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/salsa-statistisk-modell
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Yttrande över remiss: Program för mänskliga 
rättigheter på lokal nivå 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka förslag till Program för mänskliga 

rättigheter på lokal nivå med synpunkter.        

Sammanfattning  
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Program 

för mänskliga rättigheter på lokal nivå. Programmet omfattar kommunens alla 

nämnder och bolag. Programmet beskriver att de mänskliga rättigheterna är 

juridiskt bindande, och att Borås Stad har ett ansvar för upprätthållandet av sina 

invånares mänskliga rättigheter. Detta ansvar regleras och förtydligas bland 

annat i den svenska grundlagen och i andra lagar samt genom internationella 

åtaganden och konventioner, vilka också betonar invånarnas inflytande och 

delaktighet. Kommunen är skyldig att följa konventioner och lagstiftning och 

säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs. Programmet för mänskliga 

rättigheter på lokal nivå slår fast Borås Stads ambition i arbetet för en 

inkluderande stad.               

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Program 

för mänskliga rättigheter på lokal nivå. Programmet omfattar kommunens alla 

nämnder och bolag. 

Programmet beskriver att de mänskliga rättigheterna är juridiskt bindande, och 

att Borås Stad har ett ansvar för upprätthållandet av sina invånares mänskliga 

rättigheter. Detta ansvar regleras och förtydligas bland annat i den svenska 

grundlagen och i andra lagar samt genom internationella åtaganden och 

konventioner, vilka också betonar invånarnas inflytande och delaktighet. 

Kommunen är skyldig att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att 

nödvändiga åtgärder genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal 

nivå slår fast Borås Stads ambition i arbetet för en inkluderande stad. 

De övergripande inriktningarna i programmet är: 

1. att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls, granskas 

och främjas i Borås på ett sådant sätt att alla invånare i Borås får 

sina rättigheter garanterade på ett likvärdigt sätt 
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2. att alla människor i Borås ska bli lyssnade på 

3. att Borås Stad arbetar rättighetsbaserat, där universell utformning 

inkluderas och medborgarna har inflytande över beslut som rör 

dem 

4. att kommunens ansvar för de mänskliga rättigheterna är synligt 

och närvarande i det kommunala arbetet, och att tjänstepersoner 

och valda företrädare inom Borås Stad har medvetenhet och 

kunskap om dem. 

I programmet beskrivs att en handbok med tillhörande handlingsplan tas fram i 

samverkan med berörda förvaltningar och bolag.  

Grundskolenämndens synpunkter 

Grundskolenämnden ställer sig positiv till programmet och dess intentioner. 

Mänskliga rättigheter och framförallt barnkonventionen är något som 

verksamheten dagligen arbetar med. 

Nämnden önskar en beskrivning av innebörden av ”universell utformning” 

som omnämns under den första rubriken i den tredje inriktningen i 

programmet. 

Under samma rubrik står följande: ”Ett rättighetsbaserat arbetssätt bygger på 

principerna delaktighet om inkludering...”. Grundskolenämnden antar att det 

ska vara ett och, istället för om i skrivningen. 

Under rubriken: Ett Borås för alla står det: ”Oavsett hur du titulerar dig eller 

vilken sexuell läggning du har...”. Genom att endast lyfta en av 

diskrimineringsgrunderna kan det tolkas som att den har företräde framför 

andra. Grundskolenämnden tycker att formuleringen kan bytas till ”Alla har rätt 

till ett gott bemötande” eller att nämna alla diskrimeringsgrunder. 

Under samma rubrik står också: ”Utbildning och insatser som erbjuds ska vara 

jämlika och tillgängliga för alla som tar del av dem.”. Här blir det otydligt vad 

som menas. Nämnden föreslår att formuleringen:…”Utbildning och insatser” 

ersätts med Kommunal verksamhet. 

Grundskolenämnden ställer sig positiv till att en handbok med tillhörande 

handlingsplan tas fram för att konkretisera programmet ytterligare. Nämnden 

anser att handboken bör tas fram på central nivå, men däremot att 

handlingsplanen tas fram av respektive förvaltning och bolag. Det är viktigt att 

detta sker i samverkan. Nämnden önskar ett förtydligande om vart ansvaret för 

framtagandet av handbok och handlingsplan ligger. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss – Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå. 

                                

Samverkan 
FSG. 
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 



Från: emma.lingefelt@boras.se 
Skickat: den 27 januari 2022 15:08 
Till: Borås Elnät AB; Bengt Engberg; Borås Energi och Miljö AB; Borås 

Parkerings AB; info@boraszoo.se; AB Bostäder i Borås; Fristadbostäder 
AB; Mikael Henrysson; mikael@toarpshus.se; Viskaforshem AB; 
Industribyggnader i Borås AB; Henrik Jansson; Helena Ransjö Alcenius; 
hej@boras.com; Anna Bjuvemyr; Arbetslivsnämnden Diarium; 
Förskolenämnden Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 
Grundskolenämnden Diarium; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Överförmyndarnämnden Diarium; 
Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; Sociala 
omsorgsnämnden Diarium; Stadsrevisionen Diarium; Tekniska 
nämnden Diarium; Vård- och äldrenämnden Diarium; 
Miljöförvaltningen Diarium 

Ämne: 2022-00101 Remiss Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå 
Bifogade filer: Missiv.docx; Remissversion- Program för mänskliga rättigheter på lokal 

nivå.pdf 
 
Kategorier: Väntan på återkoppling 
 

Översänder ett förslag på program för mänskliga rättigheter på lokal nivå framtaget av 
Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för mänskliga rättigheter för yttrande. Programmet 
innehåller fyra övergripande och långsiktiga inriktningar för det kommunala arbetet med att 
stärka mänskliga rättigheter på lokal nivå. Som komplement kommer det att tas fram en mer 
utförlig handbok med tillhörande handlingsplan i samverkan med förvaltningar och bolag. 
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Remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal 
nivå 
 

Remissinstanser 
1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Vård- och äldrenämnden 

16. Överförmyndarnämnden 

17. Borås Energi och Miljö AB 

18. Borås Elnät AB 

19. Borås kommuns parkerings AB 

20. Borås Djurpark 

21. AB Bostäder Borås 

22. Fristadbostäder AB 

23. AB Sandhultsbostäder 
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24. Toarpshus 

25. Viskaforshem AB 

26. Industribyggnader i Borås AB 

27. Inkubatorn i Borås AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 1 april 2022. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2022-00101 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803
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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: 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 
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”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så lyder den första artikeln i 
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. I korthet beskriver den vad staten 
aldrig får göra mot människor, och vad staten garanterar varje människa. De mänskliga 
rättigheterna är universella och odelbara, vilket betyder att de gäller för alla, och ingen rättighet 
står över någon annan. De slår fast att alla människor har rätt att få sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda utan någon form av diskriminering. De mänskliga rättigheterna är juridiskt 
bindande, och Borås Stad har ett ansvar för upprätthållandet av sina invånares mänskliga 
rättigheter. Detta ansvar regleras och förtydligas bland annat i den svenska grundlagen och 
i andra lagar samt genom internationella åtaganden och konventioner, vilka också betonar 
invånarnas inflytande och delaktighet.

Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå   
Det är på lokal nivå som många av de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Kommunen 
är skyldig att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder 
genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå slår fast Borås Stads ambition 
i arbetet för en inkluderande stad.

De övergripande inriktningarna i programmet är:

1. att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls, granskas och främjas i  
Borås på ett sådant sätt att alla invånare i Borås får sina rättigheter garanterade på ett 
likvärdigt sätt

2. att alla människor i Borås ska bli lyssnade på

3. att Borås Stad arbetar rättighetsbaserat, där universell utformning inkluderas och 
medborgarna har inflytande över beslut som rör dem

4. att kommunens ansvar för de mänskliga rättigheterna är synligt och närvarande i det 
kommunala arbetet, och att tjänstepersoner och valda företrädare inom Borås Stad 
har medvetenhet och kunskap om dem. 

Ett rättighetsbaserat arbetssätt bygger på principerna delaktighet om inkludering, jämlikhet, 
transparens, ansvar och icke-diskriminering. Rättighetsprinciperna ska inkluderas i allt arbete 
som görs.

Utöver detta dokument har Borås Stad ett flertal styrdokument som direkt eller indirekt rör 
mänskliga rättigheter. De områden som dessa omfattar är viktiga i kommunens arbete för att 
respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter, men berörs inte i så stor utsträckning 
i detta dokument.

Civilsamhället, näringslivet och myndigheter är viktiga resurser i Borås Stads strävan att 
respektera, uppfylla och skydda de mänskliga rättigheterna. När det är möjligt ska Borås 
Stad samverka med dessa olika aktörer för att på ett effektivt sätt säkra att de mänskliga 
rättigheterna tillgodoses.

I arbetet med att införa detta program krävs ett öppet och intersektionellt synsätt. Det tar hänsyn 
till att de maktförhållanden som finns i samhället ofta samverkar och förstärker varandra. Ett 
intersektionellt perspektiv synliggör makt, ojämlikheter och sociala identitetskategorier och 
hur dessa samspelar med varandra.
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Ett Borås för alla 
Mänskliga rättigheter ger inte färdiga svar på svåra lokala utmaningar. De mänskliga rättigheterna 
kräver däremot att beslut fattas på ett icke-diskriminerande, inkluderat och rättssäkert sätt. 
Att känna till sina rättigheter är grundläggande för att kunna hävda dem och vara delaktig i 
demokratiska processer. Utifrån detta är ambitionen att Borås ska vara en människovänlig stad, där 
alla oavsett ålder känner till sina rättigheter och får dem tillgodosedda. Jämställdhetsperspektivet 
ska finnas med i allt arbete som utförs av Borås Stad och alla ska ha möjlighet att vara sig 
själva fullt ut i livets alla skeden. Oavsett hur du titulerar dig eller vilken sexuell läggning du 
har så har du rätt till ett gott bemötande i Borås Stads verksamheter – både som invånare och 
som medarbetare. Utbildning och insatser som erbjuds ska vara jämlika och tillgängliga för 
alla som tar del av dem.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i det lokala arbetet med mänskliga rättigheter och alla som 
lever, verkar och vistas i Borås ska kunna nå sin fulla potential, oavsett funktionsförmåga. 
Kommunen ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla aspekter, med Västra Götalandsregionens 
riktlinjer för tillgänglighet och standard som grund. Ingen ska heller diskrimineras på grund 
av sin tro eller sin etnicitet. Borås Stad ska arbeta för inkludering och integration på lika 
villkor. I Borås ska alla våga säga vad de tycker.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet följs upp vart fjärde år.  Handboken med 
tillhörande handlingsplan innehållande konkreta åtgärder kompletterar programmet. Handboken 
med tillhörande handlingsplan tas fram i samverkan med berörda förvaltningar och bolag 
och följs upp vartannat år på aktivitetsnivå. Om förslagen i handlingsplanen kräver politiska 
beslut så behandlas det av berörda nämnder.
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Anmälningsärenden per mars 2022 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Läsårstider 2023-2024 Grundskoleförvaltningen. 

Anmälningar kränkande behandling och avstängningar av elever perioden 

februari 2022. 

Elevernas frånvaro perioden februari 2022.   

               

Beslutsunderlag 
1. Anmälningsärenden per mars 2022. 

                                

Samverkan 
FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut per mars 2022 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
1. Grundskola 

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2022-03-01—2022-03-25 

Laglighetsprövningar skolplacering 2022-03-01—2022-03-25 

2. Beslut om skolval läsåret 2022-2023 dnr 2022-00011 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2022-03-01—2022-03-25 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2022-03-01—

2022-03-25 

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer 

i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2022-03-01—2022-03-25  

dnr 2022-00011 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 

enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2022-03-01—2022-03-25 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2022-03-01—2022-03-25 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från tf. förvaltningschefen 2022-03-01—2022-03-25 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts per februari 2022 Dnr 2022-00012               

Beslutsunderlag 
1. delegationsbeslut per mars 2022.  

                                

Samverkan 
FSG. 
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Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin  

Tf. Förvaltningschef 

 


