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Godkännande av vidtagen åtgärd - Budgetuppföljning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 
2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner vidtagen åtgärd, 
budgetuppföljning Tertial 1 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen en 
ytterligare investeringsbudget för inventarier till Kyllaredsgymnasiet.        

Sammanfattning 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för tertial 1 
som godkänts vid presidiemötet 2019-05-14. 

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett 
nollresultat. Detta inkluderar ianspråkstagande av central buffert och del av det 
ackumulerade resultatet, vilket godkänts av nämnden och kommunfullmäktige. 

Generellt är utfallet på kostnader för köpta platser inom gymnasieskolan högre 
än budgeterat och utfallet på intäkterna av sålda platser lägre än budgeterat. 
Dessutom visar kostnaderna för skolskjuts på ett utfall som är högre än 
budgeterat. Detta sammantaget får en stor påverkan på verksamheten då detta 
måste hanteras under budgetåret. 

Gymnasieskolan genomför anpassningar enligt upprättade åtgärdsplaner på 
grund av effekterna av minskad flyktingersättning och för att hantera utfallet på 
köpta - sålda platser och skolskjuts. 

Stort fokus har lagts på ekonomisk uppföljning och kontroll, parallellt som 
resursfördelningen inom nämnden behöver ses över. 

Begäran om investeringsbudget 
Inför omlokaliseringen av Björkängsgymnasiet till Kyllaredsgymnasiet träffade 
Grundkoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en 
överenskommelse om att grundskolan i samband med inflyttningen på 
Björkäng tar över inventarierna här. Detta förfaringssätt bedöms vara 
resurseffektivt, men medför att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
begär ytterligare investeringsbudget av kommunstyrelsen på 2 mnkr för 
anskaffning av inventarier till Kyllaredsgymnasiet.  
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1  Inledning 

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett nollresultat. Detta 
inkluderar ianspråkstagande av central buffert och del av det ackumulerade resultatet, vilket godkänts av 
nämnden och kommunfullmäktige. 

Generellt är utfallet på kostnader för köpta platser inom gymnasieskolan högre än budgeterat och 
utfallet på intäkterna av sålda platser lägre än budgeterat. Dessutom visar kostnaderna för skolskjuts på 
ett utfall som är högre än budgeterat. Detta sammantaget får en stor påverkan på verksamheten då 
detta måste hanteras under budgetåret. 

Gymnasieskolan genomför anpassningar enligt upprättade åtgärdsplaner på grund av effekterna av 
minskad flyktingersättning och för att hantera utfallet på köpta - sålda platser och skolskjuts. 

Stort fokus har lagts på ekonomisk uppföljning och kontroll, parallellt som resursfördelningen inom 
nämnden behöver ses över. 

Inför omlokaliseringen av Björkängsgymnasiet till Kyllaredsgymnasiet träffade Grundkoleförvaltningen 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en överenskommelse om att grundskolan i samband 
med inflyttningen på Björkäng tar över inventarierna här. Detta förfaringssätt bedöms vara 
resurseffektivt, men medför att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär ytterligare 
investeringsbudget på 2 mnkr för anskaffning av inventarier till Kyllaredsgymnasiet. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Samverkan mellan näringsliv, högskola 
och gymnasieskola ska utvecklas under 
2019. 

 Delvis 
genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har 
genomfört en utredning där en 
nulägesbeskrivning redovisas gällande 
samarbetsforum med högskola samt 
branschnära samarbeten med 
näringslivet. I utredningen redovisas 
också förslag på hur arbetet, i framtiden, 
kan utvecklas. Utredningen redovisas i sin 
helhet som ett ärende i GVUN under 
2019. 
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Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Behovet av en resursfördelningsmodell för 
gymnasieskolan ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Inför budget 2020 kommer en reviderad 
resursfördelningsmodell införas, med 
bland annat tydligare system för den så 
kallade elevpengen, som bygger på 
halvårsvis uppföljning. 

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 42,9 20  

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Inom Borås Stad har vi idag inget system där vi kan få ut underlag för närproducerade livsmedel. Detta 
kommer att rapporteras när vi har tillförlitliga underlag. 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 35,7 48,3 50 42,7 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målvärdet för 2019 är på väg att uppnås, med en andel av ekologiska livsmedel på 42,7% (2018, 42,9%) 
i första tertialen. 
 
Arbetet för måluppfyllelse pågår kontinuerligt och genom större utbud av ekologiska medel, 
kvalitetssäkrad märkning samt ökad kunskap och medvetenhet hos inköpare går utvecklingen i rätt 
riktning. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av 
miljöombuden för att nå målet. 
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2.4 Ekonomi och egen organisation 

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

3,8 4,7 4 4,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

19,4 16 20 14,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för året kommer sannolikt ej uppnås. 
 
Sjukfrånvaron i förvaltningen ökade under 2018 och i början av 2019 i förhållande till 2017. Det är 
främst korttidsfrånvaron som ökat. Under 2019 kommer förvaltningen inrikta sig på att arbeta med att 
tidigt sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså 
tidigt följa upp upprepad korttidsfrånvaro. Nämndens mål är arbeta för att hålla sjukfrånvaron låg, upp 
till 4%. Verksamheten arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och 
undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade 
rutiner som är kända i verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, medarbetaröverenskommelse, 
chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och 
befogenheter. I de fall det behövs genomförs rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter 
sjukskrivning. Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder 
enligt Borås Stads riktlinjer. Från 2019 finns enheten för Organisationshälsa vilken har i uppdrag att på 
organisatorisk nivå stötta verksamheter i Borås Stad för att uppnå ökad hälsa i organisationen. 
Förvaltningen har påbörjat samverkan med enheten för att kartlägga yrkesgrupper inom kost, lokalvård 
och vaktmästeri samt för stöd då det finns en ökad sjukfrånvaro i samband med förändringar som 
genomförs i organisationen under 2019. 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt. 
 
För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet 
medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till 
elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. Från 2017 rekryterar 
förvaltningen timavlönad personal genom Bemanningsenheten för kost och lokalvård och från hösten 
2018 kan skolorna ansluta sig till Bemanningsenhet för elevassistenter och pedagogisk personal. 
Bemanningsenheten kvalitetssäkrar rekrytering av timavlönade medarbetare och genom att det finns en 
väg in och att arbete kan samordnas för timavlönade medarbetare i flera verksamheter är de också en 
del i förvaltningens strategi för kompetensförsörjning. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt 
användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall vara i nivå med 
nämndens målsättning. 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig 
händelse i 
skolan/verksamheten 

Uppföljning för att 
förebygga allvarliga 
händelser 
 

 

Uppföljningen sker 
regelbundet vid en 
stående punkt på 
ledningsmötena för 
förvaltningen samt i 
årlig säkerhetsrond i 
verksamheterna. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 51 439 38 148 73 084 98 000 24 916 

Avgifter och övriga intäkter 62 492 54 934 195 394 194 000 -1 394 

Summa intäkter 113 931 93 082 268 478 292 000 23 522 

Personal -163 549 -170 623 -513 073 -514 000 -927 

Lokaler -23 748 -24 577 -74 865 -74 000 865 

Övrigt -86 256 -94 088 -199 932 -238 920 -38 988 

Kapitalkostnader -223 -639 -769 -2 000 -1 231 

Summa kostnader -273 776 -289 927 -788 639 -828 920 -40 281 

Buffert (endast i budget)   -6 759 0 6 759 

Nettokostnad -159 845 -196 845 -526 920 -536 920 -10 000 

Kommunbidrag 152 411 171 874 526 920 526 920 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-7 434 -24 971 0 -10 000 -10 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

   10 000 10 000 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-7 434 -24 971 0 0 0 

Ackumulerat resultat 32 451  19 434 9 434 -10 000 
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Resultatanalys 

Avvikelser i tertialrapport 1, prognos för 2019 

 I det prognostiserade resultatet ingår av nämnden godkänt användande av bufferten på 6,7 
mnkr och av KF godkänt användande av ackumulerat resultat på 10 mnkr. 

 Utfallet av köpta platser på gymnasiet och gymnasiesärskola är högre än budgeterat. Prognosen 
på helår pekar på en avvikelse på minus 8 mnkr. 

 Utfallet av intäkten för sålda platser på gymnasiet och gymnasiesärskola är lägre än budgeterat. 
Prognosen på helår pekar på en avvikelse på minus 3,5 mnkr, vilket delvis täcks av övriga ej 
budgeterade intäkter. 

 Statsbidragen visar en avvikelse på 25 mnkr, vilket beror på ej budgeterade statsbidrag. 

 Utfallet av skolskjutskostnaderna är högre än budgeterat, prognosen visar en avvikelse på minus 
4 mnkr. 

 Omställningen på Björkängsgymnasiet får inte full effekt i år, prognosen visar en avvikelse på 
minus 8 mnkr. 

Risker i prognosen 

Omställningsarbetet på Björkängsgymnasiet och anpassningarna på Bäckängsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet genomförs med åtgärdsplaner beslutade av nämnden. Matchningsprocess av 
överkapacitet pågår, en tidsplan när alla tjänster i fråga skall vara hanterade går inte att sätta i dagsläget. 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar köpta - sålda platser för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Gällande retroaktiva friskoleersättningar finns det avsatt 1 mnkr för ett pågående ärende, men viss 
osäkerhet råder gällande utfallet av detta överklagande. 

Stor osäkerhet gällande flyktingersättningen för att finansiera språkintroduktionen för gymnasiet, då 
dessa ansökningar görs terminsvis i efterhand. 

Övrig kommentar till resultatet 

Förvaltningen arbetar på att införa ekonomiska månadsbokslut för att visat resultat skall vara mer 
rättvisande under året. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 160,6 154,6 485,0 485,0 0,0 

Kostnad -6 101,9 -6 799,8 -21 552,0 -18 311,0 3 241,0 

Nettokostnad -5 941,3 -6 645,2 -21 067,0 -17 826,0 3 241,0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnad -329,8 -358,4 -1 199,0 -1 199,0 0,0 

Nettokostnad -329,8 -358,4 -1 199,0 -1 199,0 0,0 

Gymnasieskola      
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Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Intäkt 74 130,1 47 257,3 162 063,0 172 885,3 10 822,3 

Kostnad -201 296,1 -201 092,6 -542 959,0 -574 781,3 -31 822,3 

Nettokostnad -127 166,0 -153 835,3 -380 896,0 -401 896,0 -21 000,0 

Vuxenutbildning      

Intäkt 33 156,8 38 891,7 94 128,9 105 428,9 11 300,0 

Kostnad -49 829,5 -65 146,4 -172 892,9 -184 192,9 -11 300,0 

Nettokostnad -16 672,7 -26 254,7 -78 764,0 -78 764,0 0,0 

Gymnasiesärskola      

Intäkt 5 834,5 5 394,5 9 986,8 11 386,8 1 400,0 

Kostnad -14 923,6 -15 049,9 -45 992,8 -46 392,8 -400,0 

Nettokostnad -9 089,1 -9 655,4 -36 006,0 -35 006,0 1 000,0 

Naturskola      

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnad -17,5 -13,7 -474,0 -474,0 0,0 

Nettokostnad -17,5 -13,7 -474,0 -474,0 0,0 

Insatser enligt LSS      

Intäkt 648,7 1 384,4 1 814,0 1 814,0 0,0 

Kostnad -1 277,8 -1 466,5 -3 569,0 -3 569,0 0,0 

Nettokostnad -629,1 -82,1 -1 755,0 -1 755,0 0,0 

Buffert      

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

Kostnad 0,0 0,0 -6 759,0 0 6 759,0 

Nettokostnad 0,0 0,0 -6 759,0 0 6 759,0 

      

Totalt      

Intäkt 113 930,7 93 082,5 268 477,7 292 000,0 23 522,3 

Kostnad -273 776,2 -289 927,3 -795 397,7 -828 920,0 -33 522,3 

Nettokostnad -159 845,5 -196 844,8 -526 920,0 -536 920,0 -10 000,0 

 

Central administration 

Central administration inklusive kvalitet och utveckling, kommer att göra ett överskott på 3,2 mnkr 
under året. Detta kommer användas för att hantera underskottet på gymnasieskolan. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet beräknas nå ett nollresultat. 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolans prognos visar ett underskott på 21 mnkr. 

Prognosen för gymnasieskolan förklaras av högre utfall på köpta – sålda platser jämfört med budget 
och skolskjutskostnader samt omställningen på Björkängsgymnasiet. Osäkerhet råder när det gäller 
köpta – sålda platser beroende på elevantagningen vid höstterminens början. 
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Nämnden har av kommunfullmäktige fått godkänt att använda 10 mnkr av ackumulerat resultat för att 
hantera underskottet på gymnasieskolan. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknas nå ett nollresultat. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan beräknas lämna ett överskott på 1 mnkr, genom effektiviseringar som genomförs 
under året. Viss osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminens start, vilket kan påverka 
utfallet för köpta - sålda platser. 

Naturskolan 

Naturskolans verksamhet köps av Navet till den budgeterade kostnaden. 

Insatser enligt LSS 

Redovisningen av LSS ingår i Gymnasiesärskolan. 

Buffert 

Buffert ingår i det totala resultatet och är ianspråktagen för att hantera underskottet på gymnasiet, enligt 
beslut i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-04-29. 

5 Jämställdhetsperspektivet 

Redovisning av genomfört arbete utifrån målen i Program för jämställdhetsintegrering. 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Med utgångspunkt i värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter, såsom det uttrycks i skolans 
styrdokument, bedrivs utbildningen likvärdigt för alla elever. I förvaltningens utvecklingsplan är 
värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i 
frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, bland annat jämställdhet mellan könen. 
Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och genom det formativa perspektivet i 
undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter i den årliga i skolklimatundersökningen. 

Vuxenutbildningen kommer att samverka utifrån uppdraget Mammor i arbete  med 
Arbetslivsförvaltningen och Förskoleförvaltningen. Syftet med uppdraget är att utrikesfödda kvinnor 
som står långt från arbete ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens del i 
uppdraget är att bedöma personernas språkkunskaper och erbjuda dem sfi. 

Alla utbildningar är öppna för alla elever och resurserna fördelas likvärdigt. Kostnaden för varje elev är 
inte kopplad till kön, utan till respektive program och utbildning. 

Identifierat utvecklingsområde för målområde Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet: 

 Följa könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad 
analys och framtagande av konkreta mål.  

Målområde 2: Makt och hälsa  

Främjande  insatser är att skapa en skola där alla elever  kan växa, trivas och utvecklas. Detta är en del 
av skolans grundläggande uppdrag och framgår av skollagen och läroplanerna. Det leder bland annat till 
en skola med ett gott skolklimat. En skola där eleven kan känna sig värdefull, få optimism och 
framtidstro. Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. 

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor kan tidigt 
upptäcka om något inte står rätt till. Varningstecken/ signaler kan bl a vara frånvaro/skolk, somatiska 
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besvär, synliga skador av våld, elev får inte delta i aktivitet som skolan anordnar utanför skoltid eller på 
annan plats än skolan, vårdnadshavare deltar inte i skolan. 

Elevhälsans personal här ett särskilt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. I detta ingår att skapa 
arbetsmiljöer som är gynnsamma för eleverna. 

De olika professionerna inom elevhälsan ansvarar därutöver för bl a följande insatser: 

- Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 1. 

- Skolsköterska och kurator finns tillgängliga för elever. 

- Specialpedagog utreder elev i behov av särskilt stöd och utgör stöd för såväl elev som lärare. 

Identifierat utvecklingsområde för målområdet Makt och hälsa: 

 Följa könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag 
för en fördjupad analys och framtagande av konkreta mål. 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

Årligen genomförs en  skolklimatundersökning där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och 
studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor om förekomsten av kränkande behandling och 
diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas analys och åtgärder. 

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken utgör ett stöd för skolorna i 
arbetet med våld i nära relationer. 

Under 2017 har alla arbetsplatser fått en introduktion i normkritiskt tänkande genom en 
kompetensutvecklingsinsats för personalen på APT. 

Identifierat utvecklingsområde inom målområdet Makt och mäns våld mot kvinnor: 

 Initiera revidering av handboken Förtryck i hederns namn. 

6  Verksamhetsmått 

6.1 Gymnasieskola 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 

Totalt antal elever i 
Borås skolor. 

4 349 4 381 4 493 4 320 

- Varav Antal 
Asylsökande 

170 137  132 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare. 

536 573 613 585 

Antal elever från 
andra kommuner. 

1 047 1 047 1 134 1 017 
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6.2 Gymnasiesärskola 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 

Totalt antal elever i 
Borås skolor 

91 86 113 88 

Antal elever från 
andra kommuner 

37 33 38 33 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare 

6 5 9 5 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2019 
Utgift april 

2019 
Avvikelse 

2019 
Prognos 

2019 

Inventarier Kyllaredsgymnasiet 2 000 0 2 000 4 000 

Inventarier Sven Eriksongymnasiet 1 500 418 1 082 1 500 

Inventarier Viskastrandsgymnasiet 1 500 1 188 312 1 500 

Summa 5 000 1 606 3 394 5 000 

Analys 

Inventarieanskaffningarna pågår under året. Inflyttningen på Kyllaredsgymnasiet sker sommaren 2019. 

Begäran om ytterligare investeringsbudget för Kyllaredsgymnasiet 

Inför omlokaliseringen av Björkängsgymnasiet till Kyllaredsgymnasiet träffade Grundkoleförvaltningen 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en överenskommelse om att grundskolan i samband 
med inflyttningen på Björkäng tar över inventarierna här. Detta förfaringssätt bedöms vara 
resurseffektivt, men medför att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär ytterligare 
investeringsbudget på 2 mnkr för anskaffning av inventarier till Kyllaredsgymnasiet. 
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Uppdrag GVUN 190429 – Presentera en fördjupad 
analys av skolskjutskostnaderna inkluderat 
personalkostnader 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner presenterad analys och 
förklarar uppdraget som slutfört.        

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrog vid nämndsammanträde 
190429 åt förvaltningschefen att till nämndens sammanträde i maj göra en 
fördjupad analys av skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader. En 
redovisning har upprättats.            

Ärendet i sin helhet 

Skolskjutsansvaret innefattar från och med läsåret 2018/2019 skolbusskort till 
alla i Borås kommun folkbokförda elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola, 
samt taxi/färdtjänst för elever med särskilda behov. 
 
Gymnasieskolorna hanterar skolbusskorten för sina elever, detta arbete utförs i 
huvudsak av skoladministratörerna på respektive skolorna. Klassföreståndarna 
(lärare) har en viss arbetsinsats vid utdelningen av korten, men detta ingår inte i 
kartläggningen. 
 
Gymnasiesärskolan hanterar skolbusskort för sina elever, detta arbete utförs av 
skolans kurator. Tekniska kontoret hanterar sedan många år färdtjänsten för de 
elever inom gymnasiesärskolan som har särskilda behov, detta ingår inte i 
analysen. 
 
Förvaltningskontoret hanterar skolbusskort för eleverna som går i de fristående 
skolorna samt skoltaxi för alla elever med särskilda behov. Arbetet utförs av 
ekonomiadministratör på förvaltningskontoret. 
 
I och med kommunfullmäktiges beslut inför läsåret 2018/2019 att alla elever, 
oavsett avstånd till skolan, skall få ett skolbusskort förändrades hanteringen 
något. Den tidigare frågan om avstånd till skolan för rättighet till skolbusskort 
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är inte längre aktuell. Men eftersom Västtrafik erbjuder olika sorters 
skolbusskort, beroende på geografisk zonindelning och åldersklasser, gäller 
fortsatt hantering av frågan om avstånd till skolan och elevernas ålder: 

 Skolbusskort tätort, för de elever som bor inom tätortszonen. 
 Skolbusskort kommun, för de elever som utanför tätortszonen. 
 Flerkommunkort alternativt Regionkort, för äldre elever och de elever 

som är folkbokförda i Borås kommun, men som läser på annan ort. 
Dessa kort ingår inte i Västtrafiks skolbusskort. 

 Kompletterande kväll/helg-kort för de elever som i sin skolpraktik har 
arbetstider som ligger utanför den tid som skolbusskortet tillåter. 

Beställningen av busskorten görs i juni månad för leverans inför terminsstart i 
augusti. För de elever som startar åk 2 och åk 3 görs en beställning utifrån 
befintligt underlag. För de elever som kommer att starta åk 1 görs en 
bedömning utifrån antagningsläget och en uppskattning av vilken typ av kort 
eleverna behöver görs (tätort, flerkommun). Överblivna kort skickas tillbaka till 
Västtrafik i slutet på augusti mot full kreditering. 
 
Vid kortleveransen registreras alla busskortens unika nummer på skolan för att 
möjliggöra hanteringen av borttappade kort. Korten sorteras därefter per klass 
och klassföreståndaren (läraren) delar ut korten vid skolstart. 
 
De elever som har praktik i sin utbildning behöver extra busskort som fungerar 
på kvällar/helger får sina kompletterande kort under terminen, inför 
praktikperioden. 
 
Borttappade kort kräver löpande arbetsinsats: Spärra tappat kort, beställa ett 
nytt, ta emot nya kortet och registrera det nya busskortsnumret på skolan, 
lämna ut till elev och expediera skolans hanteringsavgift på 150 kr. 
 
Volym skolbusskort 
Antal busskort: cirka 3900 st. 
Ersättningskort: ca 13 % av busskorten spärras och ersätts med nytt på grund 
av borttappat kort. 
 
Personalinsatsen för förvaltningens hantering 
Berörd personal har gjort en uppskattning av hur mycket tid de lägger på 
skolskjutshanteringen. Uppskattningen är gjort utifrån hanteringen inför 
terminsstart (beställning), under terminsstart (hantering och utdelning) och 
löpande under läsåret (ersättningskort). 
 
Sammantaget visar denna undersökning att förvaltningen lägger en resurs 
motsvarande en årsarbetare för denna hantering (60 % på skolorna och 40 % 
på förvaltningskontoret), till en kostnad av ca 0,5 Mnkr. 
 
Kostnader för köpt skolskjuts GVUF, jämfört med budget   [Tkr] 
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Effekten av Kommunfullmäktiges beslut från och med läsåret 2018/2019 syns 
tydligt i kostnadsutfallet i diagrammet ovan. Prognosen för 2019 pekar på ett 
utfall på 25 Mnkr totalt för hela förvaltningen. 
 
I den totala skolskjutskostnaden ingår skolbusskorten från Västtrafik med en 
prognos på ca 23,3 Mnkr (visas med streckad linje i diagrammet) och taxi-
kostnaden för elever med särskilda behov med en prognos på ca 1,7 Mnkr. 
 
Diagrammet visar också att skolskjutskostnaden budgeterats för lågt under flera 
år, vilket får större konsekvenser nu när effekten av kommunfullmäktiges beslut 
börjar märkas.  
 
Västtrafik fakturerar skolbusskorten med ett antal månaders eftersläpning, men 
det görs ingen periodisering i bokföringen, vilket gjort att kostnaderna bokförs 
med en termins fördröjning. Vid kontakter med Västtrafik uppger de att en 
utveckling av systemet med skolbusskort pågår. Denna utveckling syftar till att 
utveckla deras produkter (ny zonindelning), förbättra deras webbportal för 
beställningar och med stor sannolikhet kommer de övergå till månads-
fakturering. Om det blir så kommer kostnaden för tre terminer hamna på ett 
och samma bokföringsår och det kommer resultera i en mycket stor 
budgetavvikelse. 
 
Tidigare utredning av skolkortskostnad 
Under hösten 2017 gjordes en uppskattning av kostnaderna för skolbusskort, 
inför ett eventuellt beslut i frågan om skolbusskort till att alla elever på 

OBS Axel 

OBS prognos 
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gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Denna bedömning visade på att ett 
eventuellt beslut skulle ge en kostnadsökning på 5 Mnkr. 
 
Under våren 2018 gjordes en utredning av kostnaden för skolbusskort. Denna 
utredning baserades på budgeterat antal elever och bedömningar kring behovet 
av Västtrafiks olika produkter (zoner och åldersklasser). Den tog ingen hänsyn 
till kostnadsökning på grund av prisökningar hos Västtrafiks. Slutsatsen visade 
på att ett eventuellt beslut skulle leda till en kostnadsökning på 6,8 Mnkr. 
 
Nämnden har i budget 2019 blivit kompenserad med 6,6 Mnkr för utökad 
kostnad för skolskjuts i samband med kommunfullmäktiges beslut. 
 

Samverkan 

FSG 2019-05-22 

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Granskning av samverkan och förebyggande arbete 

kring barn och unga i Borås Stad 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 

revisionsrapport ”Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring 

barn och unga i Borås Stad” och översänder svaret till Stadsrevisionen.       

Sammanfattning 

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning av samverkan och 

förebyggande arbete kring barn och unga. Stadsrevisionens bedömning är att 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i huvudsak tillsett att arbetet med 

samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt. Följande 

utvecklingsområden lyfts dock fram i rapporten: 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver utveckla sin 

styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring 

barn och unga.  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver även arbeta mot en 

ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att 

utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.         

Inom ramen för nämndens systematiska kvalitetsarbete och det 

kommungemensamma uppdraget, ”Social hållbarhet”, vilket leds av Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden, kommer identifierade utvecklingsområden att 

tas omhand. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning av samverkan och 

förebyggande arbete kring barn och unga. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har ombetts inkomma med ett svar på granskningen. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om berörda nämnders arbete 

med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0–20 år 

är ändamålsenligt. Granskningen har avsett Fritids- och folkhälsonämnden, 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Sociala 

omsorgsnämnden.  
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Nämndernas arbete med barn och unga styrs av Kommunfullmäktiges mål och 

uppdrag i budget, av uppdrag som kommer löpande från Kommunfullmäktige 

samt genom program med tillhörande handlingsplaner. Styrningen av det 

förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig, främst mot 

bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på samordning av 

dessa. I staden anses det vidare saknas en övergripande strategisk målbild för 

det förebyggande arbetet samt samverkan kring detta. Det saknas 

kommungemensamma dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande 

arbete och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta 

upplevs försvåra nämndernas styrning. Granskningen visar generellt att 

styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är utvecklingsområden i 

det förebyggande arbetet. 

Stadsrevisionens bedömning är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 

huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete är 

ändamålsenligt. Följande utvecklingsområden lyfts dock fram i rapporten: 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver utveckla sin 

styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring 

barn och unga.  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver även arbeta mot en 

ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att 

utveckla samverkan inom området mellan nämnderna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett välfungerande systematiskt 

kvalitetsarbete, vilket inkluderar alla organisatoriska nivåer i förvaltningen. Den 

senaste kvalitetsrapporten visar att elevhälsoarbetet, med fokus på det 

förebyggande och främjande arbetet, är ett identifierat utvecklingsområde. I 

dagsläget är elevhälsans arbete en del i uppföljningen, dock med fokus på det 

förvaltningsinterna arbetet. På sikt kommer det systematiska kvalitetsarbetet att 

utvecklas så att även det förvaltningsöverskridande arbetet kring barn och unga 

följs upp och analyseras. Uppföljningen kan med fördel inkludera viktiga 

samverkansintressenter, vilket kommer att ses över. Resultatet av uppföljningen 

kan sedan utgöra ett kvalitativt underlag för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, liksom för andra nämnder och kommunen som 

helhet, att använda i den fortsatta styrningen av samverkan och förebyggande 

arbete kring barn och unga. För att styrningen och uppföljningen av samverkan 

och förebyggande arbete kring barn och unga ska fungera optimalt, krävs ett 

helhetstänk inom kommunen och ett samlat grepp kring styrning och ledning i 

dessa frågor. I revisionsrapporten lyfts att ”Kommunstyrelsen inte fullt ut 

tillsett att styrningen av det förebyggande arbetet är samordnat på 

ändamålsenligt sätt”. Stadens nya uppdrag gällande ”Social hållbarhet” är ett 

steg i rätt riktning då det kan skapa de förutsättningar som behövs för att 

förbättra arbetet inom detta område. 

En ökad samsyn och förståelse för nämndernas och andra myndigheters olika 

ansvar och uppdrag är en förutsättning för en lyckad samverkan och ett 

fungerande förebyggande arbete kring barn och unga. Inom staden finns idag 
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samverkan kring barn och unga utifrån olika perspektiv, exempelvis gällande 

barn och unga i riskzonen, det drogförebyggande arbetet, barn- och 

ungasamverkan i Västra Götaland (Västbus), arbetsgrupp gällande KAA 

(Kommunalt aktivitetsansvar) och SSPF (samverkan mellan socialtjänst, skola, 

polis och fritid). Det är viktigt att det arbete som redan pågår fortsätter att 

utvecklas och samordnas och att det strävas efter en helhetssyn. I stadens 

arbete med social hållbarhet, vilket Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen fått i uppdrag att leda och samordna, kommer 

samverkan och ett fungerande förebyggande arbete kring barn och unga att 

fokuseras särskilt. Revisionsrapporten ”Granskning av samverkan och 

förebyggande arbete kring barn och unga i Borås Stad” utgör ett bra underlag 

för det uppdraget. Inom ramen för detta arbete kommer det bland annat att 

göras en fördjupad analys av Borås Stads utmaningar, särskilt inriktat mot barn 

och ungas uppväxtvillkor och förutsättningar till fullföljda studier. 

Familjecentraler och familjecentrerat arbetet samt uppsökande verksamhet för 

ungdomar mellan 16-19 år är två identifierade utvecklingsområden och vilka 

kommer att fokuseras inledningsvis. 

En utgångspunkt för ett lyckat och långsiktigt arbete med social hållbarhet, är 

att utveckla och förbättra samverkan kring barn och unga. En förutsättning för 

att kunna göra det är att det finns en samsyn och förståelse för olika 

intressenters ansvar och uppdrag. Inom ramen för uppdraget kring ”Social 

hållbarhet” har den förståelseprocessen påbörjats.  

Uppdraget som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gällande social 

hållbarhet förväntas bidra till att möta flera av de utvecklingsområden som lyfts 

i revisionsrapporten.  

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport ”Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring 

barn och unga i Borås Stad”                               

Samverkan 

Ärendet har samverkats i FSG 2019-05-22. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning 

På uppdrag av uppdrag av Stadsrevisionen i Borås stad har EY genomfört en granskning av samverkan 

och förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0–20 

år är ändamålsenligt. Granskningen har avsett fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, grund-

skolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt 

sociala omsorgsnämnden. 

 

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av 

uppdrag som kommer löpande från kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande hand-

lingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig, främst 

mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på samordning av dessa. I staden anses 

det vidare saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt samverkan 

kring detta. Det saknas kommungemensamma dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande 

arbete och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta upplevs försvåra nämndernas 

styrning. Granskningen visar att styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är utvecklings-

områden i det förebyggande arbetet. 

 

Granskade nämnder har i huvudsak tillsett att det finns en ändamålsenlig organisation och ansvarsför-

delning avseende det förebyggande arbetet kring barn och unga, med undantag för grundskolenämnden 

som inte fullt ut har tillsett en ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.  

 

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som kan kopplas till förebyggande arbete. Den 

uppföljning som görs av nämnder och kommunstyrelse innehåller dock inte någon utvecklad analys, 

utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga. 

 

Samverkan pågår i organiserade former samt mellan enskilda nämnder. Vissa hinder upplevs finnas i 

samverkan, framförallt mellan grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. Granskningen 

visar vidare att nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande arbete avseende barn och unga 

inte alltid efterlevs. Det pågår ett arbete med att utveckla samverkan mellan nämnderna. Granskade 

nämnder bedöms i huvudsak ha tillsett en tillfredsställande samverkan, med undantag för samverkan 

mellan grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden som bedöms som inte fullt ut till-

fredsställande. 

 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammantagna bedömning att:  

 kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad 

på ett ändamålsenligt sätt 

 att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

samt sociala omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att arbetet med samverkan och förebyg-

gande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden 

 att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ända-

målsenligt arbete med samverkan och förebyggande arbete. Vi ser positivt på det arbete som 

pågår med att utveckla samverkan.  

 

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar: 

 kommunstyrelsen att stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet 

 granskade nämnder att utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande 

arbete 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Stadsrevisionen har beslutat att granska samverkan och förbyggande arbete kring barn och unga som 

far eller riskerar att fara illa. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, 

bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i 

åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Granskningen inriktas på de av uppdragsgivaren beslutade revisions-

frågorna: 

 Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och ändamålsenlig organisation, styrning, 

ansvarsfördelning och samsyn? 

 Finns det ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet 

följs upp och revideras kopplat till området? 

 Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräckliga? 

 Finns tillräckliga resurser för arbetet? 

 Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola, 

funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet? 

 Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata aktörer (exempelvis 

fristående skolor/förskolor)? 

 Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till kommunstyrelsen 

rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slut-

satser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Kommunallag (2017:725) 

 Socialtjänstlag (2001:453) 

 Skollag (2010:800) 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och vägledning inom området 

 Borås Stads budget 2018 och andra mål och riktlinjer inom området 

 Reglementen 

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 2. 

 

1.4. Avgränsning och ansvariga nämnder 

Granskningen avser fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden. 

Granskningen omfattar Borås stads interna arbete inom området och inte hur samverkan och förebyg-

gande arbete bedrivs med externa aktörer så som exempelvis Polisen och Västra Götalandsregionen. 

Vidare avgränsas granskningen i enlighet med ställda revisionsfrågor. Granskningen har avgränsats till 

intervjuer med företrädare för Borås stads verksamheter och till granskning av stadens dokumentation.  
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1.5. Begreppsförklaring 

Förebyggande arbete och barn som far illa är centrala begrepp i granskningen. Dessa förklaras i 
bilaga 3.  

 

1.6. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, protokollgranskning och intervjuer. Dokument- 

och intervjuförteckning återfinns i bilaga 4. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska 

rapporten. 

 

Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås stad. I genomförandet har 

följande projektorganisation tillämpats: Helena Lind (granskningsledare), Lydia Andersson (granskare) 

samt Maria Carlsrud Felander (specialist). Rapporten har även kvalitetssäkrats internt inom EY. 
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2. Organisation och styrning av det förebyggande arbetet kring 
barn och unga 

I detta kapitel redogörs för om Borås stad har en ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsför-
delning inom området. Vidare beskrivs övergripande vilket arbete som bedrivs av granskade nämnder 
inom området.  

2.1. Organisation  

I Borås stad är kommunfullmäktige högsta beslutande organ och beslutar om mål och riktlinjer för verk-

samheten. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens 

reglemente1 anger att styrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens ange-

lägenheter samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska leda kommunens verk-

samhet genom att utöva en samordnad styrning och ta fram styrdokument för kommunen. 

 

Sedan 1 januari 2017 har Borås stad en ny organisation. Omorganisationen innebar att stadens tre 

stadsdelsnämnder avvecklades och fyra nya facknämnder tillkom; förskolenämnden, grundskolenämn-

den, individ- och familjeomsorgsnämnden samt vård- och äldrenämnden. Omorganisationen innebar att 

vissa nämnder och förvaltningar fick ta över uppgifter som tidigare legat inom stadsdelsnämnderna. 

Borås stad är idag organiserad i 19 nämnder och 16 förvaltningar.  

2.2. Styrning av arbetet kring barn och unga 

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget. Arbetet 

styrs även av uppdrag från kommunfullmäktige som ges löpande till nämnderna. Därtill finns ett antal 

program med tillhörande handlingsplaner. Vi utvecklar detta i kommande avsnitt.  

 

 
Bild 1: Styrning av arbetet kring barn och unga i Borås stad. Källa: EY 

 

Inledningsvis kan nämnas att det i granskade stadsövergripande styrdokument inte återfinns någon 

gemensam beskrivning av vad förebyggande arbete kring barn och unga innebär eller vad det ska 

                                                
1 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-03-17, 2016-11-23 och 2018-03-23. 
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barn och 
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Mål och uppdrag 
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Övriga uppdrag 
från KF
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uppnå. Det finns inom staden ingen gemensam definition av begreppet barn som far illa respektive 

riskerar att fara illa i mål eller dokument2. 

 

I intervjuer framkommer att styrningen av det förebyggande arbetet kring barn och unga upplevs som 

otydlig. Otydligheten anses främst bero på antalet uppdrag och aktiviteter som ges i budget, i handlings-

planer kopplade till program samt löpande under året. Mängden uppdrag som ges till vissa nämnder 

uppges tvinga förvaltningarna att prioritera bland uppdragen.  

 

Intervjuade upplever även att det saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande 

arbetet. De uppdrag som ges till nämnderna löpande över året beskrivs sakna styrning och kvalitets-

säkring och finns enligt uppgift i flera fall redan bland tidigare givna uppdrag från kommunfullmäktige. 

2.2.1. Mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 

Målstyrningen i Borås stad utgår från Vision Borås 2025 och mäts och följs upp utifrån uppdrag och 

indikatorer.  

 

I visionen finns sju strategiska målområden som fungerar som övergripande mål för staden. Utifrån 

dessa har kommunfullmäktige beslutat om indikatorer med målvärden samt uppdrag till stadens nämn-

der. Nämnderna ska bryta ned kommunfullmäktiges indikatorer i målsatta indikatorer och uppdrag och 

anta en budgethandling. På förvaltnings- respektive enhetsnivå ska nämndens indikatorer brytas ned 

till målsatta indikatorer och aktiviteter.  

 

Dokumentstudier visar att nämnderna har beslutat om budget och att förvaltningarna har upprättat verk-

samhetsplaner som beskriver hur de ska nå målen och utföra uppdragen.  

 

Ett av visionens sju strategiska målområden har tydlig koppling till samverkan och förebyggande arbete 

kring barn och unga:  

 

 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga – syftar till att skapa bra förutsättningar för barn och 

unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

 

I budget 2018 finns åtta indikatorer kopplade till målet. Två av åtta indikatorer bedöms ha koppling till 

granskat område (illustreras nedan i tabell 1).  

 

ANSVARIG NÄMND GRN3 GVUN4 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 

INDIKATORER 

Andel elever som känner 

sig trygga i grundskolan, 

åk 4–9. 

Andel elever som känner 

sig trygga i gymnasie-

skolan. 

Tabell 1: Indikatorer till målet att ta gemensamt ansvar för barn och unga. Källa: budget 2018 

 

                                                
2 Individ- och familjeomsorgens förvaltningschef uppger att begreppen är definierade i lagstiftning och föreskrifter 
från Socialstyrelsen.  
3 Grundskolenämnden 
4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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I Borås stads budget för 2018 beskrivs att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar.5 I stadens års-

redovisning för 2017 anges att gruppen barn och unga i befolkningen i staden ökar med 20 procent fram 

till år 2026.6  

 

Kommunfullmäktige anger i 2018 års budget att förskolenämnden, grundskolenämnden samt individ- 

och familjeomsorgsnämnden ytterligare ska stärka samverkan kring insatser för barn och unga.7 Enligt 

uppgift utgör detta varken ett mål eller uppdrag, utan en viljeinriktning.8  

 

Kommunfullmäktige har i 2018 års budget gett grundskolenämnden i uppdrag att utreda former för 

närmare samverkan mellan skola/fritidshem och föreningsliv. Vidare har grundskolenämnden, tillsam-

mans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fått i uppdrag att ta fram ett förebyggande styr-

dokument mot psykisk ohälsa. 

 

Kommunfullmäktige har även riktat ett antal generella samarbetsuppdrag till nämnderna. Enligt budget 

2018 innebär det att utsedd nämnd har befogenhet att sammankalla berörda nämnder. Vidare innebär 

det ett ansvar för att uppdraget kommer igång, att formulera mål för arbetet samt ansvar för uppföljning, 

utvärdering och redovisning. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett samarbetsuppdrag avseende 

barn och unga. Likaså har fritids- och folkhälsonämnden ett samarbetsuppdrag avseende lokalt infly-

tande. 

 

I vår genomgång av kommunfullmäktiges budgetdokument kan konstateras att utöver vad som beteck-

nas som ”nya uppdrag” till nämnderna även finns andra skrivningar av uppdragsliknande karaktär. 

Dessa återfinns inte i nämndernas verksamhetsplaner. 

2.2.2. Program och handlingsplaner 

Kommunfullmäktige har antagit fyra program som är kopplade till arbetet med barn och unga. I program-

men anges ”verksamheter och metoder i riktning mot målen”. Kopplat till varje program finns en hand-

lingsplan9. 

 

 Barn- och ungdomspolitiskt program gäller hela staden inklusive bolag. Programmet anger 

stadens inriktning för att främja barn och ungas välfärd, utbildning, försörjning, hälsa och trygg-

het, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Programmet antogs av kommunfullmäktige 

i januari 2016 och gäller till och med 2019. 

 

Kommunstyrelsen antog i januari 2016 en handlingsplan för perioden 2016–2017. Handlings-

planen innehåller sex aktiviteter fördelade på facknämnder och tidigare stadsdelsnämnder. 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt programmet för att löpande revidera handlingsplanen och för 

att senast 2019 föreslå fullmäktige ett reviderat program.  

 

 Program för föräldraskapsstöd med tillhörande handlingsplan gäller för grundskolenämnden, 

förskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, fritids- och folkhälsonämnden, sociala 

                                                
5 Borås stads budget 2018, s. 5 
6 Borås stads årsredovisning, s. 73 
7 Även vård- och äldrenämnden. 
8 Enligt uppgift från stadsledningskansliet kommer de viljeinriktningar som anges i kommunfullmäktiges budget 
2018 troligen att följas upp i muntlig dialog mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
9 Dokumentstudier visar att handlingsplanernas utformning skiljer sig åt. I vissa handlingsplaner återfinns 
aktiviteter, i andra prioriterade områden, utvecklingsområden respektive uppföljningsområden.  
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omsorgsnämnden, arbetslivsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden samt tidigare utbild-

ningsnämnd. Programmet anger att staden ska erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till 

föräldrar med barn i åldern 0–17 år. Stödet ska erbjudas genom mötesplatser såsom öppna 

förskolor, kurser och individuell rådgivning. Programmet har fastställts av kommunfullmäktige. 

Datum för fastställande framgår ej. 

 

Majoriteten av aktiviteterna i handlingsplanen för 2018 är riktade till fritids- och folkhälsoförvalt-

ningen. Några är även riktade till individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleför-

valtningen (elevhälsan). Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för revidering och årlig uppfölj-

ning av program och handlingsplan.  

 

 Drogpolitiskt program med tillhörande handlingsplan gäller hela staden inklusive bolag. 

Programmet anger tre mål som utgår ifrån de nationella målen på området10 varav ett är speci-

fikt inriktat på barn och unga. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2016. 

 

I handlingsplan för 2018 återfinns utvecklings- respektive uppföljningsområden. Majoriteten är 

riktade till fritids- och folkhälsoförvaltningen, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxen-

utbildningsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Fritids- och folkhälso-

nämnden ansvarar för revidering och årlig uppföljning av program och handlingsplan.  

 

 Program för ett tillgängligt samhälle med tillhörande handlingsplan gäller hela staden inklusive 

stadens bolag. Programmet anger att staden ska säkerställa att personer med funktionsned-

sättning får samma möjligheter som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldig-

heter. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2016. 

 

Tillhörande handlingsplan reviderades i augusti 2018 och innehåller prioriterade områden 

riktade till bland annat grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 

sociala omsorgsnämnden. Sociala omsorgsnämnden ansvarar för revidering och årlig uppfölj-

ning.  

  

Kommunfullmäktige har även antagit strategier som ska bidra till uppfyllelsen av stadens strategiska 

målområden. Kommunfullmäktige antog i februari 2016 en reviderad strategi för Bildningsstaden Borås. 

Dokumentet gäller för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden. I strategin finns identifierade utvecklingsområden som förvaltningar och enheter ska ta hän-

syn till i sina respektive verksamhetsplaner. Bland identifierade utvecklingsområden kan nämnas barn- 

och elevhälsoarbete samt systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Vi noterar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade till privata 

aktörer. 

2.2.3. Övriga uppdrag från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, utöver uppdragen i budget, även om andra uppdrag till nämnderna utifrån 

exempelvis motioner. Bland dessa återfinns uppdrag som rör arbete med barn och unga. Av dokument-

studier framgår att uppdrag kopplade till området barn och unga har riktats till nämnderna under såväl 

                                                
10 I skrivelsen En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) redogör 
regeringen för de sex nationella mål som finns för ANDT-politiken.  
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2017 som 2018. Utifrån en översiktlig granskning kan i dessa uppdrag inte ses någon tydlig koppling till 

gemensamt definierade målgrupper eller till begreppet barn och unga som far illa/riskerar att fara illa.  

2.3. Ansvarsfördelning samt förebyggande insatser11  

2.3.1. Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens reglemente12 anger att nämnden bland annat ansvarar för kommunens 

övergripande folkhälsoarbete.   

2.3.1.1 Förebyggande arbete 

Nämndens förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs av verksamhet Mötesplatser/Lokalt infly-

tande/Förebyggande arbete, Föreningsverksamhet samt verksamhet Folkhälsoarbete13. Arbetet bedrivs 

utifrån en årlig förvaltningsgemensam verksamhetsplan som gäller för samtliga verksamheter och 

enheter. Enligt intervju med förvaltningschef är ansvarsfördelningen tydlig avseende det förebyggande 

arbetet kring barn och unga.  

 

Förvaltningen uppges bedriva ett omfattande förebyggande arbete genom att tillhandahålla idrottsan-

läggningar och naturområden för fysisk aktivitet. Arbete pågår för att säkerställa tillgängligheten till samt-

liga anläggningar och naturområden.  

 

Ett förebyggande arbete bedrivs även genom öppen ungdomsverksamhet. Av nämndens antagna pro-

gram för den öppna ungdomsverksamheten framgår att verksamheten ska vara tillgänglig för alla och 

ska främja en jämlik hälsa hos unga, med fokus på åldrarna 10–18 år. Inom den öppna ungdomsverk-

samheten bedrivs ett drogförebyggande respektive våldsförebyggande arbete. Arbetet sker genom att 

enheter i staden utbildas i att stoppa och ingripa mot lindrigt våld, främja trygghet och utmana negativa 

normer. Förvaltningen ger även utbildning till personal i staden kring första hjälpen vid psykisk ohälsa.  

 

Enligt uppgift pågår ett arbete med att ta fram rutiner avseende polisanmälan och orosanmälan till 

socialtjänsten. De förväntas vara framtagna till våren 2019.  

 

Av intervju med förvaltningschef framgår att verksamhetens resurser i dagsläget anses vara tillräckliga 

utifrån verksamhetens uppdrag. Däremot framhålls att stadens gemensamma resurser generellt kan 

användas bättre genom mer samarbete och genom att etablera en större samsyn kring mål och arbets-

sätt. Detta förutsätter enligt förvaltningschef en tydligare styrning och strategisk inriktning på stadsöver-

gripande nivå. I nämndens delårsrapport 2018 framkommer att fritidsgårdsverksamheten genomgår 

stora förändringar avseende organisation, lokaler och personal.  

                                                
11 I detta avsnitt beskrivs ansvarsfördelningen mellan de nämnder som omfattas av granskningen samt i 
övergripande drag vilket förebyggande arbete kring barn och unga som bedrivs av respektive nämnd. Det 
förebyggande arbete som sker i samverkan återfinns i kapitel 3. 
12 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, senast reviderat 2018-09-20. 
13 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
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2.3.2. Förskolenämnden  

Förskolenämndens reglemente14 anger att nämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal för-

skola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfatt-

ningar.  

2.3.2.1 Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet kring barn och unga bedrivs främst av barnhälsan (genom familjecentraler 

och öppna förskolor) samt på förskolorna15. Verksamheten kvalitet och utveckling bistår i uppföljning 

och utvärdering samt utvecklingsarbete. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för det före-

byggande arbetet. Barnhälsochefen ansvarar för öppen förskola, familjecentraler och barnhälsa. Arbetet 

bedrivs utifrån årliga verksamhetsplaner för samtliga verksamheter och enheter.  

 

Enligt intervju med barnhälsochef är ansvarsfördelningen avseende det förebyggande arbetet tydlig. 

Barnhälsan ansvarar för strategiskt arbete kring främjande, förbyggande och åtgärdande barnhälso-

arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Inom barnhälsa arbetar specialpedagoger, psykologer 

och enhetschef för familjecentral och öppen förskola. Varje specialpedagog är kopplad till specifika för-

skolor för att säkerställa kvalitet och kontinuitet. Barnhälsans uppdrag är tydliggjort genom en rutin för 

barnhälsans arbete som beskriver arbetsgång och olika relevanta mötesformer. I rutinen ingår en check-

lista för samtal om behov av stöd i förskolan. Checklistan används i dialog mellan förskolechef och 

pedagoger i ett arbetslag. Checklistan används sedan i samtal mellan förskolechef och förvaltning 

gällande behoven i förskolan. Det finns även rutiner för orosanmälan, för arbetet för likabehandling samt 

mot diskriminering och kränkande behandling samt vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp.  

 

Barnhälsan arbetar förebyggande genom att erbjuda utbildningar för pedagoger i förskolorna kring hur 

olika behov hos barn kan förebyggas och bemötas. Vidare genomför barnhälsan orienteringsmöten där 

förskolechef och specialpedagog diskuterar och planerar insatser på organisations-, grupp- och individ-

nivå. Inför beslut om insatser till ett enskilt barn hålls ett barnhälsomöte för att diskutera insatserna med 

förskolechef, vårdnadshavare och barnhälsan samt eventuellt barnets pedagog.  

 

Förvaltningens förebyggande arbete uppges även ske genom öppna förskolan som erbjuder utbild-

ningar med rådgivning för föräldrar. Det bedrivs även uppsökande arbete genom en mobil öppen för-

skola som åker till områden där det saknas öppna förskolor. 

 

Intervjuad barnhälsochef framhåller att förvaltningen är relativt ny. Denne beskriver vidare att sam-

arbetet mellan barnhälsa och verksamheten för kvalitet och utveckling är under utveckling avseende 

samordning av insatser till förskolorna, projekt kring uppsökande verksamhet och systematiskt kvalitets-

arbete. Barnhälsochef uppger att förvaltningen prioriterar mellan olika uppdrag kopplat till det förebyg-

gande arbetet till följd av en begränsad budget.  

2.3.3. Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens reglemente16 anger att nämnden ansvarar för de uppgifter avseende kommunal 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen 

enligt skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan.  

                                                
14 Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17, reviderat 2016-11-23. 
15 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
16 Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17. 
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2.3.3.1 Förebyggande arbete 

Nämndens förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs främst av elevhälsan17 som är bemannad 

med skolkuratorer, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagoger. Därtill uppges det förebyggande 

arbetet även bedrivas ute i skolorna. Arbetet bedrivs utifrån en verksamhetsplan som varje skola årligen 

tar fram. Verksamheten kvalitet och utveckling bistår i uppföljning, utvärdering samt utveckling. Chef för 

elevhälsa har det övergripande ansvaret för det förebyggande arbetet. Enligt intervju med förvaltnings-

chef är elevhälsans ansvar för det förebyggande arbetet tydligt.   

 

Det förebyggande arbetet styrs av planer och rutiner. Det finns exempelvis en förvaltningsgemensam 

rutin för frånvarohantering och program för att förebygga psykisk ohälsa. Samtliga rektorer ansvarar för 

att årligen ta fram en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Därtill har vissa 

skolor likabehandlingsplaner.  

 

Elevhälsan genomför olika förebyggande insatser som exempelvis enskilda samtal med elever, tema-

dagar/temaveckor kring hälsa och kartläggningar av behov hos eleverna. På skolorna bedrivs förebyg-

gande arbete genom bland annat pedagogiska luncher, rastvärdar, utvecklingssamtal och kamrat-

stödjare. Under 2018 har en satsning på studiecoacher genomförts. Vidare har en särskild undervis-

ningsgrupp för elever med svår social problematik startats upp. Skolorna arbetar även drogförebyg-

gande.  

 

Vid intervju med förvaltningschef framgår att förvaltningen tvingas prioritera mellan olika uppdrag dels 

till följd av en begränsad budget, dels till följd av antalet uppdrag som ges till nämnden.  

 

Vidare uppges att verksamheten har svårt att rekrytera framförallt till elevhälsan. Det uppges få konse-

kvenser för kontinuiteten i det förebyggande arbetet. Förvaltningen har under 2018 omorganiserat elev-

hälsan och förbättrat rutiner för arbetet mot kränkande behandling samt riktat mer fokus mot förebyg-

gande arbete i verksamhetsplanerna. 

 

Skolinspektionen genomförde under 2018 en uppföljande tillsyn av grundskolan där det bland annat 

konstaterades brister i tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola. Skolinspektion-

ens bedömning gjordes delvis mot bakgrund av att det på mer än hälften av skolenheterna saknades 

tillgång till en eller flera av de professioner i elevhälsan som enligt skollagen ska finnas. 

2.3.4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente18 anger att nämnden i enlighet med skollagen 

ansvarar för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymna-

sieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 

utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom 

elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

                                                
17 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
18 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-11-23. 
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2.3.4.1 Förebyggande arbete 

Nämndens förebyggande arbete bedrivs främst av elevhälsan19. Inom elevhälsan arbetar två skol-

sköterskor, två kuratorer, två specialpedagoger och två studie- och yrkesvägledare.  

 

Det finns ett stort antal planer och rutiner för det förebyggande arbetet kring barn och unga såsom 

elevhälsoplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan samt rutiner för 

frånvarouppföljning och utredning om bristande närvaro. Vidare har förvaltningen tagit fram en hand-

lingsplan för drogaktivitet, ett program för att förebygga psykisk ohälsa samt en utvecklingsplan avse-

ende Bildningsstaden Borås. Det finns även en mall för hälsobesök som innehåller frågor om t.ex. trygg-

het och trivsel i skola och hemma, psykiskt mående och mobbing. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar förebyggande dels genom elevhälsan med kart-

läggning, samtal och stöd, dels genom sitt systematiska kvalitetsarbete där elevhälsa är ett identifierat 

utvecklingsområde. Förvaltningschefen anser att förvaltningens kvalitetsarbete är välfungerande och 

bidrar till en ändamålsenlig kartläggning av behov och riskområden. Vidare uppges ett aktivt drogföre-

byggande arbete bedrivas inom ramen för gymnasiechefernas arbete. 

 

Vid intervju med förvaltningschef uppges att resurserna för det förebyggande arbetet i huvudsak är till-

räckliga utifrån förvaltningens uppdrag. Elevhälsan har nyligen fått ytterligare resurser. Förvaltnings-

chefen framhåller att verksamheten är duktig på att tidigt upptäcka elever i riskzonen. Exempelvis iden-

tifieras riskgrupper i förvaltningens program för att förebygga psykisk ohälsa. Däremot lyfter förvaltnings-

chefen att förvaltningen behöver lägga mer fokus på att arbeta med främjade insatser istället för reaktiva 

insatser, något som även lyfts i förvaltningens senaste kvalitetsrapport. 

2.3.1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämndens reglemente20 anger att nämnden ansvarar för att fullgöra 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser individ- 

och familjeomsorg.  

2.3.1.1 Förebyggande arbete 

Nämndens förebyggande arbetet bedrivs främst inom verksamheten för barn och unga21. Arbetet be-

drivs i huvudsak genom socialrådgivning vid familjecentraler, familjerådgivning, fältverksamhet samt 

stödcentrum. Dialogcentrum erbjuder samtalsgrupper och stödgrupper för barn med olika be-

hov/svårigheter. Det finns också en barngruppsverksamhet som främst vänder sig till barn med separe-

rade föräldrar. Fältverksamheten arbetar uppsökande med kontaktskapande, kartläggning samt föränd-

ringsarbete. Den primära målgruppen för fältverksamhetens arbete är ungdomar i riskzonen 10–16 år 

och arbetet bedrivs utifrån tre områden; utsatthet på nätet, uppsökande arbete i prioriterade bostads-

områden och riktade stödgrupper till ungdomar med sociala problem på skolor och i bostadsområden.  

 

Av nämndens årsredovisning för 2017 framgår att det inom den sociala barn och ungdomsvården ges 

öppenvårdsinsatser som innebär stöd i ett tidigt skede för att minska risken för framtida psykologiska 

svårigheter. 

 

                                                
19 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
20 Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17. 
21 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.  
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Intervjuad förvaltningschef uppger att det pågår ett utvecklingsarbete kring att stärka den sociala barn- 

och ungdomsvården i staden. I januari 2017 antog individ- och familjeomsorgsnämnden ett program för 

stärkt social barn- och ungdomsvård. Utifrån programmet har samtlig personal inom verksamheten barn 

och unga involverats i utvecklingen en femårig handlingsplan. I handlingsplanen ingår aktiviteter för att 

strategiskt och långsiktigt stärka den sociala barn- och ungdomsvården i Borås stad.  

 

Det finns vissa rutiner för det förebyggande arbetet, exempelvis rutin för uppmärksammande och 

bedömning av våld från närstående. 

 

Intervjuad förvaltningschef uppger att förvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott för 2018. Enligt 

uppgift har underskottet delvis uppstått kring placeringar av barn och unga 13–20 år på hem för vård 

eller boende (HVB-hem) respektive familjehem.   

2.3.2. Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens reglemente22 anger att nämnden utövar ledningen av kommunens verk-

samhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare ska nämnden fullgöra 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser barn och 

unga upp till 18 år och personer med psykiska funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård. 

2.3.2.1 Förebyggande arbete 

Nämndens ansvar för barn och unga utifrån LSS är tydligt enligt intervjuad förvaltningschef. Enligt för-

valtningschef är ansvarsfördelningen mellan de sociala nämnderna utifrån SoL inte lika tydlig avseende 

barn och unga.  

 

Det förebyggande arbetet bedrivs främst inom LSS-team samt funktionshinderverksamheten23 och är i 

huvudsak begränsat till de barn och unga som har LSS-insatser. Enligt förvaltningschefen pågår arbete 

med att sprida kunskap om funktionsnedsättningar till olika aktörer i staden. Förvaltningen bedriver även 

förebyggande arbete inom ramen för studiecirkelprojektet Schysst kompis. Projektet har resulterat i en 

handbok som används av personal på korttidsverksamhet och i lägergrupper med syfte att stärka del-

tagarnas självkänsla. På så vis ska ges bättre förutsättningar till förbättrad hälsa och minskad risk att 

utsättas för och utsätta andra för hot eller våld. Ytterligare ett projekt har startats under året, Viktig 

Intressant Person (VIP), som också innefattar studiecirklar kring liknande teman.  

 

Nämnden har under året avslutat en utredning kring behov av mötesplatser för personer med psykisk 

ohälsa, som visade att det finns ett behov av ett aktivitetshus för målgruppen.  

 

Vid intervju med förvaltningschef framkommer att resurserna är tillräckliga utifrån de uppdrag förvalt-

ningen har idag.  

2.4. Bedömning 

Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att verksamheten bedrivs i enlighet med de av full-

mäktige beslutade mål och riktlinjer samt gällande föreskrifter. Enligt socialtjänstlagen ska kommunens 

socialnämnd bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn 

                                                
22 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-12-21 samt 2018-09-20. 
23 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
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och unga far illa. Skollagen anger att elever inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola ska ha 

tillgång till elevhälsa samt att det årligen ska upprättas en plan mot kränkande behandling. 

 

Granskningen visar att det finns reglementen för samtliga nämnder samt en fastställd organisation. An-

svarsfördelningen upplevs vara tydlig. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen utöva en 

samordnad styrning och samordna kommunens angelägenheter.  

 

I granskningen har framkommit att det saknas en kommungemensam dokumenterad definition av 

begreppet förebyggande arbete. Detta upplevs försvåra nämndernas styrning. I kommungemensamma 

mål och dokument saknas även en gemensam definition av barn som far illa respektive riskerar att fara 

illa. I intervjuer uppges att staden saknar en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbe-

tet.  

 

Granskningen visar dock att det finns mål och uppdrag i budget som kan anses ha koppling till förebyg-

gande arbete kring barn och unga. Därutöver finns stadsövergripande program och handlingsplaner 

som tangerar förebyggande arbete. Nämnderna har löpande under 2018 mottagit uppdrag från fullmäk-

tige kopplat till arbete med barn och unga.  

 

Enligt intervjuade upplevs styrningen av det förebyggande arbetet kring barn och unga som otydlig. 

Otydligheten anses främst bero på antalet uppdrag och aktiviteter som ges i budget, i program med 

tillhörande handlingsplaner samt löpande under året. Mängden uppdrag som ges tvingar förvaltningarna 

att prioritera bland uppdragen. 

 

Granskningen visar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade 

till privata aktörer. 

 

I granskningen har framkommit att det inom berörda nämnder har utarbetats rutiner kopplat till det före-

byggande arbetet. Inom flera nämnder pågår arbete med att utveckla rutiner. De berörda nämnderna 

genomför en rad olika aktiviteter som kan kopplas till förebyggande arbete. Enligt intervjuade har majo-

riteten av nämnderna i huvudsak tillräckliga resurser för arbetet. Granskningen visar att elevhälsan inom 

grundskolan har bedömts ha vissa brister vid tillsyn av Skolinspektionen.  

 

Inom flera av nämndernas framtagna program och förebyggande verksamheter för barn och unga finns 

identifierade riskgrupper. Exempelvis finns riskgrupper inom grundskole- och gymnasie- och vuxen-

utbildningens program för psykisk ohälsa samt individ- och familjeomsorgens fältverksamhet.  

 

Vi bedömer utifrån ovanstående att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden i 

huvudsak har tillsett att det finns en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det 

förebyggande arbetet.  

 

Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi att grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett 

en ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan. Vi noterar dock att nämnden har vidtagit vissa 

åtgärder. 

 

Mot bakgrund av det granskningen visar angående nämndövergripande mål och uppdrag kopplat till det 

förebyggande arbetet finner vi att styrningen av det förebyggande arbetet har vissa utvecklingsområden. 

Vi bedömer därmed att kommunstyrelsen, utifrån sitt ansvar, inte fullt ut har tillsett att styrningen av det 

förebyggande arbetet är samordnad på ett ändamålsenligt sätt.  
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3. Samverkan kring barn och unga 

I detta kapitel redogörs för om Borås stads arbete inom området präglas av en samsyn samt om det 
finns en tillfredsställande samverkan mellan interna aktörer. Kapitlet inleds med en övergripande 
beskrivning av den nationella styrningen av samverkan. 

3.1. Nationell styrning avseende samverkan kring barn och unga 

Myndigheter har enligt både SoL och skollagen en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn 

(under 18 år) som far illa eller riskerar att fara illa. Även LSS anger att kommunen ska samverka med 

organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder. Av SoL framgår att social-

nämnden aktivt ska verka för att samverkan kommer till stånd med berörda organisationer och sam-

hällsorgan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.  I skollagen återges bland annat 

skolhuvudmännens skyldighet att samverka med socialtjänsten. Där framgår även att myndigheter vars 

verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksam-

het får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. I förarbeten till skollagen angesatt arbete med 

elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personal-

grupper samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete. 

 

Socialstyrelsen har utarbetat en vägledning avseende samverkan24 riktad till huvudmän och verksam-

hetsansvariga. Socialstyrelsen betonar vikten av att barn och familj får rätt insatser i rätt tid utifrån en 

helhetssyn på barnets behov och situation. För att samverkan ska fungera framhåller Socialstyrelsen 

tre komponenter; styrning, struktur och samsyn. Styrning innefattar tydliga mål och uppföljning. I struktur 

ingår precisering av målgrupp och en tydlig arbetsfördelning samt rutiner. Samsyn handlar om att ha en 

gemensam värdegrund samt gemensam uppfattning om behov och lämpliga insatser. Gemensamma 

begrepp och kunskap om varandras begrepp underlättar samverkan.  

3.2. Kommunintern samverkan 

Vi noterar inledningsvis att varken kommunstyrelsen eller granskade nämnder har fastställt mål för sam-

verkan avseende barn och unga som far illa riskerar att fara illa25.  

 

Nedan beskrivs samverkan kring barn och unga.  

 

 Säker och trygg kommun 
Säker och trygg kommun är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ i staden som i viss utsträckning 

även omfattar externa parter. Samverkan utgår från Vision Borås 2025. Utöver kommunens verksam-

heter ingår även Polisen, VGR och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i arbetet. Arbetet sker i 

flera former, varav några anges nedan26: 

 

Lokal samverkan  

                                                
24 Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer, Socialstyrelsen 
(2013).  
25 Förvaltningschef för individ- och familjeomsorg uppger i sakfelsgranskningen att nämnden beslutat om mål för 
samverkansarbetet. Vi kan emellertid inte tydligt utläsa detta utifrån dokumentstudier.  
26 Grupperna Lokal samverkan och Barn och unga i riskzon utför insatser på uppdrag av den strategiska 
utvecklingsgruppen. Den senare består av berörda nämnders presidier, förvaltningschefer samt viktiga externa 
samverkansparter. Till utvecklingsgruppen kopplas centrum för kunskap och säkerhet (en avdelning på 
stadsledningskansliet) samt Brottsförebyggande rådet i Borås. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen. 
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar bland annat lokala nätverk för barn och unga 10–16 år. 

Nätverken utgår från geografiska områden och syftar till att öka inflytandet, tryggheten och samhörig-

heten hos barn och unga i Borås Stad. I det lokala nätverket för barn och unga ingår bland annat folk-

hälsa, enhetschef fritidsgrupper, rektorer, enhetschef fältassistenter samt Polis.  

 

Barn och unga i riskzon  

Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Styrgruppen för 

barn och unga syftar främst till att identifiera och utveckla metoder för samverkan så inget barn eller 

ungdom som befinner sig i riskzon ”trillar mellan stolarna”. Därutöver ska generellt förebyggande och 

främjande arbete som stärker de miljöer och kontexter som barn och unga befinner sig i identifieras. 

  

Gruppen består av verksamhetschefer från grundskoleförvaltningen, fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

individ- och familjeomsorgsförvaltningen, centrum för kunskap och säkerhet, arbetslivsförvaltningen, 

polisen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Arbetet bedrivs exempelvis genom insatser 

som SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), Västbus och fältarbetet utför.  

 

 Samverkan vid skolövergångar 
 

Vid övergång mellan skolformer ska samverkan ske för att stödja barns och elevers övergångar. Sam-

verkan sker genom så kallade övergångsmöten.  

 

Det finns en av skolförvaltningarna gemensamt beslutad plan för övergångar inom och mellan skolor 

och skolformer. Av planen framgår att särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn och elever som är i 

behov av särskilt stöd eller andra barn och elevgrupper som verksamheten särskilt behöver beakta. 

Planen innehåller barn och elevgrupper att särskilt beakta vid övergångar, bland annat: 

 barn och elever som är nyanlända, gömda och ensamkommande  

 barn/ungdom i familjer som systematiskt flyttar  

 barn och elever som är hemlösa  

 barn och elever med hög frånvaro 

Dokumentet riktar sig till förskola, förskoleklass, fritidshem, pedagogisk omsorg, de obligatoriska skol-

formerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Även friförskola och friskola kan nyttja planen. 

Chefen för elevhälsan ansvarar för revidering. 

 

Vid intervjuer framgår att övergången mellan grundskola och gymnasiet är problematisk kopplat till mål-

gruppen (barn och unga som far illa). Det föreligger en risk att vissa ungdomar faller mellan stolarna. 

Detta uppges delvis bero på att kommunens fältassistenter inte arbetar med gymnasieungdomar. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fullgör enligt uppgift kommunens uppgifter enligt det 

kommunala aktivitetsansvaret och ansvarar därmed för uppföljning och arbete med ungdomar som inte 

går på gymnasiet.  

 

Intervjuade framhåller att även överlämningen mellan förskola och grundskola kan förbättras.  För-

skolechefer och rektorer träffas inte så ofta vilket försvårar samarbetet.  

 

 Samverkan mellan barnhälsa respektive elevhälsa och individ- och familjeomsorg 
 

Samverkan sker mellan förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen respektive gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsoverksamheter och individ- och familjeomsorgsförvaltningen.  
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I intervjuer beskriver individ- och familjeomsorgsförvaltningen att en del samverkansstrukturer bröts upp 

i samband med avvecklingen av stadsdelsnämnderna. Framtagandet av nya strukturer och arbetsfor-

mer kring det förebyggande arbete beskrivs ha tagit tid. Intervjuade framhåller att omorganisationen 

bidragit till att förvaltningarna i hög utsträckning fokuserat på uppbyggandet av interna strukturer. Det 

har medfört att samverkansarbete inte alltid prioriterats.  

 

Såväl grundskoleförvaltningen som individ- och familjeomsorgsförvaltningen upplever att det finns 

utvecklingsområden i samverkansarbetet kopplat till förståelse för varandras uppdrag, samverkans-

strukturer och rutiner kopplade till dessa. Därutöver upplevs också att samverkansarbetet behöver 

prioriteras även när förvaltningarna bedriver ett internt utvecklingsarbete. I intervjuer framkommer att 

samverkan med skola, förskola och sociala omsorg i huvudsak fungerar bra i förhållande till individen. 

Däremot framkommer att de formella samverkansstrukturerna inte alltid efterlevs. Eftersom att berörda 

medarbetare har upparbetad relationer med varandra uppges att samverkansarbetet fungerar ändå.  

 

Under 2018 har grundskolans elevhälsa, rektorer och individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetat 

fram en ny gemensam rutin för samverkan kring stöd till barn och unga (SIP) 27 som far illa eller riskerar 

fara illa. Den nya rutinen träder i kraft den 1 januari 2019. Syftet är att stärka samverkansarbetet med 

den nya rutinen. I intervjuer framkommer att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens elevhälso-

verksamhet inte har varit delaktiga i arbetet med rutinen. Det anses vara ett utvecklingsområde. Sam-

verkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsa och individ- och familjeomsorg 

beskrivs i övrigt fungera bra, med regelbundna möten och dialog kring ansvar och uppdrag. 

 

Samverkan sker mellan förskoleförvaltningens barnhälsoverksamhet och individ- och familjeomsorgs-

förvaltningen och uppges vara välfungerande. Samverkan sker framför allt genom barnhälsoteamet som 

är ett forum för samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och barnhälsovården riktat mot barn i åldern 

sex månader till fem år som är i behov av särskilt stöd. Barnhälsoteamet erbjuder professionellt stöd 

kring exempelvis barnets språkutveckling, allmänna utveckling eller oro för hemsituationen. Genom 

gemensamma och tidiga insatser vill verksamheterna tidigt identifiera barn i behov av stöd. Såväl 

individ- och familjeomsorgsförvaltningen som barnhälsan inom förskoleförvaltningen har rutiner för 

arbetet i barnhälsoteam. 

 

Inom förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen finns rutiner och mall för anmälan av oro för 

barn till individ- och omsorgsförvaltningen. I intervjuer uppges att dessa mallar anses fungera väl. 

Information om orosanmälningar till individ- och familjeomsorgsnämnden ingår i introduktionen av nya 

lärare på skolorna. I intervjuer framhålls att lärares kunskaper om orosanmälningar är ett utvecklings-

område.  

 

 Samverkan mellan skolverksamhet och fritidsverksamhet 
 

Trygga skolgårdar är ett förvaltningsövergripande projektarbete som bedrivs mellan grundskoleförvalt-

ningen, fritids- och folkhälsoförvaltningen, lokalförsörjningsförvaltningen och centrum för kunskap och 

säkerhet. Projektet syftar till att öka tryggheten på skolgårdar samt minska skadegörelse.  

 

Den öppna ungdomsverksamheten uppges ha ett sedan många år väl utvecklat samarbete med mer-

parten av grundskolorna i Borås Stad. Det innebär att fritidsledare under delar av dagen har sitt arbete 

förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår till stor del från ett socialt trygghetsskapande arbete som 

                                                
27 En ny rutin för samordnad individuell plan (SIP) mellan vårdnadshavare, barnet/den unge, 
grundskoleförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås stad. 
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exempelvis rastverksamhet och olika aktiviteter på gruppnivå. Enligt uppgift medför detta att det finns 

fler vuxna i skolan: Det uppges även bidra till en helhetssyn då fritidsledarna träffar ungdomarna både i 

skolan och på fritiden. Det uppges finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett Borås Stads 

perspektiv. Förvaltningschefen för fritids- och folkhälsoförvaltningen uppger att samverkan mellan 

grundskolan och den Öppna ungdomsverksamheten med fördel kan utökas/utvecklas. 

 

 Samverkan mellan fritidsverksamhet och individ- och familjeomsorg 
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger 

på samverkan mellan fritids- och folkhälsoförvaltningen, individ- och familjeomsorgen och arbetslivsför-

valtningen. Inom ramen för projektet uppges all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet 

fått grundläggande utbildning i våldsprevention. Projektet arbetar även med metodutveckling och kun-

skapshöjande insatser inom våldsprevention för föreningar, boendetrygghet och personal inom fält-

gruppen. Från 2017 ansvarar fritids- och folkhälsonämnden för projektet.  

 

 Samverkan mellan LSS-verksamhet och individ- och familjeomsorg 
 
Samverkan sker mellan individ- och familjeomsorgsförvaltningen och sociala omsorgsförvaltningen av-

seende barn med behov av insatser enligt SoL och/eller LSS. Enhetschefer inom båda förvaltningar 

träffas cirka tre gånger per termin och därutöver vid behov. En struktur beskrivs finnas för detta. Inter-

vjuad förvaltningschef inom den sociala omsorgen framhåller att merparten av rutinerna för samverkan 

är under utveckling. Sedan 2017 delar nämnderna ett gemensamt ledningssystem för kvalitet28. En del 

i lednings- och kvalitetsarbetet är att ta fram rutiner för samverkan. 

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen tillämpar en arbetsmodell som de kallar för Rätt matchat stöd. 

Arbetsmodellen innebär att den samlade kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas opti-

malt för att bäst matcha stöd till bland annat barn och unga. Aktörerna som finns kring individen ska 

tillsammans med denne verka som ett gemensamt team för att tillvarata de samlade resurserna och 

därmed effektivisera verksamheten. Sociala omsorgsförvaltningen ingår ibland i detta arbete. 

 

 Samverkan med privata aktörer29 

Förvaltningschef inom individ- och familjeomsorgen uppger att det inte sker någon samverkan kring 

barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa med privata förskolor respektive friskolor. Däremot 

ansvarar respektive förvaltning för förskola/skola för att informera privata aktörer inom sitt område om 

gällande rutiner. Intervjuad förvaltningschef inom individ- och familjeomsorgen framhåller att deras 

förebyggande arbete når behövande barn oavsett skolform.30 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gymnasieskolor. Nämnden 

besöker årligen skolorna. Kvalitetssamtal hålls årligen kring måluppfyllelse för att utvärdera samarbetet 

och diskutera förbättringar. Kvalitetssamtalen behandlar bland annat skolans lärartäthet, statistik över 

elevernas kunskaper samt skolans arbete med stöd till elever och resultatet av Skolklimat-

undersökningen.  

 

                                                
28 Ledningssystemet är även gemensamt med vård- och äldrenämnden samt arbetslivsnämnden.  
29 Vi har i granskningen efterfrågat men inte mottagit uppgifter om hur grundskoleförvaltningen samverkar med 
privata aktörer. Vi har även i granskningen efterfrågat men inte tagit del av dokumentation som rör granskade 
nämnders samverkan och förebyggande arbete med privata aktörer. 
30 Förvaltningen har inte utvecklat hur arbetet sker i praktiken.  
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Förvaltningschefen för fritids- och folkhälsoförvaltningen uppger att samverkan inom ramen för nätverket 

för barn och unga 10–16 år riktar sig till den kommunala verksamheten. Däremot är den öppna ung-

domsverksamheten (fritidsgårdar) tillgänglig för samtliga barn och unga i staden. 

3.2.1. Utvecklingsområden inom samverkan 

Intervjuade beskriver att det i samverkan många gånger finns olika prioriteringar hos de olika verksam-

heterna. Därutöver saknas en gemensam definition av förebyggande arbete. Flera av de intervjuade 

framhåller att det generellt saknas en tydlig målbild för samverkan i det förebyggande arbetet kring barn 

och unga. Det lyfts som ett utvecklingsområde.  

 

I intervjuer framförs även andra utvecklingsområden, bland annat: 

 att det saknas uppsökande verksamhet avseende ungdomar över 18 år. Enligt intervjuer ökar 

gruppen elever som inte går på gymnasiet.  

 arbetet med stöd till föräldrar 

 

Inom förvaltningschefsgruppen har diskuterats om arbetet med barn och unga kan vara ett lämpligt 

område för arbetssättet projektstudio (där kompetenser blandas från strategisk- till genomförandenivå 

och som utformar en projektgrupp). Enligt intervjuer skulle en projektstudio vara ett sätt för förvaltning-

arna att ”sätta barnen i centrum” och frångå förvaltningsstrukturerna. 

3.3. Extern samverkan 

Granskningen omfattar den interna samverkan i Borås stad, därför görs ingen fördjupad beskrivning av 

den samverkan som bedrivs med externa aktörer. I detta avsnitt har vi ändå valt att lyfta fram några 

exempel på extern samverkan som innefattar interna aktörer. 

 

 Brottsförebyggande rådet i Borås stad 
Det Brottsförebyggande rådet samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen och verkar kommun-

övergripande. Arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndig-

heten.  

 

 SSPF (socialtjänst-skola-polis-fritid) 
Inom Borås stad samverkar verksamhetsföreträdare från skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) för 

trygga uppväxtvillkor och goda uppväxtmiljöer i Borås stad. Samverkan bedrivs med syftet att genom-

föra insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Det har genomförts 12 SSPF-möten kring 12 individer sedan 

uppstart den 1 oktober 2017. Styrgruppen träffas fyra gånger per år. 

 

 Västbus 

Nämnderna i granskningen deltar i Västbus31 som är en överenskommelse mellan kommuner och 

Västra Götalandsregionen för samverkan kring barn och unga. Principerna bakom Västbus handlar om 

att förebygga att barn och unga hamnar mellan stolarna när flera verksamheter är inblandade. Det kan 

handla om problem i skolan eller med kompisar, psykisk ohälsa samt olika typer av funktionsnedsätt-

ningar. 

 

 Familjecentralsverksamhet 

                                                
31 Västbus är en förkortning av barn- och unga samverkan i Västra Götaland.  
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Samverkan mellan Borås stad och VGR med syfte att stödja föräldrar i föräldraskapet och främja en god 

och jämlik hälsoutveckling hos barn. På familjecentral bedrivs verksamheten i samverkan mellan fyra 

samlokaliserade basverksamheter: öppen förskola, socialtjänst med inriktning mot förebyggande 

arbete, mödrahälsovård och barnhälsovård. Målgruppen för arbetet är föräldrar som väntar barn eller 

som har barn som ännu inte har börjat förskoleklass och som är bosatta i Borås kommun. Det finns en 

samverkansöverenskommelse som styr arbetet. 

 

 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

Ett förebyggande arbete kring barn och ungas utsatthet bedrivs i en lokal arbetsgrupp (Barn och unga 

vuxna) med representanter från elevhälsan, individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamheten, 

BUP och primärvården. Arbetet är bland annat inriktat på psykisk ohälsa och social utsatthet. I intervju 

framgår att alla berörda kommunala verksamheter deltar förutom gymnasiet, något som upplevs som 

en brist.  

3.4. Bedömning 

Både socialtjänstlagen och skollagen föreskriver att verksamheter har en särskild skyldighet att sam-

verka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Enligt Socialstyrelsen framhålls tre 

komponenter för att samverkan ska fungera: styrning, struktur och samsyn. 

 

Granskningen visar att samverkan pågår i flera organiserade former samt mellan enskilda nämnder. I 

granskningen framkommer att det upplevs finnas vissa hinder i samverkan mellan vissa nämnder, fram-

förallt grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. Dessa hinder tycks bland annat avse 

kunskap om respektive verksamhets uppdrag. I viss mån tycks det även saknas samsyn i arbetet. 

 

Granskningen visar att nuvarande samverkansstrukturer kring det förebyggande arbetet avseende barn 

och unga inte alltid efterlevs och behöver utvecklas, framförallt mellan grundskolenämnd och individ- 

och familjeomsorgsnämnd. En del samverkansstrukturer bröts upp i samband med den omorganisation 

som genomfördes år 2017. Det pågår arbete med att skapa nya strukturer och arbetsformer. Det uppges 

återstå arbete med att dokumentera nya samverkansrutiner. I granskningen har även framkommit att 

det generellt sett saknas gemensamma mål för samverkansarbetet.  

 

Utifrån ovanstående bedömer vi att samverkan mellan grundskolenämnden och individ- och familje-

omsorgsnämnden inte är fullt ut tillfredsställande. Vi grundar vår bedömning på de uppgifter som fram-

kommit om att samverkan i viss utsträckning är personberoende och frångår befintliga strukturer samt 

att det i vissa delar saknas strukturer för samverkan. Därtill finns utvecklingsområden avseende samsyn 

och förståelse för varandras uppdrag. Vi noterar att det pågår arbete med att utveckla samverkan mellan 

nämnderna. 

 

Vi bedömer att granskade nämnder inte tillsett att det finns mål för samverkansarbetet och att nämnder-

nas uppföljning av samverkan har utvecklingsområden.  Vi bedömer utifrån vad som framkommit i 

granskningen att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden och sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsställande samverkan.  

 

I granskningen har framkommit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående 

gymnasieskolor genom verksamhetsbesök och kvalitetssamtal. Individ- och familjeomsorgen uppger att 

samtliga barn i staden omfattas av det förebyggande arbetet oavsett skolform. I övrigt har granskningen 

inte kunnat klarlägga hur granskade nämnder samverkar med privata aktörer.   
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4. Uppföljning 

4.1. Uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen 

Nämndernas uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges mål och 

uppdrag i budget sker i huvudsak genom årsredovisning och tertialrapporter. Nämndernas återrappor-

tering av det förebyggande arbetet kring barn och unga innehåller generellt sett en redovisning av 

genomförda aktiviteter och övergripande beskrivning av arbetet utifrån mål och uppdrag. Undantaget är 

fritids- och folkhälsonämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden men även till viss del sociala 

omsorgsnämnden som gör en mer omfattande verksamhetsanalys. 

 

Övriga uppdrag som kommit från kommunfullmäktige, exempelvis genom motioner följs upp och 

rapporteras årligen till kommunstyrelsen i separat redovisning32. Nämnderna rapporterar ingen samlad 

redovisning till kommunstyrelsen avseende aktiviteter som genererats av program och handlingsplaner 

och som ligger utanför ordinarie uppföljning. Granskningen visar att de aktiviteter som återfinns i hand-

lingsplaner rapporteras till kommunstyrelsen enligt anvisning. Undantaget är handlingsplan för föräldra-

skapsstöd respektive barn- och ungdomspolitik som inte har återrapporterats. 

 

Dokumentstudier visar att den återrapportering som sker till kommunstyrelsen inom ramen för den ordi-

narie uppföljningen inte innehåller någon utvärdering av resultat och effekter av det förebyggande arbe-

tet. Vi noterar att kommunstyrelsen under 2017 beslutat att uppdra till nämnderna att generellt utveckla 

analysen i sin uppföljning.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för revidering av det barn- och ungdomspolitiska programmet och tillhö-

rande handlingsplan. Kommunstyrelsen har inte reviderat handlingsplanen som var giltig till och med 

2017.  

4.1.1. Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden sammanställer vartannat år ett så kallat Välfärdsbokslut. Bokslutet 

beskriver utvecklingen inom nationella målområden som påverkar folkhälsa och innehåller en analys av 

resultaten. En skolenkät som genomförs vartannat år i åk 8 och år 1 på gymnasiet utgör en del av 

underlaget till bokslutet. Av 2016 års Välfärdsbokslut framgår att andelen elever som upplever psyko-

somatiska besvär ökar.  

 

Nämnden ansvarar även för uppföljning och revidering av program och handlingsplan för föräldraskaps-

stöd respektive drogpolitik. Uppföljning av program och handlingsplan genomfördes i maj 2018. Vid 

uppföljningen reviderades båda handlingsplanerna. I den drogpolitiska handlingsplanen riktas i övrigt 

ett uppdrag till grundskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxen-

utbildningsnämnden om ta fram egna handlingsplaner utifrån det drogpolitiska programmet och förelig-

gande drogpolitiska handlingsplan. Granskningen visar att ingen av granskade nämnder har genomfört 

detta. 

 

Vid intervju uppger förvaltningschef att uppföljningen försvåras av att mål och uppdrag i program och 

handlingsplaner inte inkluderas i ordinarie uppföljning av budget.  

 

                                                
32 Redovisningen sker genom dokumentet Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. 
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Det förebyggande arbetet eller samverkan kring barn och unga ingår inte i nämndens intern kontrollplan 

2018. 

4.1.2. Förskolenämnden  

Förskolenämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en uppföljning och analys av 

förskoleverksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Uppföljningen av kvalitetsarbetet bygger bland 

annat på anmälningar om kränkande behandling, kvalitetsdialoger mellan förskolechef och verksam-

hetschef och självskattningar.  

 

Kvalitetsrapporten för år 2018 visar att det finns behov av att skapa samsyn kring värdegrund på för-

skolorna samt ett behov av en dialog gällande anmälningsskyldigheten och vad en kränkning är inom 

förvaltningen och på varje enhet. Det sker ingen återrapportering av nämndens kvalitetsrapport till 

kommunstyrelsen. 

 

Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontroll av att rutin mot kränkningar av barn är känd och 

att den följs av förskollärarna. Nämnden följer årligen upp att rutin mot kränkningar är känd. 

4.1.3. Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en uppföljning och analys 

av grundskoleverksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Rapporten bygger på svar på värde-

grundsfrågor från skolklimatenkäten, skolornas planer för arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling samt inkomna anmälningar om diskriminering och kränkande behandling av elever. I 

rapporten redovisas ett antal åtgärder som vidtagits och planeras 2017/2018 inom ramen för utveckl-

ingsarbetet inom området värdegrund. Det sker ingen återrapportering av nämndens kvalitetsrapport till 

kommunstyrelsen.  

 

Dokumentstudier visar att nämnden löpande under året tagit del av uppföljning avseende åtgärder kopp-

lade till Skolinspektionens kritik av det förebyggande arbetet.   

 

I skriftligt svar från chef för elevhälsa framgår att förvaltningen för statistik över frånvaro. Vidare sker 

månadsvis uppföljning och återkoppling utifrån hälsosamtal till elevhälsoteam och rektorer. Förvalt-

ningschefen anger vid intervju att nämndens uppföljning av det förebyggande arbetet kring barn och 

unga kan utvecklas genom utökad beskrivning och analys. I granskad kvalitetsrapport som nämnden 

tagit del av 2018 framgår att det inte redovisas någon analys av skolornas förebyggande arbete. I 

rapporten återfinns en beskrivning av vilka skolenheter som har fastställt planer för förebyggande och 

främjande åtgärder. 

 

Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontrollmoment utifrån identifierade risker som bland 

annat omfattar psykisk ohälsa bland elever, att inte kunna ta hand om barn i behov av särskilt stöd, våld 

i skolorna, att det inte finns tillräckligt med vuxna för att se vad som händer på skolgården samt bristande 

samarbete med andra nämnder som kan leda till parallella processer som inte gagnar eleverna. Nämn-

den har tagit del av uppföljning av intern kontrollen i tertialrapport 2 under 2018.   
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4.1.4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en 

uppföljning och analys av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Återrapportering av nämn-

dens kvalitetsrapport görs även till kommunstyrelsen. Rapporten för läsåret 2017/2018 beskriver att 

verksamheten behöver fokusera mer på det främjande och förebyggande arbetet istället för ett reaktivt 

arbete. I rapporten utgör värdegrund och barn- och elevhälsoarbete identifierade utvecklingsområden.  

 

Av intervju med förvaltningschef framkommer att det inom stadens skolenheter sker dialog två gånger 

årligen för att dela erfarenheter kring kvalitetsarbetet. Dessutom besöker nämndens presidium årligen 

skolorna för att diskutera kvalitetsrapporten. Skolenheterna reviderar årligen verksamheternas utveck-

lingsplaner utifrån kvalitetsrapporten.  

 

Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontrollmoment utifrån identifierade risker som bland 

annat omfattar att elever i behov av särskilt stöd inte får särskilt stöd samt att riktlinjer inte följs. Kontroll 

av att skolornas elevhälsoarbete fungerar och kontroll att riktlinjer följs genomförs årligen av nämnden. 

4.1.5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanställer årligen en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse 

i enlighet med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. Av 2017 års patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse framgår att det finns behov av att 

göra konsekvensanalyser för barnfamiljer som hotas av vräkning samt att utveckla samverkan bland 

annat med SSPF. Förvaltningschefen beskriver att dessa rapporter används för diskussion och analys 

i ledningsgruppen.  

 

Nämndens intern kontrollplan 2018 omfattar inga risker kopplat till förebyggande insatser och sam-

verkan kring barn och unga. 

 

Nämnden följer månadsvis upp nyckeltal kring antalet aktualiserade barn och unga i socialtjänsten. 

4.1.6. Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämnden sammanställer årligen en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse i enlighet 

med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitets-

arbete. Av 2017 års patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse framgår att följsamheten till rutiner och 

arbetssätt brister inom förvaltningen samt att i vissa fall är de rutiner och arbetssätt som finns inte till-

räckliga. Berättelsen innehåller ingen särskild redovisning av förebyggande arbete med barn och unga. 

 

Nämnden ansvarar för uppföljning och revidering av program och handlingsplan för ett tillgängligt sam-

hälle. Uppföljning av program och handlingsplan genomfördes i februari 2018.  

Nämnden reviderade i maj 2018 handlingsplan för ett tillgängligt samhälle. Nämnden ansvarar även för 

revidering av plan för ledningssystem för kvalitetsarbete33 som gäller arbetslivsnämnden, individ- och 

familjeomsorgsnämnden, vård- och äldrenämnden samt sociala omsorgsnämnden. Av översiktlig 

protokollgranskning framgår att nämnden inte följt upp plan eller ledningssystem under 2018.  

 

Det förebyggande arbetet eller samverkan kring barn och unga ingår inte i nämndens intern kontrollplan 

2018. 

                                                
33 Antogs 27 april 2017. 
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4.2. Bedömning  

Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att följa upp att den interna kontrollen är tillräcklig och 

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

 

Granskningen visar att samtliga nämnder följer upp sin verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och 

uppdrag inom ramen för den ordinarie uppföljningen. Kommunstyrelsen tar del av denna uppföljning.  

 

Dokumentstudier visar att den uppföljning som görs av nämnder och kommunstyrelse inte innehåller 

någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn 

och unga. I viss mån återfinns beskrivningar av behov och analys av förebyggande arbete kopplat till 

barn och unga i dokumenterad uppföljning, exempelvis i Välfärdsbokslutet. I granskningen har fram-

kommit att mål och aktiviteter i program och handlingsplaner inte inkluderas i den ordinarie uppfölj-

ningen. Det upplevs försvåra arbetet med uppföljning och återrapportering.  

 

Vi noterar även att kommunstyrelsen inte har tillsett att den handlingsplan som är kopplad till barn- och 

ungdomspolitik har reviderats i enlighet med anvisningarna.  

 

Även om uppföljningen har vissa utvecklingsområden kopplat till analys och resultat bedömer vi utifrån 

ovanstående att kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas förebyggande arbete är i huvudsak till-

räcklig.  
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5. Samlad bedömning 
 
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har Borås Stads arbete inom områ-

det en tydlig och ändamålsenlig 

organisation, styrning, ansvarsfördel-

ning och samsyn? 

Delvis. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att 

styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad på 

ett ändamålsenligt sätt. 

 

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommun-

fullmäktiges mål och uppdrag i budget, av uppdrag från 

kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande 

handlingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet 

upplevs av berörda nämnder som otydlig, främst mot bak-

grund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på 

samordning av dessa. I staden anses det saknas en över-

gripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet. 

Det saknas kommungemensamma dokumenterade defini-

tioner av begreppen förebyggande arbete och barn och 

unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta upp-

levs försvåra nämndernas styrning.   

 

Styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är 

utvecklingsområden i det förebyggande arbetet. 

 

Nämndernas ansvarsfördelning framgår av reglemente och 

lagstiftning. Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden, 

förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämn-

den, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala 

omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att det finns en 

ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avse-

ende det förebyggande arbetet. Utifrån de av Skolinspek-

tionen konstaterade bristerna avseende elevhälsan bedö-

mer vi att grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett en 

ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.  

Finns det ändamålsenliga styrande 

dokument med mål, riktlinjer och ruti-

ner som regelbundet följs upp och 

revideras kopplat till området? 

Delvis. 

Inom berörda nämnder har det utarbetats rutiner kopplat till 

det förebyggande arbetet. Inom flera nämnder pågår arbete 

med att utveckla rutiner. 

 

Det finns mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 

som kan anses ha koppling till förebyggande arbete kring 

barn och unga utöver stadsövergripande program och 

handlingsplaner. Nämnderna har löpande under 2018 mot-

tagit uppdrag från fullmäktige kopplat till arbete med barn 

och unga. 
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Vilka insatser och aktiviteter genom-

för Borås Stad inom området och är 

dessa tillräckliga? 

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som 

kan kopplas till förebyggande arbete. Den uppföljning som 

görs av nämnder och kommunstyrelse innehåller inte 

någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effek-

ter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.  

Finns tillräckliga resurser för arbetet? Enligt intervjuade har majoriteten av nämnderna i huvud-

sak tillräckliga resurser för arbetet. Förskolenämnden 

samt grundskolenämnden uppges prioritera bland uppdra-

gen utifrån begränsningar i budget.  

Finns en tillfredsställande samverkan 

mellan interna aktörer såsom social-

tjänst, skola, förskola, funktions-

hindersverksamhet och fritidsverk-

samhet? 

Delvis. 

Samverkan pågår i organiserade former samt mellan 

enskilda nämnder.  I granskningen har framkommit att det 

generellt sett saknas gemensamma mål för samverkans-

arbetet.  

 

Vissa hinder upplevs finnas i samverkan, framförallt mellan 

grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. 

Nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande 

arbete avseende barn och unga efterlevs inte alltid. Det på-

går arbete med att utveckla samverkan mellan nämnderna.  

 

Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden, förskole-

nämnden, gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden och 

sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsstäl-

lande samverkan. Vi bedömer att samverkan mellan grund-

skolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden 

inte är fullt ut tillfredsställande.  

Hur säkerställs att Borås Stads 

arbete inom området även innefattar 

privata aktörer (exempelvis fri-

stående skolor/förskolor)? 

Granskningen visar att inget av granskade stadsövergri-

pande program eller handlingsplaner är riktade till privata 

aktörer. 

 

Det förekommer emellertid viss samverkan kring det före-

byggande arbetet avseende barn och unga. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gym-

nasieskolor genom verksamhetsbesök och kvalitetssamtal. 

Vidare omfattas samtliga barn i staden av det förebyggande 

arbetet oavsett skolform enligt uppgift från individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen. Hur detta sker har inte kunnat 

fastställas. I övrigt har det i granskningen inte kunnat klar-

läggas hur granskade nämnder samverkar med privata 

aktörer.  
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5.2. Slutsats 

Granskningens syfte har varit att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, 

bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i 

åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår 

sammantagna bedömning att:  

 

 kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad 

på ett ändamålsenligt sätt 

 att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

samt sociala omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att arbetet med samverkan och förebyg-

gande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden 

 att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ända-

målsenligt arbete med samverkan och förebyggande arbete. Vi ser positivt på det arbete som 

pågår med att utveckla samverkan.  

 

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar 

 kommunstyrelsen att stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet 

 granskade nämnder att utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande 

arbete 

 

 

Göteborg den 21 januari 2019 

 

 

 

Maria Carlsrud Felander    Helena Lind 

Verksamhetsrevisor    Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB    Ernst & Young AB  

Genomförs en kontinuerlig uppfölj-

ning, utvärdering och återrapporte-

ring till kommunstyrelsen rörande 

resultat och effekter av arbetet med 

eventuella åtgärder som följd? 

I huvudsak. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppföljning av nämnder-

nas förebyggande arbete är i huvudsak tillräcklig även om 

den har vissa utvecklingsområden.  

Nämndernas och kommunstyrelsens uppföljning innehåller 

inte någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller 

effekt av det förebyggande arbetet. I viss mån återfinns 

beskrivningar av behov och analys i dokumenterad uppfölj-

ning, exempelvis i Välfärdsbokslutet. Mål och aktiviteter i 

program och handlingsplaner inkluderas inte i den ordinarie 

uppföljningen. Det upplevs försvåra arbetet med uppföljning 

och återrapportering.  

Kommunstyrelsen har inte tillsett att den handlingsplan som 

är kopplad till barn- och ungdomspolitik har reviderats i 

enlighet med anvisningarna.  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Det finns höga förväntningar på en utvecklad samverkan kring barn och ungdomar i utsatta situationer, 

som far illa eller som riskerar att fara illa. Genom samverkan ska insatser kunna sättas in i ett tidigt 

skede när de blir mindre omfattande och kostsamma – både ur samhällets och ur de enskilda barnens 

och familjernas perspektiv.  

 

I Borås Stad utgår arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga från målom-

rådet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025, och ett flertal nämnder bedriver arbete 

med barn och unga på olika sätt. Olika insatser från olika verksamheter erbjuds ofta samtidigt till barn 

och unga som far illa, som riskerar att fara illa eller som har särskilda behov. För barnet och familjen är 

det viktigt att få rätt insatser i rätt tid utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov samt att 

samverkan sker när insatser ges från olika instanser samtidigt. En god samverkan förutsätter enligt 

Socialstyrelsens vägledning bland annat tydliga mål och uppdrag samt tydlig ansvarsfördelning. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier 

Kommunallagen (2017:725) 

 Enligt 6 kap 6 § KL har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att verk-

samheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

 

Socialtjänstlag (2001:453) 

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 

 Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och 

missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga. 

 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper, Barn och unga: 

 Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.  

 Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att 

förhindra att barn och unga far illa.  

 Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden ska aktivt verka för att samver-

kan kommer till stånd.  

 

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.  

 Myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast 

anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn 

far illa. Sådana myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna 

socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd 

och skydd. 

 

Skollag (2010:800) 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

 Syftet med utbildningen inom skolväsendet är att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Den ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

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

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillna-

der i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 

2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 

Elevhälsa 

 Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara före-

byggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

 

3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen 

Särskilt stöd 
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 Rektor ska tillse att en elevs behov av särskilt stöd utreds om eleven uppvisar svårigheter i sin 

skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en 

utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.  

 

Prop. 2009/10:165 

 I förarbetena till skollagen anges bland annat att arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad 

av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns 

kompetens att tillgå för detta arbete. Där anges vidare att det också är angeläget att samverkan 

sker med socialtjänsten. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för 

att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. (Prop. 2009/10:165 s. 276) 

 

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 

elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en 

plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av barn och elever.  

 

29 kap. Övriga bestämmelser 

Samverkan och anmälan till socialnämnden 

 Huvudmannen för verksamheten och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på social-

nämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 

 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

Verksamhetens mål och allmänna inriktning 

 Verksamheten ska enligt LSS främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 

för de personer som anges i 1 §. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som 

andra. 

 Verksamheten enligt LSS ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 

samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras.  

 Barnets bästa ska särskilt beaktas när åtgärder rör barn.  

 

Insatserna för särskilt stöd och särskild service 

 I samband med att en insats beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med 

beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. I planen ska även 

åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas 

fortlöpande och minst en gång om året. 

 

Särskilda uppgifter för kommunen 

 Kommunen ska följa upp vilka som omfattas av lagen och deras behov av stöd samt verka för 

att behoven blir tillgodosedda.  

 Vidare ska kommunen medverka till att de personer som omfattas av lagen får tillgång till arbete 

eller studier samt verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för dessa 

personer.  

 Kommunen ska även samverka med organisationer som företräder människor med omfattande 

funktionshinder.   

 

Socialstyrelsens vägledning av barns behov av insatser från flera aktörer (2013) 
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Socialstyrelsens vägledning ger stöd till huvudmän och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård 

och socialtjänst men även i skolans olika skolformer och elevhälsan i deras arbete med att i samverkan 

ge insatser till barn och unga. Vägledningen beskriver bland annat att kommunerna bör upprätta tydliga 

ledningssystem, rutiner, skriftliga avtal och samverkansstrukturer. Dessutom kan kommunerna säker-

ställa att verksamheterna har tydliga uppdrag och ansvarsfördelningar för planering, genomförande och 

uppföljning av olika insatser.  

 

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn 

och unga (2016:12) 

Socialstyrelsens allmänna råd innehåller krav på socialnämnden avseende hur information ska ges till 

allmänheten om hur anmälan om missförhållanden kan göras samt hur de som berörs av anmälan och 

eventuell utredning ska informeras. Socialstyrelsen beskriver hur socialnämnden ska utreda ett barns 

behov av skydd eller stöd samt hur det ska följas upp. 

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitets-

arbete (SOFS 2011:9) 

Föreskrifterna och allmänna råden om ledningssystem gäller verksamheter som omfattas av lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 3 kap 3 § tredje stycket i socialtjänstlagen, SoL. 

Föreskriften anger att huvudmannen ansvarar för att det finns ett ledningssystem som är anpassat för 

verksamheten som används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet. Enligt föreskriften ska rutiner finnas på plats som anger ett bestämt tillvägagångssätt för utfö-

randet av en aktivitet samt hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Dessutom ska huvud-

mannen identifiera de processer där samverkan behövs och ange i processer och rutiner hur samverkan 

ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra aktörer.  



 
 
 

32 

Bilaga 3. Begreppsförklaring 

 

I definitionen av vad det kan innebära att ett barn riskerar att fara illa eller far illa utgår vi från Social-

styrelsens definition som bland annat står att finna i handboken Anmäla oro för barn34. Socialstyrelsen 

beskriver att barn kan fara illa i många olika situationer av flera olika orsaker. Det kan exempelvis handla 

om barn och unga som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, 

fysisk eller psykisk försummelse eller familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem mellan 

barnet och övriga familjen. Skadlig behandling av barn omfattar fysiskt och psykiskt våld, sexuella över-

grepp, kränkningar samt fysisk och psykisk försummelse. Barn och unga kan även fara illa på grund av 

sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende 

eller för att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga. 

 

I definitionen av förebyggande arbete har vi valt att utgå från Socialstyrelsens beskrivning35. Social-

styrelsen delar in förebyggande arbete i tre olika kategorier:  

 Universell prevention definieras som en åtgärd som inte tar hänsyn till skillnader mellan hög- 

och lågriskgrupper. Ingen enskild individ eller grupp väljs ut av något skäl. Åtgärden är tänkt att 

främja alla oavsett grad av risk. 

 Selektiv prevention definieras som en åtgärd riktad till undergrupper i målgruppen som expo-

neras för en eller flera riskfaktorer. Enskilda individer identifieras inte – det är gruppen, inte 

individen, som bedöms befinna sig i riskzon. Ett exempel på selektiv prevention kan vara grupp-

verksamhet till barn vars föräldrar har missbruksproblem. 

 Indikerad prevention definieras som en åtgärd för individer med identifierade problem. 

 

                                                
34 Socialstyrelsen (2014) Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare.  
35 Socialstyrelsen (2008) Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - En nationell 
inventering i kommuner och landsting. 
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Bilaga 4. Källförteckning 

Genomförda intervjuer 

 

 Barnhälsochef förskoleförvaltningen 

 Förvaltningschef grundskoleförvaltningen 

 Förvaltningschef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 Förvaltningschef fritids- och folkhälsoförvaltningen, enhetschef med ansvar för lokala BRÅ 

 Förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen 

 Förvaltningschef individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 Verksamhetsutvecklare Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) 

 

Gruppintervju/workshop 

 

 Biträdande chef Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet fritids- och folkhälsoförvalt-

ningen 

 Elevstödssamordnare grundskoleförvaltningen  

 Enhetschef förebyggande individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 Enhetschef LSS sociala omsorgsförvaltningen 

 Enhetschef myndighetsutövning individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 Förskolechef förskoleförvaltningen 

 Förskolechef förskoleförvaltningen 

 Gymnasiechef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 Rektor grundskoleförvaltningen 

 Skolkurator grundskoleförvaltningen 

 Skolkurator gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 

Dokumentation 

 

Nämndövergripande 

 Barn- och ungdomspolitiskt program och handlingsplan 2016 

 Bildningsstaden Borås 

 Borås stads rutiner för polisanmälningar i skolan och anmälningar till socialtjänsten 

 Borås stads styr- och ledningssystem 

 Budget Borås stad 2018 

 Drogpolitiskt program och handlingsplan 2018 

 Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018  

 Borås Stad Plan för ledningssystem för kvalitetsarbete 

 Program och handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020 

 Program och handlingsplan för föräldraskapsstöd 2018 

 Reglemente kommunstyrelsen 

 Samtliga nämnders, samt kommunstyrelsens, protokoll under 2018 

 Samverkansöverenskommelse mellan Borås stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde 

Borås 2018–2020 

 Samverkansöverenskommelse mellan Borås stad och Västra Götalandsregionen för perioden 

2018–2023 

 Välfärdsbokslut 2016 

 Årsredovisning Borås stad 2017 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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 Förebyggande arbete inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 

 Förebyggande arbete inom Mötesplatser och Öppen Ungdomsverksamhet 

 Program för Öppen ungdomsverksamhet 

 Reglemente fritids- och folkhälsonämnden 

 Samarbetsuppdrag FoF – Lokalt inflytande 2018 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 

 

Förskolenämnden 

 Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga 

 Kvalitetsrapport 2018 Värdegrund 

 Reglemente förskolenämnden 

 Rutin för barnhälsan 

 Rutin för förskolans arbete för likabehandling samt mot diskriminering och kränkande behand-

ling 

 Rutin vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp på förskolor i Borås stad 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 

 

Grundskolenämnden 

 Beslut efter uppföljning grundskola Borås kommun - Skolinspektionen 

 Gemensam rutin grundskoleförvaltningen och IFO 

 Kvalitetsrapport Värdegrund 2018 

 Lokal samordnad individuell plan (LoSIP) 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 18/19 

 Program för att förebyggana psykisk o hälsa 

 Reglemente grundskolenämnden 

 Rutiner för grundskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling 

 Rutiner som ingår i plan mot kränkande behandling 

 SSPF reviderad 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Policy Cederns samarbete med de kommunala gymnasieskolorna 

 Bildningsstaden 

 Discpl. åtgärder gy, vux – avstängningsmanual 

 Almåsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 Bäckäng – elevhälsoplan 

 Bäckängsgymnasiers likabehandlingsplan 2017–2018 

 Rutin för frånvarouppföljning AL 

 Utredning om frånvaro till rektor 2018 

 Gemensam plan för övergångar inom och mellan skolor och skolformer 

 Handlingsplan för drogaktivitet 

 Kvalitetsrapport 17–18 

 Program för att förebygga psykisk ohälsa 

 Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Rutin – skolgång för placerade elever 

 Rutin KAA inom Sjuhärad och inom UBF 
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 Rutiner för likabehandling  

 Samarbete insyn fristående skolor 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 Barn och unga i riskzon – Individ- och familjeomsorgsnämndens uppdrag   

 Familjecentral samverkansöverenskommelse 

 FamRätt rutin våld 

 Fältgruppens mål och inriktning 2018–2019 

 Förlängning av överenskommelsen med föreningen Agape – IOP 

 Gemensam rutin grundskoleförvaltningen och IFO 

 IFO rutin SSPF 

 Kallelse LoSIP 

 Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2017 

 Program och handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård 2018–2022 

 Reglemente individ- och familjeomsorgsnämnden 

 Rutin – samverkan avseende barn med behov av insatser 

 Rutin barnhälsoteam  

 Rutin LVU 

 Rutin och handläggningsstöd i ärenden som rör barn och bevittnat våld 

 Rutin ROS-möten 

 Rutin samverkan IFON SON SoL LSS 

 Rutiner för samverkan över förvaltningsgränserna i enskilda ärenden 

 Samtycke vid skolövergång för familjehemsplacerade barn 

 SSPF samverkansparternas uppföljning vid avslutad handlingsplan 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 

 

Sociala omsorgsnämnden 

 Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2017 

 Reglemente sociala omsorgsnämnden 

 Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 
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Bilaga 5. Organisationsscheman 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

 
Bild 1: Organisationsschema över fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

 
 
Förskoleförvaltningen 

 
Bild 2: Organisationsschema över förskoleförvaltningen. 
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Grundskoleförvaltningen 

 

 
Bild 3: Organisationsschema över grundskoleförvaltningen.  

 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 
Bild 4: Organisationsschema över gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 

Bild 5: Organisationsschema över individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

 
Sociala omsorgsförvaltningen 

 

 
Bild 6: Organisationsschema över sociala omsorgsförvaltningen. 
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Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning 
av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om berörda 
nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete 
kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt. 
Granskningen har avsett Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
samt Sociala omsorgsnämnden. Granskningen har genomförts 
med hjälp av en extern konsult från EY.  

Granskningen har inriktats mot följande revisionsfrågor:

• Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning
och samsyn?

• Finns det ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras 
kopplat till området?

• Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom
området och är dessa tillräckliga?

• Finns tillräckliga resurser för arbetet?

• Finns en tillfredsställande samverkan mellan
interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola,
funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet?

• Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även
innefattar privata aktörer (exempelvis fristående skolor/
förskolor)?

• Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och
återrapportering till kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av 
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av uppdrag 
som kommer löpande från Kommunfullmäktige samt genom 
program med tillhörande handlingsplaner. Styrningen av det 
förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig, 
främst mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt 
bristen på samordning av dessa. I staden anses det vidare saknas 
en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet 
samt samverkan kring detta. Det saknas kommungemensamma 
dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande arbete 
och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa. 
Detta upplevs försvåra nämndernas styrning. Granskningen 
visar att styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag 
är utvecklingsområden i det förebyggande arbetet. 

Granskade nämnder har i huvudsak tillsett att det finns en 
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende 
det förebyggande arbetet kring barn och unga, med undantag 
för Grundskolenämnden som inte fullt ut har tillsett en 
ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan. 

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som 
kan kopplas till förebyggande arbete. Den uppföljning som 

görs av nämnder och Kommunstyrelse innehåller dock inte 
någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter 
av det förebyggande arbetet kring barn och unga. 

Samverkan pågår i organiserade former samt mellan 
enskilda nämnder. Vissa hinder upplevs finnas i samverkan, 
framförallt mellan Grundskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Granskningen visar vidare att 
nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande arbete 
avseende barn och unga inte alltid efterlevs. Granskade nämnder 
bedöms i huvudsak ha tillsett en tillfredsställande samverkan, 
med undantag för samverkan mellan Grundskolenämnden 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden som bedöms som 
inte fullt ut till fredsställande. Det pågår ett arbete med att 
utveckla samverkan mellan nämnderna.

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning 
är den sammantagna bedömningen: 

• Kommunstyrelsen har inte fullt ut tillsett att styrningen av
det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt 
sätt

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt Sociala
omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med
samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt
även om det finns vissa utvecklingsområden

• Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgs-
nämnden har inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt
arbete med samverkan och förebyggande arbete

Stadsrevisionen ser positivt på det arbete som pågår med att 
utveckla samverkan.

Under granskningen har följande förbättringsområden 
identifierats:  

• Kommunstyrelsen behöver stärka sin styrning och 
samordning av det förebyggande arbetet inom området 
och b.la. arbeta fram en övergripande strategisk målbild 
och klargöra kommungemensamma definitioner av för 
området centrala begrepp

• Kommunstyrelsen behöver utveckla en övergripande analys 
och utvärdering av resultat och effekter av det 
förebyggande arbetet kring barn och unga

• Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgs-
nämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig samverkan 
och förebyggande arbete inom området

• Granskade nämnder behöver utveckla sin styrning och 
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring 
barn och unga

• Granskade nämnder behöver även arbeta mot en ökad 
samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i 
att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna



Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se

mailto:revisionskontoret%40boras.se?subject=
mailto:boras.se/revisionskontoret?subject=


 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jenny Strand 
Handläggare 
033 355492 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-05-28 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00064 1.1.3.1 
 

  

 

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata 

utförare inom förskola, skola, vård och omsorg 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 

revisionsrapporten ”Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, 

skola, vård och omsorg” och översänder svaret till Stadsrevisionen.  

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 

förskola, skola och vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen har 

varit att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om 

berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning 

av privata utförare.  

 

Stadsrevisionens bedömning är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

styrning och uppföljning av privata utförare till största delen är ändamålsenlig. 

Utvecklingsområden gällande hur uppföljning av avtal med privata utförare 

genomförs inom Vuxenutbildningen, säkerställande av att uppföljningen av de 

privata utförarna och insynen hos de fristående enheterna rapporteras till 

nämnden samt översyn av delegationsordningen avseende avtalstecknande, lyfts 

fram av Stadsrevisionen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under 

våren vidtagit åtgärder för att möta ovanstående rekommendationer. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 

förskola, skola och vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen har 

varit att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om 

berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning 

av privata utförare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ombetts 

inkomma med ett svar på granskningen. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens 

bedömning en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av 

vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU. Vidare anger Stadsrevisionen 

att nämnden i huvudsak har en ändamålsenlig insyn i de fristående 
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gymnasieskolorna. Stadsrevisionen lyfter i rapporten fram följande 

rekommendationer till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:  

 

 Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen följer upp avtalen med 

samtliga privata utförare på ett systematiskt och likartat sätt.  

 Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen av de 

privata utförarna rapporteras till nämnden och att rapporten diarieförs 

så att allmänheten kan ta del av uppföljningen för vuxenutbildningen.  

 Nämnden bör säkerställa att genomförd insyn i fristående 

gymnasieskolor redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 

allmänhetens insyn. 

 Nämnden bör se över delegationsordningen och säkerställa att 

avtalstecknare för nämnden är i enlighet med beslutad 

delegationsordning. Stadsrevisionen konstaterade i granskningen att 

avtalen under 2018 för Vuxenutbildningen inte beslutats i enlighet med 

delegationsordningen. 

 

För att säkerställa att vuxenutbildningen fortsättningsvis kommer att följa upp 

avtalen med samtliga privata utförare på ett systematiskt och likartat sätt, har 

verksamheten intensifierat sitt sedan tidigare påbörjade arbete med att ta fram 

en ny struktur samt nya rutiner och mallar för detta ändamål. Verksamheten 

hade redan tidigare identifierat samma utvecklingsområde och 

revisionsrapporten blev ett välkommet underlag i det förbättringsarbetet. 

Genom förändringar i tjänsteplaneringen har Vuxenutbildningen även 

tydliggjort ansvarsfördelningen gällande uppföljning av privata utförare. Arbetet 

förväntas vara klart för implementering under hösten 2019. En sammanfattning 

av uppföljningen med fokus på särskilt viktiga områden, såsom avvikelser, 

kommer att lyftas in i årsrapporten. Förvaltningen kommer även att göra en 

riskanalys på området för undersöka om uppföljningen av privata utförare ska 

utgöra en riskbild i planen för intern kontroll.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under våren haft kvalitetssamtal 

med de fristående enheterna. Efter insynsbesöken har resultatet rapporterats till 

nämnden samt diarieförts. Denna rutin kommer fortsättningsvis att gälla all 

genomförd insyn i de fristående gymnasieskolorna.  

 

Under våren har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden reviderat 

delegationsordningen så att denna stämmer överens med det faktiska 

förfarandet kring avtalstecknande.  

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport ” Styrning och uppföljning av privata utförare inom 

förskola, skola, vård och omsorg”                                
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Samverkan 

Ärendet har samverkats i FSG 2019-05-22. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata 
utförare inom förskola, skola och vård och omsorg i Borås 
Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i 
lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om berörda 
nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och 
uppföljning av privata utförare.

Styrning och uppföljning av verksamhet som 
utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i 
många olika former. Kommuner får med vissa undantag lämna 
över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen. 
Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna 
för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet 
som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att 
nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet 
har lämnats över till någon annan.

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande 
krav på styrning, kontroll och uppföljning av verksamhet 
som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. 
Granskade nämnder har omfattande verksamhetsområden som 
utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Granskningen visar att upprättade avtal i huvudsak 
möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade 
leverantörer. Avtalen omfattar vanligen hur insyn, 
uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden 
med utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som 
formulerats.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att 
granskade nämnder till största delen möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal 
styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse 
och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. Stadsrevisionen 
rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal.

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och 
LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående. Redogörelsen för 
varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens 
uppföljning varefter Stadsrevisionen redogör för bedömda 
avvikelser och rekommendationer.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning 
och uppföljning av de privata utförarna för hemtjänst som avtalats 
via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de 
privata utförarna av daglig verksamhet enligt LSS som avtalats 
via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen 
bör säkerställa att en samlad uppföljningsrapport av privata 
utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende respektive 

LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och 
äldrenämnden respektive Sociala omsorgsnämnden för att 
säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna 
ansvarar för. Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa 
allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen behöver 
se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för 
Kommunstyrelsen är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden 
har en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av de 
privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via 
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och 
säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor 
i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning 
en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata 
utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad 
via LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av 
genomförd kontroll och uppföljning av de privata utförarna 
rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att 
möjliggöra allmänhetens insyn. 

Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgs-
nämndens styrning och uppföljning av privata utförare inte är 
ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I 
övrigt har nämnden inte följt upp något av de sammanlagt 38 avtal 
som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för 
barn och unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn 
och unga, öppenvård för vuxna och HVB för vuxna under 2017 
eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning 
av de HVB för barn och unga som upphandlats via ramavtal 
genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den uppföljning 
som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå. 
Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden 
inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata 
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll 
och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av 
privata utförare tas fram, genomförs och dokumenteras. En del 
av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga 
tillstånd och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av 
uppföljningen bör rapporteras till nämnden minst en gång/år 
och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad 
genom LOU. Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen 
följer upp avtalen med samtliga privata utförare på ett systematiskt 
och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning 
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av uppföljningen av de privata utförarna rapporteras till nämnden 
och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan ta del av 
uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se 
över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare 
för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till 
stånd för alla barn i kommunen. Kommunen får fullgöra sin 
skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående 
förskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman 
som ansöker om att bedriva förskola eller fritidshem

Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars 
huvudman kommunen har godkänt och tillsyn över pedagogisk 
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till 
bidrag. Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken 
mån verksamheterna följer de nationella målen. Kommunen bör 
i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet, 
ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och 
följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning 
ges inom ramen för tillsynen 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en 
ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn 
av fristående förskolor och pedagogisk omsorg som tagits fram 
av förvaltningen. 

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är 
belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen 
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose 
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses 
att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad om hur 
verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa 
att genomförd insyn i fristående skolor redovisas till nämnden 
och diarieförs för att möjliggöra allmänhetens insyn.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte 
har en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har inte 
genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående 
skolorna under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har 
däremot informationsmöten med fristående grundskolor två 
gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden 
inte fullt ut hållit sig informerad om hur verksamheter vid 
fristående skolor utvecklats.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder 
tas fram, genomförs och dokumenteras. Genomförd insyn 
i fristående skolor bör redovisas till nämnden och 
diarieförs för att möjliggöra allmänhetens insyn.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade 
nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och 
LOU. Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad 
kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll 
och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens, 
Sociala omsorgsnämndens, Vård- och äldrenämndens samt 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens styrning och 
uppföljning av privata utförare via LOV och LOU till 
största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av merparten av de privata 
utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. 
Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden 
inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till privata 
utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
insyn i de fristående gymnasieskolorna. 

Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning 
inte en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har 
inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 
eller 2018. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte 
hållit sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor 
utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata 
grundskolorna.

I granskningen konstateras ett f lertal olika avvikelser. 
Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder bör genomföra 
åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen 
för uppföljning och kontroll av privata utförare som är framtagna 
av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel 
användas av flertalet granskade nämnder.
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1 Projektbeskrivning

1.1 Bakgrund 

För att överlämna verksamhet till extern utförare förutsätts att kommunen har säkerställt möjligheter 
att kontrollera och följa upp verksamheten. Enligt 10 kap 7-9 §§ kommunallagen ska kommunen 
tillförsäkra sig att de kan kontrollera och följa upp verksamheter innan en kommunal angelägenhet 
lämnas ut till annan. Vidare ska kommunen tillförsäkra sig tillgång till information som gör det 
möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs. 

För verksamheter som lagts ut på entreprenad genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt 
enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska kommunen reglera möjligheter och insyn i avtal. Staten har 
gett kommunerna uppgiften att godkänna fristående förskolor samt utöva tillsyn över verksamheten. 
Skolinspektionen ger tillstånd att bedriva verksamhet för fristående grundskolor och gymnasieskolor. 
Skolinspektionen utövar tillsyn medan kommunerna har rätt till insyn i verksamheten när det gäller 
fristående skolor.

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma 
om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 
utförare.

Revisionsfrågor

• Finns tillfredsställande styrdokument och skrivna avtal med utförarna för hur insyn ska
garanteras?

• Bedrivs ett strukturerat arbete för att säkerställa en god kontroll av privata utförare och
som är i enlighet med lagkrav inom området?

• Hur fungerar samarbetet mellan berörda nämnder och de privata utförare som utför
verksamhet?

• Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av privata utförare inom berörda nämnder? 
Hur används resultat från dessa?

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar Borås Stads verksamhet inom vård och omsorg som är utlagd på privata 
utförare via LOU och LOV. Granskningen omfattar även insyn och tillsyn av fristående förskola, 
skola och gymnasieskola. 

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen (KL) socialtjänstlagen (SoL), lagen om offentlig upphandling 
(LOU), lagen om valfrihet (LOV) och skollagen (SkolL) samt annan tillämplig lagstiftning, allmänna 
råd och föreskrifter. Utöver det utgör interna styrdokument, regelverk och beslut revisionskriterier 
liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/styrelser. 

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Ansvariga nämnder är Individ- och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, och Sociala omsorgsnämnden 
och Kommunstyrelsen.
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1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Andreas Ekelund vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier av styrdokument, kontroll av avtal samt intervjuer 
med tjänstemän vid berörda förvaltningar. 
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2 Granskningsresultat

2.1 Lagar och riktlinjer 

2.1.1 Kommunallagen (2017:725)
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Fullmäktige i 
kommuner eller landsting får, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till 
en juridisk person eller en enskild individ, om det inte finns särskilda föreskrifter som förhindrar 
detta. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast 
om det finns stöd för det i lag.1

Kommuner får enligt kommunallagen (2017:725) 10 kap. 7-9 §§ lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera 
och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.2

Det framgår i kommunallagen 6 kap. 6 § om styrelsen och nämndernas ansvar för verksamheten 
att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med 
stöd av 10 kap. 1 § kommunallagen har lämnats över till någon annan.3

2.1.2 Socialtjänstlagen (2001:453) 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen (SoL) 2 kap. 5 § sluta avtal med annan om att utföra 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som omfattar myndighetsutövning får dock 
inte överlämnas till annan.4

När en kommun tecknar avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten 
innebär det inte någon förändring när det gäller huvudmannaskapet. Kommunen är huvudman 
även om verksamheten utförs av en privat utförare.5 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
tillsyn över både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Tillsynen gäller bland annat verksamheter 
som lämnats över till enskild att utföra samt tillsyn över att verksamheten uppfyller mål enligt lagar 
och föreskrifter. IVO har möjlighet att förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa 
missförhållanden.6

2.1.3 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och Lagen 
om valfrihetssystem (2008:962)
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandling som genomförs av en 
upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas 
i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.7

1 10 Kap. 1 § Kommunallagen

2 10 kap. 7-9§§ Kommunallagen 

3 6 kap. 6 § Kommunallagen

4 2 kap. 5 § Socialtjänstlag

5 SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn, 99. 

6 13 kap 1 § Socialtjänstlag

7 1 kap 2 § Lagen om offentlig upphandling 
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Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) är frivillig för kommuner och avser valfrihetssystem 
för socialtjänsten. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlade myndighet konkurrensutsätter 
delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett 
valfrihetssystem.8

Borås Stad har infört LOV inom två verksamhetsområden. Hemtjänst enligt SoL sedan 2009 och 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) sedan 2010.9 

2.1.4 Borås Stads riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
Kommunfullmäktige har den 17 maj 2018 beslutat om riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
av kommunal verksamhet och gäller alla nämnder och bolag som upphandlar privata utförare. 

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som bedrivs av 
privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en kommunal 
verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen organisation eller annan 
som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med 
privat verksamhet avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte 
heller stiftelse, som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening 
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan.

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts,
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av en upphandlad 
entreprenör och i ett valfrihetssystem. Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman 
inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och 
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är 
sina egna huvudmän och omfattas därför inte.

I riktlinjerna framgår det att varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, 
såväl kommunala som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet:

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter,
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/
• eller för respektive nämnd och styrelse och
• så att stadens mål kan uppfyllas

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har 
bedrivits och resultaten av dessa.10 

2.1.5 Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)
IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver 
IVO tillsyn av såväl verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSS-

8 Lag (2008:962) om valfrihetssystem

9 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/foretagare/upphandlingavtalochinkop/privatautforare/ 

 valfrihetssystemlov.4.47a68bf5158f34c02991d8a6.html

10 Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av Kommunfullmäktige  

17 maj 2018
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verksamheter genomför myndigheten tillsyn av verksamheterna och handläggning av enskilda 
klagomål.11

För att få bedriva privata verksamheter som till exempel hem för vård och behandling (HVB) eller 
personlig assistans behövs ett tillstånd från IVO. Från den 1 januari 2019 behöver även följande 
verksamheter tillstånd från IVO; Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL), ledsagarservice enligt 
LSS, biträde av kontaktperson enligt LSS och avlösarservice i hemmet enligt LSS.12

Kommuner behöver själva kontrollera om de utförare som anlitas har tillstånd från IVO och informera 
sig om resultat från den tillsyn som IVO genomför. 

2.2 Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs 
via LOV och LOU 
Nedanstående är en genomgång av de verksamheter inom berörda nämnder som har upphandlat 
verksamhet via LOU eller där kommunen har infört valfrihetssystem via LOV. Uppgifterna bygger på 
intervjuer med verksamhetsföreträdare och på genomgång av tillgängliga avtal, rutiner för uppföljning 
och insyn, uppföljningsrapporter och övrig befintlig dokumentation. 

2.2.1 Styrning och uppföljning av LOV verksamhet i Borås 
Stad

Kommunstyrelsen 
I Borås Stad finns det fem privata utförare av hemtjänst enligt SoL (januari 2019), vilket motsvarar 
ungefär 15 % av alla brukare i Borås Stad. Uppföljning av avtalen genomförs av Stadsledningskansliet. 
IVO beviljar tillstånd till privata utförare enligt SoL och har tillsynsansvar.  

Avtalen med de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL avser en längd om ett år. I avtalen finns 
det tydligt reglerat hur uppföljningen och samverkan av avtalet ska ske. Det finns upprättade rutiner 
och arbetsbeskrivningar på Stadsledningskansliet som avser hur avtalen ska följas upp. Om någon 
av de privata utförarna inte följer avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul 
i avtalet. 

Uppföljningsarbetet inom området utgår från obligatoriska krav i avtalen. Uppföljning av avtalen 
genomförs och dokumenteras systematiskt och uppföljning sker i huvudsak på två sätt:

1. Avtalsuppföljning som omfattar bl.a. kontroll av personal, kontroll av genomförandeplaner 
samt synpunkter från beställaren m.m. Uppföljning sker genom besök hos de privata 
utförarna en gång/år. 

2. Informationsträff - Två gånger per år samlar Stadsledningskansliet samtliga privata och 
kommunala utförare inom hemtjänst för informationsträffar och genomgång av nyheter 
och annan information inom området. 

Det finns en upphandlingsgrupp där representanter från bl.a. SAS13, verksamhetschef bistånd Vård- 
och äldreförvaltningen, enhetschef på Vård och äldreförvaltningen, utredare vid Centrum för kunskap 
och säkerhet, förvaltningskontroller på Vård- och äldreförvaltningen, jurist på Koncerninköp och 
ansvarig för LOV-avtalen finns representerade. 

11 Socialdepartementet; regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende inspektionen för vård och omsorg, S2018/06066/RS 

12 Ibid.

13 SAS innebär socialt ansvarig samordnare 
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Upphandlingsgruppens uppgift är bl.a. att gå igenom nya ansökningar från företag, genomförd 
uppföljning av LOV- avtalen, principiella avtalstolkningar som avser hävning av avtal samt styrning 
och omvärldsbevakning. Inför avtalsförlängning gör Stadsledningskansliet en årlig uppföljning av 
respektive privat utförare i enlighet med gällande rutin. Därefter görs en bedömning om den privata 
utförarens avtal ska förlängas ett år eller inte. Avdelningschef för Koncerninköp på Stadsledningskansliet 
beslutar om förlängning av avtal. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalsförlängningen inte beslutats 
i enlighet med delegationsordningen14 för Kommunstyrelsen. 

Det finns fyra privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS15 (januari 2019). IVO beviljar tillstånd 
till privata utförare av dagligverksamhet och har tillsynsansvar. Avtalen är tillsvidareavtal som saknar 
slutdatum. Ingen uppdatering av befintliga avtal har genomförts under 2018. Stadsledningskansliet 
har följt upp avtalen av daglig verksamhet under 2018 på likande sätt som avtalen som avser privata 
utförare av hemtjänst enligt SoL. Avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt LSS har inte 
genomförts på ett systematiskt sätt under tidigare år. Om någon av de privata utförarna inte följer 
avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul i avtalet. Två gånger per år samlar 
Stadsledningskansliet samtliga privata och kommunala utförare inom daglig verksamhet enligt LSS 
för informationsträffar och genomgång av nyheter och annan information inom området. 

Enligt intervju har en sammanfattning av 2017 års uppföljning av de privata utförarna av hemtjänst 
enligt SoL presenterats muntligt för kommunalråden under 2018. Planen är att presentera en 
sammanfattning av avtalsuppföljning 2018 skriftligt. Sammanfattningen planeras omfatta både 
de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL och av daglig verksamhet enligt LSS och ska rapporteras 
för Kommunstyrelsen under 2019. Enligt intervju kommer även förlängning av avtal avseende 
privata utförare enligt SoL att redovisas som ett anmälningsärende till Kommunstyrelsen med start 
under innevarande år. Kommunstyrelsen skickar inte någon rapport till Vård och äldrenämnden 
avseende uppföljning av LOV-avtalen.

2.2.2 Styrning och uppföljning av LOU verksamhet i Borås 
Stad 

Sociala omsorgsnämnden 
Det finns 48 grupp- och servicebostäder i Borås Stad, varav 33 av dessa bedrivs i kommunal regi 
och 15 boenden har en privat utförare. Det är en och samma privata utförare för 14 boenden (elva 
gruppbostäder och tre servicebostäder) och förhållandena regleras i ett avtal som är upphandlat enligt 
LOU. Avseende en gruppbostad har nämnden ett särskilt avtal som inte omfattades av upphandlingen 
av de 14 andra boendena. Det boendet drivs som ett föräldrakooperativ. IVO beviljar tillstånd och 
har tillsynsansvar för boenden med privata utförare.

I avtalet med de 14 boendena har Sociala omsorgsnämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och 
uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om något service- 
eller gruppboende inte följer avtalet finns det en sanktionstrappa med åtgärder. Sanktionstrappan 
möjliggör för nämnden att utkräva vite och i slutändan häva avtalet. I avtalet med föräldrakooperativet 
saknas avtalad möjlighet att följa upp kvalitén i verksamheten. Avtalet innehåller inte heller sanktioner 
om utföraren inte följer avtalet såsom vitesklausul eller angiven sanktionstrappa. Avtalet saknar 
slutdatum och gäller tills vidare. Enligt intervjuade betalar nämnden en högre ersättning via avtalet 
till föräldrakooperativet än till de 14 andra boendena.  

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet med de 14 boendena. Uppföljning av 
avtalet genomförs och dokumenteras systematiskt och sker i huvudsak på tre sätt:

14 Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

15 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
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1. Avtalsuppföljning sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Mervärdesområdena omfattar bl.a. kvalitetskriterier enligt LSS, rekreation, 
kultur- och fritidsaktiviteter, personalbemanning, attraktiv arbetsgivare samt närvarande 
ledarskap och administrativt stöd. Uppföljningen sker genom exempelvis besök på
enheten, samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående,
granskning av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och
oplanerade besök på enheterna

2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter 
från Sociala omsorgsförvaltningen och med fem enhetschefer och vid behov med
regionchefen för det privata företaget

3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Sociala omsorgsförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat

Uppföljning av avtalet med föräldrakooperativet genomförs separat och finns med i den samlade 
rapporteringen till nämnden. Två gånger om året sammanställs en uppföljning av boenden som 
bedrivs av privata utförare till nämnden. Enligt intervju är målsättningen att det inte ska vara någon 
skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt boende och ett privat boende. Sociala omsorgsförvaltningen 
använder ett verktyg som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kan 
användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.16

Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen håller på att ta fram en 
granskningsmodell för en likvärdig uppföljning oavsett utförare. I gruppen finns representanter 
från Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, MAR,17 MAS18 och SAS. Den 
gemensamma modellen beräknas vara klar under 2019. Modellen ska omfatta samtliga verksamheter 
inom Sociala omsorgsförvaltningen; daglig verksamhet, socialpsykiatri, boendestöd, korttidsverksamhet, 
grupp och servicebostäder samt personlig assistans. 

Vård- och äldrenämnden
Två av 18 vård- och äldreboenden är utlagda på entreprenad genom LOU. Det är två separata avtal 
med samma privata utförare. I båda avtalen har Vård- och äldrenämnden tillförsäkrat sig möjlighet 
till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om 
något boende inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan häva avtalet. IVO beviljar 
tillstånd och har tillsynsansvar över privata utförare av vård- och äldreboenden. 

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och 
dokumenteras systematiskt och sker på två sätt:

1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Det kan exempelvis vara aktiviteter och meningsfull tillvaro, värdegrund,
måltider och hälsa och rehabilitering. Uppföljningen sker genom besök på boendet,
samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående, granskning
av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och oplanerade
besök på enheterna.

2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och 
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter 
från Vård och äldreomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef och biträdande
verksamhetschef och ledningen från det privata företaget.

16 http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

17 MAR innebär Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal

18 MAS innebär Medicinskt ansvarig sjuksköterska

http://www.egenvardering.skl.se/
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3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Vård- och äldreförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat

En gång om året får nämnden information om de avtalsuppföljningar som genomförts under året. 
Ingen samlad uppföljning av avtalen redovisas för nämnden. Enligt intervju planeras den samlade 
uppföljningen av avtalen att genomföras med samma mall som Sociala omsorgsförvaltningen använder 
för att följa upp sina boenden som de har på entreprenad via LOU. Verktyget är framtagen av SKL 
och kan användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.19

Enligt intervjuer är målsättningen att det inte ska vara någon skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt 
boende och ett privat boende. Det ska inte vara någon skillnad utifrån de ska-krav som ställs i 
upphandlingen. Däremot har anbudsgivare inom olika mervärdesområden fått beskriva vilken 
kvalitet de kan erbjuda utöver den kvalitet som Borås Stad kravställt. Det är därför viktigt att likställa 
en granskning av egen regi och externa utförare som håller isär kvalitet och avtalsuppföljning av 
mervärdesområden. De har olika utgångspunkter. Kvalitetsuppföljningen görs utifrån ett brukarperspektiv 
medan mervärdesuppföljningen har ett mer ”affärsmässigt” perspektiv.

Uppföljningen behöver enligt intervjuade utvecklas och genomföras på liknande sätt för att kunna 
göra bra jämförelser. Vård- och äldreförvaltningen medverkar i uppdraget tillsammans med Sociala 
omsorgsförvaltningen där de ska ta fram en gemensam granskningsmodell för kontroll av både 
interna och externa verksamheter. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden använder sig av privata utförare via LOU inom flera olika 
områden enligt nedanstående. Inom samtliga områden har IVO tillstånds och tillsynsansvar.  

Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk - Ett boende för personer 
med psykisk ohälsa i kombination med missbruk är utlagt på entreprenad. I avtalet har nämnden 
tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet på boendet. Former för 
uppföljning är undersökningar genom enkäter, intervjuer, observationsstudier och aktiv uppföljning 
i verksamheten. Borås Stad har rätt att ta del av allt material hos leverantören som av Borås Stad 
bedöms vara relevant för uppföljning av verksamheten. 

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och 
dokumenteras på ett systematiskt sätt. Utgångspunkterna för uppföljningen är bl.a. bemanning, 
HSV och lokaler m.m.  Det sker regelbundna uppföljningsmöten med representanter från Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef för den privata utföraren. Förvaltningen 
genomför några besök på boendet per år. Den sammanfattande avtalsuppföljningen redovisas för 
nämnden en gång/år. 

Familjehemsvård för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har drygt 50 % 
av de anlitade familjehemmen i egen regi. För övriga familjehemsplaceringar används så kallade 
konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är upphandlade 
tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande avtal med nio 
olika leverantörer av konsulentstödda familjehem för barn och unga. Avtalen omfattar kvalitetskrav 
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och 
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. 
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen 
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet. 

19  http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

http://www.egenvardering.skl.se/
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I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade i verksamheternas familjehem 
som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och arbetssättet Barns Behov i Centrum 
(BBiC) från Socialstyrelsen.20 Det finns också en pågående dialog mellan verksamhetsföreträdare i 
förvaltningen och företrädare för de upphandlade leverantörerna, men det sker inga leverantörsträffar 
eller motsvarande på regelbunden basis.

Familjehemsvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden anlitar merparten av familjehemmen 
för vuxna via konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är 
upphandlade tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande 
avtal med sex leverantörer av konsulentsödda familjehem för vuxna. Avtalen omfattar kvalitetskrav 
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och 
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. 
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen 
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som 
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas 
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Öppenvård för barn och unga - Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat nio olika 
leverantörer av öppenvård för barn och unga. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för 
barn och unga i egen regi. Öppenvården är upphandlad tillsammans med tre kranskommuner med 
stöd av Koncerninköp. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Det 
finns en särskild del av avtalet som omfattar kontroller och insynsrätt när det gäller tillståndspliktig 
verksamhet. Det anges inga kvalitetskrav i avtalen. Avtalen med leverantörer löpte ut under 2018, 
men kan förlängas under sammantaget ytterligare två år. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men 
omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är uppföljning av individärenden av de barn och unga som har bistånd via den avtalade öppenvården. 

Öppenvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat två olika leverantörer 
av öppenvård för vuxna. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för vuxna i egen regi. 
Öppenvården är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. 
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, 
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen finns 
även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning och 
utvärdering av verksamheten kommer skötas under avtalstiden. Avtalen med leverantörer kommer att 
löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men omfattar 
bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är uppföljning av individärenden av de personer som har bistånd via den avtalade öppenvården. 

20  Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
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HVB för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat HVB för barn 
och unga genom att delta i SKL-Kommentus ramavtalsupphandling som genomförts för ett stort 
antal kommuner i landet. Ramavtalet löpte ut under 2018 och något nytt ramavtal är ännu inte 
färdigupphandlat av SKL-Kommentus. Det innebär att man i nuläget står utan ramavtal att avropa 
avseende HVB för barn och unga. Nytt ramavtal beräknas vara på plats under första delen av 2019.21 

Ramavtalet som sträckte sig till 2018 omfattade omkring 200 olika HVB i landets olika delar. 
Ramavtalet möjliggör för allmänhetens insyn och av uppföljning av verksamheterna som omfattas. 
Genom SKL-Kommentus finns även ett hängavtal som avser en upphandlad privat utförare som 
kan utföra kommunernas uppföljning av de HVB som omfattas av ramavtalet. Tanken är att de 
kommuner som deltar i ramavtalsupphandlingen ombesörjer uppföljning av de leverantörer som 
ligger i deras kommun. På det sättet hjälps de upphandlade kommunerna åt för att möjliggöra 
uppföljning av ramavtalets leverantörer. Det finns även ett förslag till uppföljning/kontrollmall som 
kan användas av de kommuner som omfattas.

Förutom ramavtalet via SKL-Kommentus har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen även 
platser i HVB för barn och unga i egen regi. Dessa är främst riktade mot ensamkommande barn 
och unga. Under 2018 har antalet platser i egen regi minskat kraftigt och succesivt gått över till 
andra boendeformer.  

I intervjuer framkommer att SKL-Kommentus ambition om hur de upphandlade HVB-hemmen 
ska följas upp inte fungerar särskilt väl i praktiken. Om någon kommun genomfört uppföljning 
eller kontroll av en leverantör är det svårt att känna till det och det finns inget strukturerat 
informationsutbyte om uppföljning/kontroll av leverantörer som en del av ramavtalsportalen. Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen har under 2017 eller 2018 inte genomfört någon uppföljning 
eller kontroll av de HVB för barn och unga som är upphandlade i ramavtalet. Ingen uppföljning 
eller kontroll har heller genomförts avseende de HVB i ramavtalet som ligger i Borås Stad. Den 
uppföljning som genomförs är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade 
i verksamheterna som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och BBiC-systemet.

HVB för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat tolv olika leverantörer av 
HVB för vuxna. Förvaltningen driver även olika HVB för vuxna i egen regi för olika målgrupper. 
HVB för vuxna är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. 
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, 
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen 
finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning 
och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Avtalen med leverantörer 
kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, 
men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av de någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som 
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas 
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

I intervjuer framkommer att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen inte har prioriterat uppföljning 
av verksamhet som utförs via avtal genom LOU under 2017 och 2018. Förvaltningen tillkom genom 
omorganisationen 1 januari 2017 och andra frågor har prioriterats under 2017 och 2018 menar 
man. Följden har blivit att man följt upp avtalet om boendet för personer med psykisk ohälsa i 

21 Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och- 

 pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
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kombination med missbruk, men inte genomfört någon uppföljning av avtal för andra vårdformer 
som upphandlas via LOU alls. Förvaltningen uppger att de får upplysning om leverantörernas 
ekonomiska förhållanden löpande via Koncerninköp på Stadsledningskansliet. Vidare har IVO 
tillsyn över samtliga verksamheter i landet som bedriver verksamhet i form av HVB och andra 
boendeformer. Nyligen infördes även tillstånd och tillsyn via IVO i förhållande till 
familjehemsvårdsföretag och stödboenden. Förvaltningen genomför ingen systematisk 
insamling och sammanställning för att kontrollera att upphandlade verksamheter har gällande 
tillstånd från IVO. Samma förhållanden gäller avseende resultat från de tillsynsbesök som IVO 
genomför. Upprättade avtal anger dock att leverantören ska inrapportera om 
tillståndsförhållanden ändras och om resultat från tillsyn i verksamheten från IVO.   

Förvaltningen planerar att implementera en ny struktur för uppföljning och kontroll av leverantörer 
under 2019. En aspekt som man avser att utveckla är kvalitet och vårdresultat i förhållande till 
varje specifik leverantör utifrån olika målgrupper. Planen är att förvaltningen ska ta fram en intern 
rutin för hur avtalen ska följas upp och göra en utvärdering av varje utförare som man sedan kan 
sammanställa och sammanfatta till nämnden.       

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vuxenutbildningen i Borås Stad har tre områden av verksamheten utlagda på entreprenad genom 
LOU. Det är Svenska för invandrare (SFI), Gymnasial teoretisk vuxenutbildning samt Gymnasial 
yrkesutbildning. Privata utförare genomför ungefär en tredjedel av verksamheten. Skolinspektionen 
har tillsyn över vuxenutbildningen. 

I avtalet med SFI har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, 
möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden 
utkräva vite och i slutändan häva avtalet. Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. 
Uppföljning av avtalen genomförs och dokumenteras på ett systematiskt sätt i en GAP-analys för 
kvalitetssäkring av externa utbildningsanordnare. Utgångspunkten för uppföljning sker på två sätt. 

1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av exempelvis lokaler, studieformer,
studieplaner, undervisning samt elevinflytande m.m. Uppföljningen sker genom
klassrumsbesök, intervjuer med elever och personal samt granskning av insamlade
underlag och genomförda enkäter. I samband med den djupdykande uppföljningen
ges även coachande feedback till personal. Den är kopplad till kraven i avtalet.

2. Kvalitetsdialog genomförs en gång/år med utföraren. Dialogen utgår från den
senaste halvårsrapporteringen från utföraren och avser uppföljning av avtalet samt
information om nyheter och andra områden som är aktuella. I kvalitetsdialogen
deltar, utöver rektor och samordnare för Vuxenutbildningen SFI, representanter
från förvaltningen och platschefen för den privata utföraren.

En samlad avtalsuppföljning, en halvårsrapport, skickas två gånger per år till rektorn och samordnaren 
på SFI av den privata utföraren. Rapportens fokus och innehåll är specificerat i avtalet. Rektorn 
tar ställning till om avtalet ska förlängas ett år eller inte. Uppföljningen skickas inte till nämnden. 

Avtalet med Gymnasial teoretisk vuxenutbildning gäller distanskurser utom naturvetenskapliga 
kurser. Nämnden har tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av avtalet. Uppföljningen 
sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, enkätundersökningar bland studerande och berörd personal. 
Uppföljning sker också genom nästan daglig kontakt med anordnaren och/eller anordnarens elever 
i och med att förvaltningen har full tillgång till anordnarens läroplattform där undervisningen 
bedrivs och många beslut som ska tas kring elever behöver beslutas av förvaltningen. Om utföraren 
inte följer avtalet kan nämnden häva avtalet. I avtalet finns inga vitesklausuler. Uppföljning av 
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avtalet sker regelbundet, genom avstämningsmöten där krav i avtalet diskuteras med utföraren och 
dokumenteras i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljnings skickas till nämnden. 

I avtalen med Gymnasial yrkesutbildning har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet insyn och 
uppföljning av avtalet. Uppföljningen sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, intervjuer med elever 
och anordnarens personal. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan 
häva avtalet. Uppföljning av avtalet sker löpande under året. En utvärdering av utbildningarna sker 
på elevråden som sammanställs i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljning 
skickas till nämnden.

Enligt intervju är planen för 2019 att de verksamhetsområden som har avtal med privata utförare ska 
följas upp på samma sätt för hela vuxenutbildningen. Planen är att genomföra avtalsuppföljningen på 
samma sätt som verksamhetsområdet SFI enligt intervju. Ingen samlad avtalsuppföljning behandlas i 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalen under 2018 inte 
beslutats i enlighet med delegationsordningen 22 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Enligt 
intervju har förvaltningen ändrat rutinerna, vilket medför att nämndens ordförande undertecknar 
avtalen i fortsättningen. 

2.3 Tillsyn och insyn i enlighet med skollagen (2010:800)
I detta avsnitt beskrivs insyn och tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg samt 
insyn av fristående grundskola och gymnasieskola. Uppgifterna grundar sig på intervjuer med 
verksamhetsföreträdare och rutiner för uppföljning och insyn/tillsyn, uppföljningsrapporter och 
övrig befintlig dokumentation.

2.3.1 Skollagens bestämmelser om tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen. 
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola.23 

För att bedriva en fristående förskola måste huvudmannen ha tillstånd från kommunen där förskolan 
är belägen. Det samma gäller fristående fritidshem om de inte ingår i enhet med förskoleklass eller 
grundskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva 
förskola eller fritidshem.24 Huvudregeln är att en fristående förskola ska vara öppen för alla barn. 
Kommunen ska bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för utbildningen, bland annat att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. 25 

Tillsyn 
Det är 26 kap. i skollagen som reglerar tillsynen av fristående förskola och pedagogisk omsorg. 
Enligt 26 kap. 4 § skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har 
godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket i skollagen och tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 § i skollagen.Tillsynen ska ge underlag 
för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella målen.26

22 Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasiet och  

vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05

23 8 kap. 12 § Skollagen

24 2 kap. 5-7 § Skollagen

25 2 kap. 5 § Skollagen

26 2 kap. 7 § Skollagen, 25 kap. 10 § Skollagen 26 kap. Skollagen
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En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står 
under dess tillsyn.27 Den vars verksamhet står under tillsyn enligt skollagen är skyldig att enligt 
tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material 
som behövs för tillsynen.28 

I Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan framgår följande avseende kommunens 
tillsyn över förskolor och pedagogisk omsorg.29

Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet;

1. utöva sin tillsyn regelbundet,

2. ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, hur tillsynsbesluten utformas och hur tillsynen
följs upp, samt

3. ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning ges inom ramen för tillsynen

Sanktionstrappa avseende föreläggande 
Om brister upptäcks i tillsynen har tillsynsmyndigheten möjligheter till föreläggande enligt skollagen 
26 kap. 8 § och 10 – 18 §§. Tillsynens syfte är att verksamheten ska uppfylla kraven i gällande 
författning.

1. Ingen åtgärd
Överträdelsen är ringa

2. Anmärkning
Om överträdelserna inte är så allvarliga kan tillsynsmyndigheten ge huvudmannen en
anmärkning. Huvudmannen ska rätta till det som orsakat anmärkningen inom en viss tid,
annars kan tillsynsmyndigheten utfärda föreläggande.

3. Föreläggande
Tillsynsmyndigheten kan förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. För
enskilda huvudmän gäller detta dessutom om man inte följer de villkor som gällde för
beslutet om godkännande eller beslutet om bidrag. Huvudmännen måste få veta vad de
ska göra för att uppfylla föreläggandet. Därför ska tillsynsmyndigheten ange de åtgärder i
föreläggandet som behövs för att avhjälpa de påtalade bristerna.

4. Föreläggande med vite
Föreläggandet får förenas med vite, som är ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att förmå
huvudmannen att följa föreläggandet. Tillsynsmyndigheten kan använda sig av föreläggande
och vite direkt eller som ett påtryckningsmedel om huvudmannen inte har rättat till felen i
verksamheten.

5. Återkallelse
Samma myndighet som godkänt en huvudman kan återkalla beslutet om bidrag. Det kan
hända om huvudmannen inte följt ett föreläggande och om överträdelsen är allvarlig.

6. Tillfälligt verksamhetsförbud
I mycket allvarliga fall kan tillsynsmyndigheten förbjuda en viss verksamhet med omedelbar
verkan. Det handlar om allvarliga situationer där det är sannolikt att utredningen i ett
tillsynsärende kommer att leda till att man drar in huvudmannens godkännande eller
till att man beslutar om statliga åtgärder för rättelse. För att ett beslut om tillfälligt
verksamhetsförbud ska gälla omedelbart måste det vara omöjligt att vänta med hänsyn till
barnens eller elevernas hälsa eller något annat särskilt skäl. 30

27 26 kap. 6 § Skollagen

28 26 kap. 7 § Skollagen

29 Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, s 27-29 

30 26 Kap. 8 § Skollagen och 10-18 §§
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Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning.31  

Borås Stad som tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt skollagen står under dess 
tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte fyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet eller beslut om rätt till 
bidrag.32 Ett föreläggande enligt detta kapitel får förenas med vite.33  

Skolinspektionen har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna 
om åtgärder mot kränkande behandling följs av den fristående förskolan.34

2.3.2 Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 
i Borås Stad
Förskolenämnden 
I Borås Stad finns det ca 95 förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg. Av dessa bedrivs 
85 förskolor i egen regi, tio förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg bedrivs av privata 
utförare. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar som kommer in och beviljar alt. avslår 
tillstånd för att bedriva en fristående förskola. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar om 
bidrag som kommer in och beviljar alt. avslår bidragsansökan för att bedriva pedagogisk omsorg. I 
Borås Stad är det Förskolenämnden som ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. 

Tillsynsbesök 
Tillsynsbesök har genomförts vartannat år på de fristående förskolorna och verksamheter som 
bedriver pedagogisk omsorg. Under 2018 genomfördes tillsynsbesök på de fristående förskolorna som 
bestod av att följa upp 2016 års uppföljning och resultat. Tillsynbesöket bestod bl.a. av kontroll av 
barngruppens sammansättning, barnhälsoarbete, personal, ledning av verksamhet samt pedagogisk 
verksamhet. Några gånger per år bjuder Förskoleförvaltningen in fristående förskolor för information. 
Från 2019 sammanställs tillsynsbesluten en gång per år och beslutas av Förskolenämnden. 

Rutin för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad finns framtagna på 
förvaltningsnivå. Rutinerna är inte beslutade av nämnden. Under 2019 planerar Förskoleförvaltningen 
att uppdatera tillsynen för de fristående förskolorna. Planen är att alla förskolor ska genomföra en 
självskattning inom olika områden, exempelvis språk, matematik, natur och teknik och systematisk 
kvalitetsarbete. För de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen kommer tillsynen att 
genomföras på liknande sätt som tidigare samt kompletteras med den pedagogiska verksamheten 
avseende olika självskattningsområden. Självskattningarna följs upp i form av en tillsynsdialog.

2.3.3 Skollagens bestämmelser om insyn i fristående skolor 
Tillstånd 
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.35

Tillsyn 
Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av de verksamheter de beviljar tillstånd till. Vid tillsynen tar 
Skolinspektionen ställning till om verksamheten utgår från skollagen och andra författningar som 
styr verksamheten. Tillsynen omfattar såväl fristående som kommunala skolor.36

31 26 Kap. 9 § Skollagen

32 26 Kap. 10 § Skollagen

33 26 Kap. 27 § Skollagen

34 26 Kap 3 § Skollagen

35 2 kap. 7 § Skollagen

36 26 kap. 3 § Skollagen
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Rätt till insyn enligt skollagen
Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen 
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn.37 Med 
insyn i verksamheten avses enligt förarbetena att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad 
om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas. Rätten till insyn innebär dock inte någon 
rätt för kommunen att göra påpekanden gentemot den fristående skolan.38 

Kommunernas insynsrätt är begränsad till sådan insyn som kommunen måste ha för att kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Kommunen 
ska få den insyn och information som krävs för att den ska kunna uppfylla sitt övergripande och 
yttersta ansvar för att elever i kommunen erbjuds utbildning ifrån förskoleklass till vuxenutbildning. 
Insynsrätten ska också säkerställa att kommunerna vid behov får sådan information som krävs för 
att de ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet gentemot vårdnadshavare.39 Bestämmelserna 
ska också säkerställa allmänhetens behov av information om den fristående skolan, t.ex. vid skolval.40

2.3.4 Insyn i fristående skolor i Borås Stad
Grundskolenämnden 
I Borås finns det 52 skolenheter inom grundskolan, av dessa bedrivs 46 i egen regi och sex skolenheter 
bedrivs av privata utförare. I den tidigare organisationen har Stadsdelsnämnderna genomfört 
insynskontroller under 2016. Insynskontrollerna genomfördes enligt en modell som togs fram 
gemensamt av Stadsdelsnämnderna Norr och Väster.  

Enligt intervju har Grundskolenämnden inte genomfört några insynskontroller vid de fristående 
skolorna under 2017 eller 2018. Förvaltningen som bildades 2017-01-01 har prioriterat andra 
områden före insynsbesök. Planen är att förvaltningen ska ta fram en strukturerad modell för hur 
insynskontroller ska gå till, uppföljning av kontrollerna samt med vilken inriktning kontrollerna 
ska göras under året. Planen för insynskontroller kommer att beslutas av nämnden under 2019. 

Grundskoleförvaltningen har regelbundna informationsmöten med ledningen för de fristående 
skolorna två gånger per år. På mötena finns även en representant från Stadsledningskansliet med. På 
informationsmötena behandlas bl.a. gemensamma frågor, ekonomiska förutsättningar, samverkan 
omkring skolvalet m.m.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Det finns nio gymnasieskolor i Borås Stad, fem gymnasieskolor bedrivs i kommunal regi och fyra 
fristående gymnasieskolor. 

Fristående gymnasieskolor och Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås har vid möte 20 
april 2015 kommit överens om rutiner kring samarbete och insyn i fristående gymnasieskolor i Borås. 
I rutinerna framgår samarbetsformer i form av politikerbesök, kvalitetssamtal, informationsmöte, 
antagning, skolklimatundersökning samt vad Borås Stad vill att den fristående skolan ska redovisa 
vid kvalitetssamtalet. 

Insyn och samarbetsformerna avseende de fristående gymnasieskolorna består av:

1. Kvalitetssamtal – möte med skolledare för respektive fristående gymnasieskola
och Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämnden presidium samt utbildningschef.
Syftet är att följa upp skolans resultat och följa skolans utveckling. Områden som

37 9 kap. 22 §, 19 kap. 41 §, 11 kap 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 § Skollagen

38 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s 384 och 746

39 29 kap. 19 § skollagen.

40 Prop. 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. s 53-54
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behandlas är bl.a. lärartäthet, andel behöriga lärare, genomsnittlig betygspoäng, 
högskolebehörighet samt elevhälsa m.m. 

2. Politikerbesök – några av nämndens politiker besöker årligen fristående gymnasieskolor
för att informera sig om verksamheten.

3. Informationsmöte - där förvaltningschef och andra tjänstemän från förvaltningen
och skolledare för de fristående gynmasieskolorna utvärderar samarbetsformer och
diskuterar eventuella förbättringar. Även planerade ändringar i skolornas verksamheter 
diskuteras.

Enligt intervju dokumenteras kvalitetssamtalen och skickas till Stadsledningskansliet. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden får ingen information om kvalitetssamtalen. Genomförd insyn 
redovisas inte till nämnden. 
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3 Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och 
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och 
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning 
och uppföljning av privata utförare.

Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Kommuner får 
med vissa undantag lämna över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen. Kommunen 
är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för 
verksamhet som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att nämnderna ska se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande krav på styrning, kontroll och 
uppföljning av verksamhet som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. Granskade nämnder 
har omfattande verksamhetsområden som utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med 
lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Granskningen visar 
att upprättade avtal i huvudsak möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade leverantörer. 
Avtalen omfattar vanligen hur insyn, uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden med 
utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som formulerats.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att granskade nämnder till största delen 
möjliggjort en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal styr i 
huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. 
Stadsrevisionen rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal. 

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående. 
Redogörelsen för varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens uppföljning varefter 
Stadsrevisionen redogör för bedömda avvikelser och rekommendationer.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata 
utförarna för hemtjänst som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig verksamhet 
enligt LSS som avtalats via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen bör säkerställa 
att en samlad uppföljningsrapport av privata utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende 
respektive LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och äldrenämnden respektive Sociala 
omsorgsnämnden för att säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna ansvarar för. 
Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen 
behöver se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för Kommunstyrelsen är i 
enlighet med beslutad delegationsordning.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden har en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av de privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via 
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll 
och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad via 
LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av genomförd kontroll och uppföljning 
av de privata utförarna rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att möjliggöra 
allmänhetens insyn. 
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Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning och uppföljning 
av privata utförare inte är ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I övrigt har nämnden inte följt upp något av 
de sammanlagt 38 avtal som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för barn och 
unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn och unga, öppenvård för vuxna och HVB för 
vuxna under 2017 eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning av de HVB 
för barn och unga som upphandlats via ramavtal genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den 
uppföljning som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå. Förhållandena medför att 
Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata 
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av privata utförare tas fram, genomförs 
och dokumenteras. En del av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga tillstånd 
och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av uppföljningen bör rapporteras till nämnden 
minst en gång/år och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU. 
Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen följer upp avtalen med samtliga privata utförare på 
ett systematiskt och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen 
av de privata utförarna rapporteras till nämnden och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan 
ta del av uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se över delegationsordningen 
och säkerställa att avtalstecknare för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen. 
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola. 
Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva förskola eller 
fritidshem.

Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt och 
tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. 
Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella 
målen. Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet, ha fungerande 
rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och 
vägledning ges inom ramen för tillsynen. 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg som tagits fram av förvaltningen. 

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 
insyn i verksamheten så att kommunen kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose 
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses att kommunen fortlöpande ska hålla 
sig informerad om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa att genomförd 
insyn i fristående gymnasieskolor redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 
allmänhetens insyn.
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Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående 
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående skolorna 
under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har däremot informationsmöten med fristående 
grundskolor två gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit 
sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder tas fram, genomförs och dokumenteras. 
Genomförd insyn i fristående skolor bör redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 
allmänhetens insyn.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort 
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och LOU. 
Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, 
kontroll och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden styrning och uppföljning 
av privata utförare via LOV och LOU till största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena 
medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till 
privata utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. 

Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning inte en ändamålsenlig insyn i fristående 
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 eller 2018. 
Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte hållit sig informerad om hur verksamheter vid 
fristående skolor utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata grundskolorna. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen för uppföljning och 
kontroll av privata utförare som är framtagna av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med 
fördel användas av flertalet granskade nämnder. 

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Duong
Granskningsledare 
Certifierad Kommunal yrkesrevisor
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4 Källor
Lagar och förordningar

Kommunallag (2017:725)

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Skollag (2010:800)

Socialtjänstlag (2001:453)

Kommunala styrdokument och rapporter

Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av 
Kommunfullmäktige 17 maj 2018

Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasie och 
vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad

Rutiner kring samarbete med och insyn i fristående gymnasieskolors verksamhet i Borås

Avtal

Fem avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 2018 

Fyra avtal om Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet 

Avtalet - Bostäder med särskild service enligt LSS

Avtalet - Bostad med särskild service (gruppbostad) för 5 vuxna personer tillhörande personkrets 
1 § 1 punkten lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kapplandsgatan

Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kvibergsgatan 

Avtalet – Badhusgatan – Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk

Nio avtal om familjehemsvård för barn och unga

Sex avtal om familjehemsvård för vuxna

Nio avtal om öppenvård för barn och unga
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Två avtal om öppenvård för vuxna

12 avtal om HVB för vuxna

Avtalet – Svenska för invandrare (SFI) 

Avtalet – Gymnasialdistansundervisning 

Tio avtal – Gymnasial Vuxenutbildning yrkesutbildningar 

Intervjuer

Intervju 1 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2019-01-09

Intervju 2 med representant för Stadsledningskansliet.  2019-01-10

Intervju 3 med representant för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 2019-01-11

Intervju 4 med representant Sociala omsorgsförvaltningen 2019-01-14 

Intervju 5 med representant för Förskoleförvaltningen 2019-01-15

Intervju 6 med representant för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-15

Intervju 7 med representanter för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-16

Intervju 8 med representant för Vård- och äldreomsorgsförvaltningen. 2019-01-22

Övrigt

SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn

Proposition 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. 

Proposition Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, 2017

Internetkällor

Om BBiC: 
https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic 2019-02-11

Om kravsorteraren: 
http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/
planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/ 2019-02-11

https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
http://www.egenvardering.skl.se/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
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Initiativärende - Åtgärder minska ungdomar utan 

sysselsättning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

redovisning och förklarar uppdraget slutfört.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Vid sammanträdet den 26 mars 2019 gav Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att redovisa hur nämnden i 

samarbete med andra nämnder och externa aktörer planerar att minska antalet 

ungdomar i KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) samt redovisa hur elevhälsans 

roll i det förebyggande arbetet mot skolavbrott kan stärkas.  

Förvaltningen beskriver de analyser och rapporter som ligger till grund för 

fortsatt arbete. Förvaltningen kommer vid nämndens planeringsdag den 11 juni 

och i förslaget till budget 2020 att fördjupa beskrivningen av pågående arbete, 

samt ge nämnden förslag och rekommendationer.               

Ärendet i sin helhet 

Vid sammanträdet den 26 mars 2019 gav Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att redovisa hur nämnden i 

samarbete med andra nämnder och externa aktörer planerar att minska antalet 

ungdomar i KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) samt redovisa hur elevhälsans 

roll i det förebyggande arbetet mot skolavbrott kan stärkas.  

Förvaltningen presenterar årligen ett underlag för nämndens budgetbeslut i 

augusti. Underlaget består dels av en nulägesanalys som i sin tur bygger på flera 

rapporter och analyser, och dels av en omvärldsanalys. Förvaltningen upprättar 

inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet årligen en kvalitetsrapport. Vid 

sammanträdet i oktober 2018 presenterades kvalitetsrapporten som innehåller 

fyra utvecklingsområden. I december 2018 presenterade samtliga 

verksamhetschefer respektive verksamhets nuläge och framtida utmaningar. 

Förvaltningens arbete med en omvärldsanalys inför budget 2020 pågår. Den 

innehåller bland annat en genomgång av aktuella lagförslag, demografiska 

förändringar lokalt, regionalt och nationellt, teknisk utveckling (främst inom IT-

området), ekonomisk utveckling, kompetensförsörjning, ungdomars attityder till 

utbildning och behovsanalyser. Förvaltningens bedömning är att de fyra mest 
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prioriterade utvecklingsområdena är Framtidens lärande, 

Kompetensförsörjning, Ökad integration och Ökad måluppfyllelse. Detta 

presenterades för nämnden i mars. 

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Borås Stad startat arbetet med ett socialt 

hållbart Borås. Arbetet är tvärsektoriellt mellan de nio förvaltningar som har 

primära uppdrag kopplat till barn och ungas utveckling. I arbetet med ett socialt 

hållbart Borås har en fördjupad analys av ungas uppväxtvillkor genomförts. 

Därutöver har ett trettiotal förslag inom områdena familjecentrerat arbete och 

fullföljda studier tagits fram. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till 

dessa förslag i juni 2019. Såväl förvaltningens arbete med utvecklingsområdena 

som Borås stads arbete med fullföljda studier innehåller förslag om 

förstärkningar av det kommunala aktivitetsansvaret, åtgärder för att förstärka 

vägledningen till ungdomar, flexibel skolgång och skolstart, stärkta relationer 

och bemötande, minskad frånvaro, minskad segregation, samt att skapa en 

Community School. Elevhälsan har en central roll i detta arbete. Förvaltningen 

kommer vid nämndens planeringsdag den 11 juni och i förslaget till budget 

2020 att fördjupa beskrivningen av pågående arbete, samt ge nämnden förslag 

och rekommendationer.  

Att förbättra ungas livsvillkor och skapa förutsättningar för att fler ska lyckas i 

skolan är inget arbete som kommer att ge snabba resultat. Arbetet kommer att 

kräva tvärsektoriellt samarbete, långsiktighet, uthållighet och modiga beslut av 

såväl nämnd som förvaltning.   

                                

Samverkan 

FSG 2019-05-22 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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§ 50 Dnr GVUN 2019-00063 1.1.3.1 

Initiativärende 190219 - Åtgärder minska ungdomar utan 
sysselsättning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa hur 
nämnden i samarbete med andra nämnder och externa aktörer planerar att minska 
antalet ungdomar i KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) samt redovisa hur elevhälsans 
roll i det förebyggande arbetet mot skolavbrott kan stärkas. Redovisningen ska ske vid 
nämndens sammanträde i maj.        

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 
19 februari 2019 att initiativärendet remitteras till presidiet för beredning och tas upp 
igen vid nämndens nästa sammanträde den 26 mars 2019. Presidiet behandlade 
ärendet vid sammanträde 11 mars 2019.               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende GVUN 2019-02-19 - Åtgärder minska ungdomar utan sysselsättning      
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Initiativärende: Åtgärder minska ungdomar utan sysselsättning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-02-19 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt skollagen kapitel 29 §9 ett kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16-20 år utan sysselsättning (se Bilaga 1). Enligt 
årsredovisningen 2018 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (ref. sida 15) var 402 elever den 31 
december registrerade i KAA . Av dessa deltog inte 383 st (95%) i någon form av utbildning (vilket i sig är 
en extrem ökning från 13% året innan). Enligt årsredovisningen gör nämnden bedömningen att ”såväl 
det främjande som förebyggande arbetet mot skolavbrott behöver stärkas. Detta arbete måste ske i 
tidiga åldrar och i nära samarbete med andra nämnder och externa aktörer”. 

Med hänvisning till bedömning från årsredovisning 2018 föreslår Allianspartierna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att: 

A. Uppdra åt förvaltningen att redovisa hur nämnden i samarbete med andra nämnder och externa 
aktörer planerar att minska antalet ungdomar i KAA. Redovisningen bör ske senast nämndmötet 
i maj 2019. 

B. Uppdra åt förvaltningen att redovisa hur elevhälsans roll i det förebyggande arbetet mot 
skolavbrott kan stärkas. Redovisningen bör ske senast nämndmötet i maj 2019. 

 

Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Oliver Öberg (M) 

Björn-Ola Kronander (M) 

Lisa Berglund (KD) 

Rasmus Kivinen (M) 

Christina Zetterstrand (M) 

Felicidad Vicei (KD) 
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Bilaga 1: Utdrag från Skollag (2010:800) kapitel 29 §9 
 

Referens: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-
2010800_sfs-2010-800  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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Godkännande av avtalsförslag - Framställan om 

förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på 

Bryggaregatan 12 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat avtalsförslag 

gällande förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har till Lokalförsörjningsnämnden 

översänt en framställan om förhyrning av ytterligare lokaler för 

Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12. Detta för att få en sammanhållen 

verksamhet. Lokalförsörjningsnämnden har till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden översänt ett avtalsförslag för godkännande.               

Beslutsunderlag 

1. Beslut från Lokalförsörjningsnämnden – Avtalsförslag förhyrning av lokaler 

för Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12                                

Samverkan 

FSG 2019-05-22 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium 

2. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Riktlinjer för programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättade riktlinjer för 

programråd.        

Ärendet i sin helhet 

Av 1 kap. 8 gymnasieförordningen 2010:2039 framgår att det för 

yrkesprogrammen ska finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan 

mellan skola och arbetsliv.  

 

Mot den bakgrunden har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås 

Stad gemensamma riktlinjer för arbetet med programråd. Dessa riktlinjer ska 

syfta till att skapa ett likvärdigt utvecklande arbetssätt med en likvärdig kvalitet 

samt säkerställa kontinuiteten.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, Riktlinjer för programråd, GVUN                                

Samverkan 

FSG 190522 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Riktlinjer för programråd – Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

 

Bakgrund 
 

Nationella programråd 

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. 

Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att 

yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov. 

 

De tolv nationella programråden diskuterar och ger råd till Skolverket i olika 

frågor som rör yrkesutbildning. Det kan exempelvis handla om analyser av 

utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov, yrkesutbildningarnas innehåll 

eller utformning av stöd till handledare. Skolverket använder synpunkter och 

förslag från de nationella programråden som underlag för 

regeringsredovisningar, stödmaterial och olika beslut. 

 

Skolverket utser programrådens ledamöter. Dessa har i sin tur nominerats av 

arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, branscher och 

myndigheter. De är representanter från arbetslivet med kunskap om 

programmens yrkesområden, till exempel som ansvariga för utbildnings- eller 

kompetensförsörjningsfrågor. 

 

Lokala programråd 

Av 1 kap. 8 gymnasieförordningen 2010:2039 framgår att det för 

yrkesprogrammen ska finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan 

mellan skola och arbetsliv.  

 

Förutom detta är riktlinjerna i förordning och allmänna råd om hur ett lokalt 

programråd ska fungera mycket sparsamma. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens tolkning är att ett lokalt programråd bör:  

 medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv 

och bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet 

 bistå Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen med att belysa 

behoven i arbetslivet och med att ordna platser för arbetsplatsförlagt 

lärande i utbildningen 

 medverka vid uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda 

delen av utbildningen 
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 hjälpa huvudmannen vid planering och organisering av det 

arbetsplatsförlagda lärandet 

 medverka vid utformningen av gymnasiearbeten 

 samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning. 

 

Mot den bakgrunden har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås 

Stad gemensamma riktlinjer för arbetet med programråd. Dessa riktlinjer ska 

syfta till att skapa ett likvärdigt utvecklande arbetssätt med en likvärdig kvalitet 

samt säkerställa kontinuiteten.  

 

Syfte 
 

Genom att skapa en gemensam plattform med ett likvärdigt utvecklande 

arbetssätt och med en likvärdig kvalitet ges en möjlighet att stärka 

planeringsarbetet, genomförandet och utvärderingen av programrådets arbete. 

Programrådet samverkar om målsättningar för verksamheten. Dessa 

målsättningar sätts av respektive programråd och kan med fördel vara: 

 

 Inplanerade i en årscykel för att skapa kontinuitet i arbetet. 

 Vara konkreta, realistiska och mätbara med fokus på både kort- och 

långsiktiga mål. 

 

Programrådets samverkansuppgifter: 
 

1. Stärka kompetensförsörjningen. 

 

Programråden bidrar genom diskussioner och förslag på kompetensutveckling 

till att lärarnas kompetens inom yrkesområdet håller jämna steg med 

branschernas utveckling. 

 

Varje programråd ska: 

 Diskutera programmets elevunderlag och attraktivitet jämfört med 

branschernas/ verksamheternas framtida kompetensbehov. Förutom 

information om utbildningens innehåll behöver dels möjlighet till 

anställning efter fullföljd utbildning, dels karriärvägar inom 

branscherna/verksamheterna lyftas.  

 Skapa möjlighet för eleverna att genomföra yrkesprov och/eller andra 

certifierings-utbildningar inom ramen för programmet.  

  

2. Samverkan med branschen - årscykel. 

 

För yrkesprogrammen ska det finnas ett utarbetat samarbete med 

utbildningsanordnaren och branschens företag samt relevanta organisationer.  

 

Varje programråd ska: 
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 Fastställa rådets medlemmar och organisation. 

 Fastställa antal träffar per år. 

 Följa upp och kvalitetssäkra den gemensamma verksamheten. Detta kan 

med fördel kopplas till branschens eget kvalitetssäkringssystem. 

 

3. Kvalitetssäkring av elevernas upplevelse av utbildningen. 

 

Varje programråd ska:  

 Utvärdera elevens upplevelse av utbildningen. 

 Aktivt verka för att varje individs egenvärde respekteras både i skolan 

och på APL, att diskrimineringsgrunderna efterlevs samt aktivt verka 

för en jämn könsfördelning inom varje program. 

 Att resultat från elevutvärderingar återkopplas i programråd och förs 

vidare till GVUN 

 

4. Samarbete som kompetensutvecklar yrkeslärarna. 

 

Programrådets branschmedlemmar ska om möjligt tillhandahålla utbildning för 

att matcha yrkeslärarnas kompetens med branschens utveckling,  

 

Varje programråd ska: 

 Kontinuerligt följa upp och utvärdera vilka behov av 

kompetensutveckling som finns inom ramen för programmet.  

 Skolan ska stimulera lärarna att nå behörighet som yrkeslärare. 

 

5. Samarbete gällande maskiner, utrustning och lokaler.  

 

Programrådets medlemmar samverkar för att säkerställa att programmet har 

ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler med en teknik och kvalitet som 

är relevant för elevens lärande 

 

Varje programråd ska: 

 Diskutera, för utbildningen, aktuella arbetsmiljökrav och nya 

bestämmelser för att nå samsyn och bättre förbereda både elev och 

arbetsgivare inför kommande APL och anställning 

 Lämna synpunkter på vilken utrustning som anses relevant på 

respektive yrkesutbildning och verka för att eleverna får erforderlig 

skyddsutrustning, arbetskläder, verktyg, mm under sin APL utifrån 

branschens/verksamhetens arbetsmiljövillkor.  

 

6. Samarbete för att ge eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt 

lärande. 

 

Programrådet planerar gemensamt för hur en högkvalitativ handledning ska 

säkerställas. Denna handledning ska ha som målsättning att lägga grunden till 

den enskilda elevens anställningsbarhet och utveckling i arbetslivet.  
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Varje programråd ska: 

 Planera för att alla elever ges ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt 

lärande med utbildade handledare. Skolan har det yttersta ansvaret att 

säkerställa tillgången till APL-platser hos företag inom branschen. APL 

ska vara riktad mot den programinriktning som eleven valt. 

 verka för att alla handledare genomför Skolverkets webbaserade 

handledarutbildning avsedd för APL-handledare, som stärker samsyn 

skola och branscher emellan inför elevens APL. 

 

Programrådets sammansättning 

 

Inga förordningsstyrda regler föreligger för hur ett programråd ska vara 

sammansatt. Av hävd har man vanligen utsett elevrepresentanter, 

lärarrepresentanter, fackliga representanter samt representanter för 

yrkesorganisationer och företag att tillsammans med rektor och politiker från 

GVUN, utgöra programråd. 

Rektor fattar beslut om vilka från skolans verksamhet och branschen som för 

GVUN föreslås utses till representanter i programråd, varefter nämnden 

beslutar om programrådets sammansättning. Programrådet sammanträder så 

ofta det behövs dock minst två gånger per år. 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 

perioden 2019-04-16—2019-05-14 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2019-04-16—2019-05-14.               

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

  UPP  FSG-protokoll 2019-05-22  

2019-05-09 11589 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-

25  § 93 Svar på motion från Alexander 

Andersson (c) och Maj-Britt Eckerström 

(c) - Maten i kommunal verksamhet. 

2018-00196 

2019-05-09 11581 

 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige - 

Personalekonomisk redovisning 2018 

2019-00119 

2019-04-29  UPP GVUN Upphandlings-

delegationen 

Protokoll – Beslut angående 

upphandling av utbildning i svenska för 

invandrare SFI 

 

2019-04-25 11577 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

lärcentrum för 2019 

2019-00116 

2019-04-17 48 och 49 IN Boråsregionen Samverkansavtal Bollebygd och Borås 

2019 – Lokalt vård- och omsorgscollege 

BoBo inom region Sjuhärad 

2019-00012 (A) 

2019-05-07 11570 

 

IN Kommunstyrelsen 3. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-23  

§ 161 Redovisning av Borås Stads 

inkomna synpunkter 2018. 

2018-00116 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-04-26 11568 

 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket - Rekvisition 

Introduktionsprogrammen 2019  

2019-00013 

2019-04-11 11518 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

digitalisering av nationella prov för 

2019  

2019-00068 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 28 maj 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista 21-39.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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