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1  Inledning 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett minus på 2,8 mnkr. 

I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr då den del som beräknats tillhöra 
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har GVUN tillåtelse att använda 7,1 mnkr för 
fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 

I resultatet ingår: 

• KS beslutade den 20 mars att tilldela ytterligare 12,1 mnkr.     
o 5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom Komvux på 

gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till 
högskoleutbildning och yrkeshögskolan”. Ram och prognos är höjd med motsvarande 
kostnad. 

o 7,1 mnkr av GVUNs ackumulerade resultat får användas för fortsatt uppbyggnad av de 
nationella programmen. Redovisas som underskott i resultaträkningen. 

• KS beslutade den 3 april att tilldela 9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 2017 
med anledning av flyktingsituationen. Ram och prognos är höjd med motsvarande kostnad 

• Behov föreligger om 4,0 mnkr investeringsurtymme för mindre om- och tillbyggnadsprojekt. 
Lokalförsörjningsnämnden föreslås att tilldelas en investeringsram på 4,0 mnkr för detta 
ändamål. 

• Behov föreligger om 3,0 mnkr för GVUN för investeringar av inredning och inventarier för 
Bäckängsgymnasiet. (Ej med i ram i Tertial 1 rapport) 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 
interkommunalaersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

 Kommunfullmäktiges indikatorer  
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

 Antal genomförda medborgardialoger. 0 0 0 0 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Medborgardialogens två huvudsyften är dels att medborgarna ska få inflytande över de frågor dialogen 
gäller, dels ska de förtroendevalda få ökat underlag för bra beslut. Nämnden har inte identifierat behov 
av medborgardialog inom den egna verksamheten för 2017. Medborgardialog som rör flera nämnder 
har nämnden erfarenhet av och ser positivt på sådan samverkan även framledes. 
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2.2 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. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status T1 2017  Kommentar  

Lärare ska inom ramen för det skollyft 
som beslutades i budget 2015 även 
kunna ges möjlighet till 
kompetensutveckling inom 
specialpedagogik och svenska 2. 

 Genomfört Se kommentarer i avsnitt 5. Skollyft. 
Förvaltningen genomför en 
uppdragsutbildning i svenska som 
andraspråk 1-30 p i samverkan med 
Högskolan i Borås. Deltagare är i första 
hand lärare som undervisar på 
språkintroduktion eller SFI-lärare. Ett 30-
tal lärare deltar i utbildningen.                                                                             

Under 2017 ska Grundskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
införa digital elevakt. 

 Genomfört Digital elevakt Prorenata infördes under 
höstterminen 2016 i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Berörd personal 
(elevhälsan och skolledning) fick en första 
utbildning i oktober. Under resten av 
terminen tränade man i programmet för 
att gå i skarp drift från årsskiftet.En 
påbyggnadsutbildning genomfördes i 
mars 2017 och nu förs alla elevärenden 
digitalt. En kompletterande utbildning i 
offentlighet och sekretess genomförs i maj 
2017. 

Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden uppdras 
utreda formerna för och därefter erbjuda 
en kurs i hur man startar eget företag i 
Sverige för de elever som studerar på Sfi. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet har inletts. Ett första möte har 
genomförts tillsammans med Hans 
Johansson och Eva Möller på 
arbetslivsförvaltningen. De bedömer att 
Arbetslivsförvaltningen kan vara behjälplig 
i att erbjuda sfi-elever en kurs i hur man 
startar eget. Rektor för Gruv, yrkes och 
rektor för Sfi har påbörjat en översyn kring 
hur en sådan kurs skulle kunna 
genomföras inom Vuxenutbildningens 
uppdrag utifrån förordningar som reglerar 
Vuxenutbildningen. En fråga är till 
exempel om det är möjligt att genomföra 
kursen som orienteringskurs, en 
förutsättning för att det ska vara CSN-
berättigat för elever som vill delta.. 

De nämnder som berörs av barns och 
ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning samverka 
för att erbjuda elever med AST 
sammanhängande stöd under 
utbildningen – en röd tråd – genom hela 
skolsystemet. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning genomförd i samverkan mellan 
förvaltningarna under 
grundskolenämndens ledning. 
Lägesredovisning till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i nämndens 
majmöte 2017. 
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2.3 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status T1 2017  Kommentar  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
får i uppdrag att tillsammans med 
Arbetslivsnämnden erbjuda möjlighet att 
kombinera SFI med praktik för att kunna 
lära svenska på jobbet. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet har inletts. Ett första möte har 
genomförts.En reflektion i initialskedet är 
att Arbetslivsförvaltningen bedömer att 
alla flyktingar som ingår i etableringen 
erbjuds praktik eller annan lämplig 
aktivitet i kombination med Sfi. 
Målgruppen invandrare som inte har 
kontakt med Arbetslivsförvaltningen är 
svårare att nå. En kartläggning av vilka 
det kan vara som önskar praktik men inte 
erbjuds det är påbörjad. Ytterligare möten 
med representanter från 
Arbetslivsförvaltningen är inbokade 

2.4 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 
2015 

Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

 Andel ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel, %. 

 45 34,8 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Andelen ekologiska livsmedel har ökat från senaste redovisningen med nästan sju procent och 
målsättningen är att målet för 2017 ska uppnås. Arbete pågår kontinuerligt 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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2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status T1 2017  Kommentar  

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Delvis 
genomfört 

Pågår. Uppdragsdirektiven kommer att 
vara utgångspunkten för verksamheterna 
och förvaltningsadministrationen vid 
bokningar och inköp. 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje 
tertial 

Verksamhet / Process  Riskbild  
Kontrollmoment med analys och 
åtgärder  

Kompetensförsörjning Risk att inte kunna rekrytera 
rätt kompetens i rätt 
omfattning 

Statistikuppföljning centralt av tillsättning 
av tjänster 

Krishantering Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

Uppföljning för att förebygga allvarliga 
händelser 

Kompetensförsörjning 

Uppföljning har genomförts och tillsvidaretjänster för lärare är tillsatta med behörig personal. 

Krishantering 

Kontinuerlig lägesuppföljning i förvaltningens ledningsgrupp: Avrapportering av säkerhetsläget och 
vidtagna åtgärder. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16, 
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr  
Utfall 2016-

04 
Utfall 2017-

04 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr  

Statsbidrag 37 462 58 908 42 308 42 718 410 

Avgifter och övriga intäkter 56 485 69 005 196 206 192 731 -3 475 

Summa intäkter  93 947 127 913 238 514 235 449 -3 065 

Personal -127 799 -148 223 -467 386 -468 233 -847 

Lokaler -29 273 -21 918 -66 848 -69 596 -2 748 

Övrigt -70 131 -76 289 -195 934 -195 765 169 

Kapitalkostnader -297 -100 -559 -559 0 

Summa kostnader  -227 500 -246 530 -730 727 -734 153 -3 426 

Buffert (endast i budget)   -3 667  3 667 

Nettokostnad  -133 553 -118 617 -495 880 -498 704 -2 824 

Kommunbidrag  168 200 163 968 495 880 495 880 0 

Resultat efter kommunbidrag  34 647 45 351 0 -2 824 -2 824 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat  

4 500  7 100 7 100 0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel  39 147 45 351 7 100 4 276 -2 824 

Ackumulerat resultat    9 928 14 204 4 276 

Resultatanalys 

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett minus på 2,8 mnkr. 

I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr då den del som beräknats tillhöra 
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har GVUN tillåtelse att använda 7,1 mnkr för 
fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 

I resultatet ingår: 

• KS beslutade den 20 mars att tilldela ytterligare 12,1 mnkr.     
o 5,0 mnkr avseende den nya lag stiftningen ”Rätt till utbildning inom Komvux på 

gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till 
högskoleutbildning och yrkeshögskolan”. Ram och prognos är höjd med motsvarande 
kostnad. 

o 7,1 mnkr av GVUNs ackumulerade resultat får användas för fortsatt uppbyggnad av de 
nationella programmen. Redovisas som underskott i resultaträkningen. 

• KS beslutade den 3 april att tilldela 9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 2017 
med anledning av flyktingsituationen. Ram och prognos är höjd med motsvarande kostnad. 

• Behov föreligger om 4,0 mnkr investeringsurtymme för mindre om- och tillbyggnadsprojekt. 
Lokalförsörjningsnämnden föreslås att tilldelas en investeringsram på 4,0 mnkr för detta 
ändamål. 
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• Behov föreligger om 3,0 mnkr för GVUN för investeringar av inredning och inventarier för 
Bäckängsgymnasiet. (Ej med i ram i Tertial 1 rapport) 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 
interkommunalaersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr  
Utfall 2016-

04 
Utfall 2017-

04 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr  

Central administration       

Intäkt 10,1 7,9 20,0 20,0 0,0 

Kostnad -3 280,8 -3 512,8 -17 214,7 -17 448,2 -233,5 

Nettokostnad -3 270,7 -3 504,9 -17 194,7 -17 428,2 -233,5 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnad -299,7 -298,8 -1 247,5 -1 270,6 -23,1 

Nettokostnad -299,7 -298,8 -1 247,5 -1 270,6 -23,1 

Gymnasieskola       

Intäkt 52 295,0 67 185,3 159 377,0 156 834,6 -2 542,4 

Kostnad -172 847,1 -182 073,5 -516 395,3 -516 422,1 -26,8 

Nettokostnad -120 552,1 -114 888,2 -357 018,3 -359 587,5 -2 569,2 

Vuxenutbildning       

Intäkt 36 546,8 54 543,0 77 557,7 77 557,7 0,0 

Kostnad -35 806,5 -45 590,0 -153 746,2 -153 746,2 0,0 

Nettokostnad 740,3 8 953,0 -76 188,5 -76 188,5 0,0 

Gymnasiesärskola       

Intäkt 3 961,3 4 766,1 7 106,2 7 106,2 0,0 

Kostnad -12 230,6 -12 420,8 -40 488,5 -40 488,5 0,0 

Nettokostnad -8 269,3 -7 654,7 -33 382,3 -33 382,3 0,0 

Kvalitet och utveckling       

Intäkt 363,3 406,1 1 193,2 1 193,2 0,0 

Kostnad -1 264,6 -1 281,8 -5 386,8 -5 385,2 1,6 

Nettokostnad -901,3 -875,7 -4 193,6 -4 192,0 1,6 

Naturskola       

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnad -17,2 -17,2 -456,0 -456,0 0,0 

Nettokostnad -17,2 -17,2 -456,0 -456,0 0,0 

Insatser enligt LSS       

Intäkt 593,8 1 004,5 2 400,3 2 400,3 0,0 

Kostnad -1 733,6 -1 335,1 -4 932,0 -4 932,0 0,0 
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Tkr  
Utfall 2016-

04 
Utfall 2017-

04 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr  

Nettokostnad -1 139,8 -330,6 -2 531,7 -2 531,7 0,0 

Buffert       

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnad 0,0 0,0 -3 667,4 -3 667,4 0,0 

Nettokostnad 0,0 0,0 -3 667,4 -3 667,4 0,0 

Asylsökande, 
evakueringsboende       

Intäkt 176,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnad -176,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt       

Intäkt 93 946,8 127 912,9 247 654,4 245 112,0 -2 542,4 

Kostnad -227 656,6 -246 530,0 -743 534,4 -743 816,2 -281,8 

Nettokostnad -133 709,8 -118 617,1 -495 880,0 -498 704,2 -2 824,2 

Central administration 

Gemensam utbildningsadministration visar ett underskott på 0,2 mnkr. Prognosen visar att kostnad för 
personal är något högre än vad som beräknats i budget. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet beräknas klara sin budget. 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolans prognos visar ett underskott på 2,6 mnkr. 

Prognosen för gymnasieskolan är osäker när det gäller skolersättningar till externa 
utbildningsanordnare. Intäkterna för de elever som kommer från andra kommuner är osäkra fram till 
skolstart då många elever ångrar sitt skolval och vill läsa i hemkommunen istället. Detta påverkar 
prognosen i allra högsta grad. Inte bara utfallet av de interkommunala ersättningarna utan även 
kostnaderna för de enskilda kommunala gymnasieskolorna är direkt beroende av hur eleverna väljer. 

I prognosen redovisas ett underskott för verksamheten undervisning 1,8 mnkr. Intäkter för 
interkommunala ersättningar (IKE) visar en minskning, och beräknas hamna på ca 6,9 mnkr under 
antagandet i budget. Detta bygger dock på en mycket grov uppskattning på grund av osäkerheten kring 
elevernas val inför höstterminen. Kostnaden för Boråselever som valt att studera hos andra skolor visar 
en minskning på 3,2 mnkr jämfört med budget. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknas klara sin budget. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan beräknas klara sin budget. Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet till 
höstterminen. 

Kvalitet och utveckling 

Redovisningen av Kvalitet och utveckling ingår i Central administration. 

 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Tertial 1 2017 10(11) 

Naturskolan 

Naturskolans verksamhet köps av Navet till den budgeterade kostnaden. 

Insatser enligt LSS 

Redovisningen av LSS ingår i Gymnasiesärskolan. 

Buffert 

Delar av bufferten är fördelad, enligt beslut i GVUN den 26 april. Den del som beräknats för de 
fristående gymnasieskolorna i Borås är fördelad. När fördelningen gjordes behölls 3,7 mnkr i bufferten, 
detta för att säkerställa finansiering av nyanlända inom GVUNs verksamheter. 1,0 mnkr är sedan 
tidigare fördelat till Vuxenutbildning efter beslut i GVUN. 

5 Skollyft 
I budget finns det avsatta medel för ett Skollyft inom förvaltningen. Skollyftet är kompetenshöjande 
insatser gällande ämnesspecifika kunskaper för förvaltningens lärare. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen fördelar ca 4,6 miljoner kronor till verksamheten, medel fördelas efter 
antal lärare per mars 2017. 

Respektive verksamhet har fått i uppdrag att planera och genomföra insatser som kan komma att bli 
aktuella genom Skollyftet 2017. Vid planering av de ämnesspecifika insatserna skall något eller några av 
följande perspektiv beaktas: IKT, Inkludering, Lärarledarskap. Skollyftet skall beröra alla lärare och vid 
behov kan även andra personalkategorier delta. Kompetensutveckling inom svenska som andraspråk 
och specialpedagogik kan ingå i insatserna. 

Verksamheten bedömer att medlen möjliggör kompetensutveckling utöver normal planering vilken på 
sikt kommer att avspegla sig på kvaliteten i verksamheten, det kompletterar väl den befintliga 
planeringen för kompetensutveckling. 

6  Verksamhetsmått 

6.1 Gymnasieskola 

Verksamhetsmått  Utfall Apr 2016  Budget 2017  Utfall Apr 2017  

Totalt antal elever i Borås skolor. 4 187 4 406 4 322 

Antal elever från andra kommuner. 1 158 1 071 1 013 

- Varav Antal Asylsökande 171 4 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 477 500 484 

Totalt antal elever i Borås skolor. 

Antal asyslsökande i Borås stads gymnasieskolor är för april 184 elever. 

Antal elever från andra kommuner. 

Asylsökande är för april 184 elever, alla utom 4 har blivit tilldelade kommuntillhörighet. Därav 
minskning från 155 elever i mars till 4 elever i april. 
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6.2 Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått  Utfall Apr 2016  Budget 2017  Utfall Apr 2017  

Totalt antal elever i Borås skolor 96 95 98 

Antal elever från andra kommuner 27 33,5 34 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 5 7,5 7 

7  Investeringar 
Investeringsprojekt 

Tkr  
Godkänd 

utgift  
Utgift 

tom 2016  

Utfall 
Jan-April 

2017 

Prognos 
2017 

Återstår  

Summa       

Analys 

Behov föreligger om 4,0 mnkr investeringsurtymme för mindre om- och tillbyggnadsprojekt. 
Lokalförsörjningsnämnden föreslås att tilldelas en investeringsram på 4,0 mnkr för detta ändamål. 

Behov föreligger om 3,0 mnkr för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för investeringar av 
inredning och inventarier för Bäckängsgymnasiet. (Ej med i ram i Tertial 1 rapport) 
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Helene Sandberg 

Ordförande                                                                                 Anders Waldau 

Utbildningschef 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remiss – Motion; Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med 
autism 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0056 612 
Handläggare:  Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75 

Ärende 5 
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Motion: Utöka valfriheten i gymnasievalet för 
ungdomar med autism 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0648 
 

Nämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen. 
 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden uppdraget att utreda och föreslå hur man kan förbättra möjligheterna för 
elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i gymnasieprogram med praktisk 
och estetisk inriktning i de kommunala gymnasieskolorna.  
 
Idag finns elever med autismspektrumtillstånd på de olika gymnasieprogrammen, 
högskoleförberedande och yrkesprogram, i ordinarie klasser med stöd, i ordinarie 
klasser med särskilt stöd av specialpedagog eller t ex elevassistent och i särskild stöd-
verksamhet på Sven Eriksonsgymnasiet.  
 
Skolinspektionen har vid den regelbundna tillsynen som genomfördes i Borås 2016 
inspekterat den särskilda stödverksamheten på Sven Eriksonsgymnasiet. Inspektionen 
har påtalat ett antal brister som ska vara åtgärdade och redovisade senast 29 septem-
ber 2017. Mot bakgrund av detta kommer Gymnasie- och vuxenutbildningsförvalt-
ningen tillse att eleven får genomgå utbildning som den antagits till och under utbild-
ningstiden läsa de kurser som ingår i elevens studieplan. Detta gäller utbildningar på 
såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det pågår ett arbete för att fort-
sätta stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd och att detta arbete 
omfattar elever på alla program i gymnasieskolan. Nämnden anser att utredning och 
förbättringsförslag inte är behövliga. Motionen avstyrks. 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden uppdraget att utreda och föreslå hur man kan förbättra möjligheterna för 
elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i gymnasieprogram med praktisk 
och estetisk inriktning i de kommunala gymnasieskolorna.  
 
Idag finns elever med autismspektrumtillstånd på de olika gymnasieprogrammen, 
högskoleförberedande och yrkesprogram, i ordinarie klasser med stöd, i ordinarie 
klasser med särskilt stöd av specialpedagog eller t ex elevassistent och i särskild stöd-
verksamhet på Sven Eriksonsgymnasiet.  
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I den särskilda stödverksamheten tas elever emot som i sin ansökan till gymnasiesko-
lans program har angett att de är intresserade av att få det stöd som erbjuds där. Ele-
ven lämnar en pedagogisk utredning och en psykologutredning till den bedömnings-
grupp som har i uppgift att avgöra vilka elevers stödbehov kan tillgodoses i den sär-
skilda stödverksamheten. Elever från alla program har möjlighet att få stöd i denna  
stödverksamhet. I likhet med alla elever i gymnasieskolan upprättas en individuell 
studieplan, ISP, för eleverna som får stöd i stödverksamheten. En individuell studie-
plan är ett verktyg för att planera en enskild elevs utbildning. Av ISP framgår vilka 
kurser som ingår i elevens studieväg. ISP kan vid behov ändras. Elever på yrkespro-
gram läser karaktärsämneskurserna på den skola där yrkesprogrammet finns och dit 
eleven blivit antagen. De gymnasiegemensamma kurserna läses vid den särskilda 
stödverksamheten.  Alla elever som har särskilt stöd i någon form har åtgärdsprogram 
som följs upp och utvärderas.  
 
Skolinspektionen har vid den regelbundna tillsynen som genomfördes i Borås 2016 
inspekterat den särskilda stödverksamheten på Sven Eriksonsgymnasiet. Inspektionen 
har påtalat ett antal brister som ska vara åtgärdade och redovisade senast 29 septem-
ber 2017. Mot bakgrund av detta kommer Gymnasie- och vuxenutbildningsförvalt-
ningen tillse att eleven får genomgå utbildning som den antagits till och under utbild-
ningstiden läsa de kurser som ingår i elevens studieplan. Detta gäller utbildningar på 
såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det pågår ett arbete för att fort-
sätta stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd och att detta arbete 
omfattar elever på alla program i gymnasieskolan. Nämnden anser att utredning och 
förbättringsförslag inte är behövliga. Motionen avstyrks. 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller 
särskilda yttranden. 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 
  Anders Waldau 
  Utbildningschef 



 

 

       
 
 
 
Motion Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism. 
 
Sammanfattning 
ungdomar med autismdiagnos (autismspektrumtillstånd) har inte samma möjlighet som andra att 
gå den gymnasieutbildning de önskar. De kommunala gymnasieskolorna behöver utöka 
möjligheterna för dessa elever att kunna gå gymnasieutbildningar med praktisk och estetisk 
inriktning. 
 
Bakgrund 
Barn, ungdomar och vuxna med med autism (autismspektrumtillstånd) har svårigheter inom de tre 
områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga.  I Borås stad erbjuder man 
bl.a en speciell undervisningsgrupp som kallas för A-resursen och vänder sig till elever i åk 7-9 
med autismdiagnos. På gymnasienivå  bedrivs stödverksamhet för de med autismdiagnos på Sven 
Eriksson gymnasiet. Verksamheten går under namnet Torget. 
 
Alla dessa initiativ är steg i rätt riktning, men otillräckliga. Detta ser vi främst för de som skall gå sin 
gymnasieutbildning: 
På grund av personalbrist, lokaler och ekonomi så har man i praktiken bara möjlighet att erbjuda 
gymnasieutbildning inom de teoretiska programmen. Detta är en stark begränsning av det fria 
skolvalet för denna grupp av elever.  Gymnasieskolans Läroplan (2011) kapitel 1 säger klart och 
tydligt att:  
 Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter 
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett 
särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 
 
Elever med autismdiagnos har i realiteten mycket begränsad möjlighet att påbörja 
gymnasieutbildningar med praktisk eller estetisk inrikting. Detta är särskilt tydligt när det kommer 
till de yrkesutbildningar som är förlagda på b.a Viskastrandsgymnasiet och Almåsgymnasiet. De är 
då ofta tvungna att flytta till andra kommuner, eller söka sig till avlägsna skolor som erbjuder 
inackordering. Detta rimmar illa med vad utvecklingsplanen för utbildningsförvaltningen säger: 
varje elev har rätt till goda kunskaper, en god utbildning så att de kan klara kommande studier och 
yrken samt möjligheter att lyckas i skolan oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta är skolans 
viktigaste värdegrundsuppdrag. 
 
 
 
Yrkande 
Sverigedemokraterna i i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 
 
- Att uppdra åt Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden utreda hur man kan förbättra 

möjligheterna för elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i gymnasieprogram med 
praktisk och estetisk inriktning i våra kommunala gymnasieskolor. 

 
- Att uppdra åt Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden att återkomma med förslag på hur man 

ska förbättra möjligheterna för elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i 
gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i våra kommunala gymnasieskolor. 

 
Patric Silfverklinga (SD) 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola  och gymnasieskola 
läsåret 2015-2016; Undervisning och resultat 2016 –  Analys och åtgärder 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2016/UN0150 609 
Handläggare:  Anna Stensson, tel. 033-35 77 63 

Ärende 6 
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Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola  och 
gymnasieskola läsåret 2015-2016 

Kvalitetsrapport: Undervisning och resultat 2016                              
– Analys och åtgärder 
(Dnr 2015/KS0567 600) 

 
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2016-10-11 ska nämnderna utifrån kvalitetsrapport 
Undervisning och resultat 2016 göra en analys av rapporten, med syfte att hitta 
åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna. Redovisning ska ske till 
Kommunstyrelsen senast 2017-06-30. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
redovisning finns i bilaga 1. 
 
 

Beslut  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning. 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande   Anders Waldau 
   Utbildningschef 
 
 
Bilaga 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens redovisning av analys och åtgärder. 
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Anna Stensson, tel 033-35 77 63 

anna.stensson@boras.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVALITETSRAPPORT 
 

Undervisning och resultat 2016 
 

ANALYS OCH ÅTGÄRDER 
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Förord 
Kommunstyrelsen har beslutat att nämnderna ska göra en analys av rapporten Undervisning och resultat 

2016, med syfte att hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna. Rapport över analys 
och åtgärder ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017. 

Inledning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har årligen tagit fram kvalitetsrapport Undervisning och 

resultat.  I kvalitetsrapporten redovisas uppnådda resultat för de olika verksamheterna inom 
förvaltningen. Den bygger dels på bedömningar från förvaltningens administration, dels på 
självvärderingar som genomförts på skolorna. Statistikuppgifterna är hämtade från Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningens lokala statistik. Kvalitetsrapporten Undervisning och resultat har ingått som 
en del i Borås Stads kvalitetsrapport med samma namn och är en del av det systematiska kvalitets-
arbetet på förvaltningsnivå.   

Mål i Bildningsstaden Borås 2011-2015 

I kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2016 redovisades följande av 
Utbildningsnämndens mål i Bildningsstaden Borås 2011-20151: 

Gymnasieskola 

• Slutbetyg med minst E,  
• Genomsnittlig betygspoäng  
• Behörighet till högskola.  

Gymnasiesärskola 

• Andelen elever som slutför utbildningen med betyg på yrkesprogram (nationella och 
specialutformade) ska öka årligen. 

• Andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete/sysselsättning efter avslutad utbildning ska öka 
årligen.  

Vuxenutbildning 

� Andelen studerande som fullföljer sin studieplan ska öka årligen. 

� Andelen studerande som lyckas slutföra sina studier utan avbrott eller utan IG ska öka årligen. 

Resultat och kommentarer 
 

Gymnasieskola 

Slutbetyg med minst E: Det lokala kunskapsmålet att samtliga elever i gymnasieskolan ska ha minst E i 
alla kurser i examensbeviset nås inte ännu, men utfallet totalt är i nivå med föregående år, drygt 74 %. 
Variationen mellan skolorna är relativt stor vad gäller andelen elever som har minst E i alla kurser vid 
avslutad gymnasieutbildning. Analyser är gjordaoch inarbetade i respektive skolas utvecklingsplan. 
Elevers närvaro är ett särskilt fokusområde. 

Genomsnittlig betygspoäng: Gymnasieskolans resultat för tredje avgångskullen elever i den reformerade 
gymnasieskolan GY 11 är fortsatt stabila. Genomsnittlig betygspoäng på de fyra gymnasieskolorna är 
14,1 sammantaget för de högskoleförberedande programmen och för yrkesprogrammen. På 
högskoleförberedande program är genomsnittlig betygspoäng 14,6 och på yrkesprogrammet är 
resultatet 13,5. Samtliga elever med högskoleförberedande examen är behöriga till studier på universitet 
och högskola. 

                                                 
1 Kvalitetsrapport Undervisning och resultat utarbetas årligen i augusti. Vid tidpunkten finns lokal statistik tillgänglig för 
vissa av nämndens mål. Samtliga mål som nämnden har fastställt redovisas i årsredovisningen utifrån Skolverkets statistik 
som publiceras i december. 
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 På yrkesprogrammen kan eleverna läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet om de önskar. 
Av totala antalet elever med avgångsbetyg på yrkesprogram har 36,1 procent grundläggande behörighet 
till högskola, vilket är en tydlig ökning från föregående år och betydligt över riket.  

Målsättningen för introduktionsprogrammen är att elever efter 1 års studier ska gå vidare till ett 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. Totalt sett har måluppfyllelsen 
varit god över tid drygt 90 %, läsåret 15/16 94 %.  

Gymnasiesärskola 

I gymnasiesärskolan når eleverna varierande studieresultat. Flera elever som får ett samlat betygs-
dokument saknar betyg i enstaka ämnen. Hög andel av eleverna har sysselsättning efter avslutad 
skolgång. Övriga elever är under fortsatt uppföljning.  

Vuxenutbildning 

858 personer deltog i grundläggande vuxenutbildning. Av de kursdeltagare som antingen avslutat eller 
avbrutit en nationell kurs hade c:a 52 % minst betyget E. 
 

Ca 1750 personer deltog i gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning. Av de kursdeltagare som 
antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs hade 57 % minst betyget E. Andelen kursavbrott var ca 
25 % av det totala antalet kursdeltagare. 
 
Knappt 900 personer deltog i gymnasial vuxenutbildning med yrkesinriktning. Av de kursdeltagare som 
antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs avslutade ca 86 % kursen med godkänt betyg 
 
82 personer deltog i särskild utbildning för vuxna. Elever som uppnår mål för kurs eller delkurs får 
betyg. 13 betyg har utfärdats under läsåret. Till övriga elever utfärdas intyg. 
 

Ca 1730 personer deltog i svenska för invandrare (SFI). Totalt fick 866 kursdeltagare godkänt betyg, 
491 avbrottsregistrerades och 18 hade F. Övriga fortsätter sina kurser. 
 
Yrkeshögskoleutbildningar, YH, har eget resultatansvar utanför den kommunala vuxenutbildningen. 
Utbildningarna genomför, tillsammans med respektive ledningsgrupp, kontinuerliga utvärderingar och 
kvalitetsredovisningar vilka redovisas till Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Nämndens analys och åtgärder 
Verksamheternas resultat är stabila över åren, men måluppfyllelsen behöver fortsatt förbättras. Arbetet 
fortgår med utgångspunkt i nuvarande utvecklingsplan, Bildningsstaden Borås 2016-2021. 
Utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i Borås Stads strategi med samma namn. Strategin är fastställd 
av kommunfullmäktige och innehåller sex utvecklingsområden. Samtliga förvaltningar har att förhålla 
sig till dessa i framtagandet av utvecklingsplaner för sin nivå. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
har efter analys identifierat tre utvecklingsområden. Dessa är det goda lärandet, värdegrund och 
systematiskt kvalitetsarbete. Utvecklingsområdena täcker in utvecklingsområdena i strategin. Varje skola 
har utarbetat en utvecklingsplan för samma tidsperiod som förvaltningens plan och med denna som 
utgångspunkt. 
 
På förvaltningsnivå pågår ett arbete kring att identifiera och beskriva de processer som på övergripande 
nivå är kopplade till utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. De 
förvaltningsövergripande processerna ska ytterst leda till ökad kompetens på alla nivåer för att följa upp 
och analysera elevernas lärande. Detta ska, tillsammans med de analyser som görs på respektive 
skola/skolenhet, utgöra ett underlag för beslut om insatser som berör förvaltningen. I arbetet med att 
identifiera viktiga processer ingår också att synliggöra ansvarsnivåer, skapa delaktighet kring arbetet 
med förbättringsområden samt ta fram hållbara strategier för att följa upp och analysera elevernas 
kunskapsutveckling. Det betyder att i arbetet se över de system/rutiner och strategier som finns idag 
för att följa upp elevresultat, vad som behöver utvecklas samt på vilket sätt skolorna/skolenheterna 
genom kvalitetsbedömningar återkopplar sitt arbete till förvaltningen. 
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Exempel på konkreta åtgärder som tagits fram i syfte att stärka de processer ska leda till att skolornas 
måluppfyllelse ökar är: 

• En utvecklingsplan har tagits fram för respektive skola vilken är kopplad till den 
förvaltningsövergripande utvecklingsplanen. I respektive skolas utvecklingsplan finns definierat 
de skolspecifika utvecklingsområdena samt därtill kopplade åtgärder inom områdena ”Det goda 
lärandet, värdegrund och systematiskt kvalitetsarbete”. Under innevarande läsår har varje skola utifrån 
sin egen analys arbetat med de processer som har till syfte att utveckla verksamheten.  

• Kvalitetsbedömningar (1 gång/år) och kvalitetskonferenser (2 gånger/år) genomförs varje år. 
Dessa har den förvaltningsövergripande utvecklingsplanen som utgångspunkt men är kopplade 
till varje skolenhets unika utvecklingsprocesser. Kvalitetskonferenserna har som syfte att stärka 
det kollegiala lärandet inom förvaltningens ledningsorganisation, skapa möjligheter till 
erfarenhetsutbyte samt stärka förmågan att analysera verksamhetens samlade resultat. 

• Vid en analys av de samlade resultaten har skolornas ledning identifierat vikten av att höja 
elevernas motivation till skolarbetet för att på så sätt främja skolnärvaron och minska andelen 
avbrott. På skolorna har, under innevarande läsår, analyser gjorts av närvarostatistiken samt 
insatser genomförts för att främja skolnärvaron i syfte att höja elevernas måluppfyllelse. 

• Inför beslutet att göra förstelärartjänster i Borås till tillsvidaretjänster har en analys genomförts 
av förvaltningen i syfte att kartlägga förstelärarnas arbete, roller och betydelse i skolornas 
utvecklingsarbete. Analysen har legat till grund för en framtida organisering av 
förstelärartjänsterna (antal, förväntningar, uppdrag m.m.) 

• Under läsåret 2015/16 tog gymnasie- och vuxenutbildningen emot en stor andel nyanlända 
elever. Detta har skapat behov av att i förvaltningen öka andelen lärare som har kompetens att 
undervisa i svenska som andraspråk (SvA). Under innevarande läsår har förvaltningen därför 
genomfört en uppdragsutbildning i samarbete med Högskolan i Borås för att möta det ökade 
behovet av lärare med SvA-kompetens. 

• Ett utvecklingsarbete pågår inom gymnasiesärskolan där fokus ligger på att höja 
förväntningarna på hur långt eleverna kan nå i sin kunskaps-utveckling och hur man kan göra 
eleverna mer delaktiga i sin skolgång. Det är ett arbete som på sikt kommer att höja 
måluppfyllelsen. Den, för skolformen, anpassade skolklimatenkäten som genomförts för första 
gången 2016 är en del i detta utvecklingsarbete.  
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Inledning 
Skollagen föreskriver att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta systematiska kvalitetsarbete ska 
dokumenteras.  
 
Den skolformsövergripande Utvecklingsenheten har tagit fram en modell för redovisning av 
kvalitetsarbetet för Borås Stad med kvalitetsrapporter som belyser olika områden.  Kvalitetsrapporterna 
tas fram under en tvåårscykel där en del rapporter skrivs årligen och andra vartannat år. 
Utbildningsförvaltningen tar fram följande kvalitetsrapporter för sina verksamheter enligt den 
gemensamma modellen. 
 
Rapporter årligen: 
Barn och elever i behov av särskilt stöd 
Resultat-undervisning  
 
Rapporter vartannat år: 
Elever med annat modersmål än svenska 
Värdegrund 
Kvalitetsarbete 
 
Kvalitetsrapport Undervisning och resultat upprättas varje år. Den bygger på bedömningar från 
förvaltningens administration och vissa år på självskattningar som genomförs på skolorna. 
Statistikuppgifterna är hämtade från Utbildningsförvaltningens lokala statistik. Statistik från Skolverket 
kommer årligen i december och först då kan riksjämförelser göras. Kvalitetsrapporten är en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå.   
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A Resultat  
 
RESULTAT GYMNASIESKOLAN 
 
I Utbildningsnämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås finns följande mål för 
gymnasieskolan: 

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget Godkänt i samtliga kurser. 
• Borås Stads gymnasieskolor ska ligga klart över rikssnittet och ska i riksjämförelse vara bland de 

50 främsta i landet. 
• Borås ska tillhöra de 50 bästa skolkommunerna i SKL:s ranking Öppna jämförelser. 
 
      Jämförelserna sker inom följande områden: 
      a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år, exkl individuella programmet. 
      b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola.  
      c) Genomsnittlig betygspoäng.   
      d) Etablering på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning.   

 e) Påbörjade studier på högskola eller universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. 
 
I denna kvalitetsrapport redovisas, utifrån lokal statistik, Borås Stads gymnasieskolors resultat för läsåret 
2015/16 avseende  
 

• slutbetyg med minst E,  
• genomsnittlig betygspoäng samt  
• grundläggande behörighet till universitet och högskola.  

 
Samtliga uppgifter kommer att finnas tillgängliga för riksjämförelse i december 2016 då Skolverket 
publicerar sin statistik  
 
Examensbevis med minst godkänt betyg (E) i alla kurser 
Årets avgångselever är den tredje kullen som avslutar sin utbildning i GY11 och erhåller 
gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.  
 
För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha 
godkänt i svenska 1, eller i svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att 
eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.  
 
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst minst 2 500 poäng varav 2 250 poäng ska vara 
godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller i svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 
5 och 6 samt i matematik 1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete.  
 
En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis. En elev som inte uppnår 
kraven för gymnasieexamen får ett studiebevis. 
 
Utbildningsnämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg (E) i alla kurser efter 
avslutad utbildning. Läsåret 2015/16 hade 74,2 procent (14/15 73,9 procent)  av avgångseleverna ett 
examensbevis från ett fullständigt eller utökat program med minst godkänt betyg (E) i alla kurser. 
Jämfört med föregående år är resultatet något högre.   
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Examensbevis 
med minst E i alla 
kurser  -  andel i % 

2016 
 

2015 
 

2014 
 

Almås 81 75 77 
Bäckäng 77 81 81 

Sven Erikson 
63 

inkl IB 
67 

inkl IB 
67  

inkl IB 
Viskastrand 76 68 69 

Totalt 

 
74,2  

inkl IB 
73,9 

inkl IB 
74,1 

inkl IB 
Källa: UBK/Lokal statistik 
 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt program 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor är totalt 14,1 för de 
högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. Riksjämförelse kan göras i december 2016 
då Skolverket presenterar sin statistik.   
 
 

 
Genomsnittlig betygspoäng 
(GBP) för elever med examen 

2016 
 

GBP 

2015 
 

GBP 

 
2014 

 
GBP 

 
   

Högskoleförberedande program 14,6 14,7 14,6 
Yrkesprogram 13,5 13,6 13,7 
Totalt 14,1 14,2 14,2 
Källa: Skolverket/SIRIS, UBK/Lokal statistik 
 
 
Genomsnittlig 
betygspoäng (GBP) 
för elever med 
examen, skolvis 

2016 
 

GBP 

2015 
 

GBP 

 
2014 

 
GBP 

 

Almås 13,7 13,8 13,9 
Bäckäng 14,9 14,9 15,0 
Sven Erikson 14 14,2 13,9 
Viskastrand 13,3 13,4 13,3 
Total 14,1 14,2 14,2 

Källa: UBK/Lokal statistik 
 
Högst betygssnitt på skolnivå har Bäckängsgymnasiet följt av Sven Eriksonsgymnasiet, Almåsgymnasiet 
och Viskastrandsgymnasiet. Bäckängsgymnasiet har enbart högskoleförberedande program. På Sven 
Eriksonsgymnasiet finns företrädesvis högskoleförberedande program men även ett yrkesprogram, Barn- 
och fritidsprogrammet. Förhållandet är det motsatta på Viskastrandsgymnasiet som har yrkesprogram 
men även ett högskoleförberedande program, Estetiska programmet med inriktningen estetik och media. 
Almåsgymnasiet har enbart yrkesprogram. Riksjämförelse kan göras i december 2016 då Skolverket 
presenterar sin statistik.   
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 
för elever med examen -
programvis  
 

 
2016 

 
GBP 

 

 
2015 

 
GBP 

 

 
2014 

 
GBP 

 
   

Barn- och fritidsprogrammet 13,6 12,9 13,4 
Bygg- och anläggningsprogrammet 13,5 14,2 14,0 
Ekonomiprogrammet  13,9 14 13,2 
El- och energiprogrammet  12,6 12,6 13 
Estetiska programmet  14,3 14,3 14,4 
Fordons- och transportprogrammet 13,4 13,3 13,6 
Handels- och 
administrationsprogrammet 

12,7 13 14 

Hantverksprogrammet  14,2 14,5 14,1 
Hotell- och turismprogrammet 13,7 14,6 14,8 
Humanistiska programmet  16 15,1 15,4 
Industritekniska programmet  14,2 14,2 11,4 
Naturvetenskapsprogrammet  15,3 15,3 15,9 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet  14,5 14,4 15,3 

Samhällsvetenskapsprogrammet 14,6 14,9 14,6 
Spetsutbildning 
Entreprenörsprogrammet  15,8 16,4 16,1 

Teknikprogrammet  14 14 13,9 
VVS- och fastighetsprogrammet  13,2 12,1 12,6 
Vård- och omsorgsprogrammet  13 12,7 12,7 
Totalt 14,1 14,2 14,2 
Källa: UBK/Lokal statistik 
 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP)för Barn- och fritidsprogrammet, som bedrivs på både 
Almåsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet, avser programmet som helhet. Skillnaden mellan skolorna 
är mycket liten. GBP för Estetprogrammet, som bedrivs både på Bäckängsgymnasiet och 
Viskastrandsgymnasiet, avser programmet som helhet. Ingen skillnad fanns mellan skolorna. 
Riksjämförelse kan göras i december 2016 då Skolverket presenterar sin statistik.   
 
Genomsnittlig betygspoäng för fristående gymnasieskolor i Borås  
Skolverkets statistik för läsåret 2015/16 kommer i december 2016. 
 
BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA  

För högskolebehörighet ska eleven ha gymnasieexamen med godkänt betyg eller högre i minst 90 
procent av den totala kurspoängen 2 500 poäng dvs har minst 2 250 gymnasiepoäng med lägst betyget E.  

Elever som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grundläggande behörighet till 
högskolan.  

För elever på yrkesprogram finns möjligheten att läsa till kurser för att få grundläggande 
högskolebehörighet, då dessa inte längre automatiskt ingår i utbildningen. Sedan höstterminen 2013 kan 
alla nationella yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 2500 
poäng. Andel elever på yrkesprogram med grundläggande behörighet till universitet och högskola 
uppgick till 36, 1 procent av totala andelen elever med avgångsbetyg (examensbevis eller studiebevis). 
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Högskolebehörighet 
på yrkesprogram, 
andel i % av alla elever 
med avgångsbetyg 2016 2015 
Almås 45,8 29,8 
Sven Erikson (barn- och 
fritidsprogrammet) 62,1 36,4 
Viskastrand  22,1 22,2 

Totalt 
 

36,1 26,3 
Källa: Skolverket/SIRIS, UBK/Lokal statistik 
 
Redovisningen ovan avser andelen av samtliga elever med avgångsbetyg, antingen examensbevis eller 
studiebevis från ett yrkesprogram. Riksjämförelse avseende högskolebehörighet kan göras i december 
2016 då Skolverket presenterar sin statistik. 
 
FULLFÖLJD UTBILDNING 
 
Statistik för fullföljd utbildning i gymnasieskolan finns tillgänglig i december 2016 då Skolverket  
presenterar sin statistik. 
 
NATIONELLA PROV - BETYG - BEDÖMNING 

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och 
betygssättning i skolan. Syftet med proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning 
och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på 
skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.  

Nationella prov i Engelska 5 och i Svenska 1 eller i Svenska som andraspråk 1 genomförs av alla elever 
såväl på högskoleföreberedande program som på yrkesprogram i gymnasieskolan I matematik 
genomförs nationella prov i ett flertal olika kurser beroende på vilket program eleverna går. Samtliga 
matematik 1-kurser redovisas i nedan statistik. 

Provbetyg/kursbetyg på nationella prov i Borås Stads gymnasieskolor 2015/16 - andel i % 

Betygsskala Engelska 5  Matematik 1 

 
 Svenska 1  

 Provbetyg Kursbetyg  Provbetyg Kursbetyg  Provbetyg Kursbetyg  
A   9,2 9,3 4,3 6,0 6,4 11,2 
B 15,4 15,5 9,1 9,9 14,7 11,7 
C 33,6 29,1 14,6 18,4 21 24,2 
D 21,9 22,6 20,4 19,5 25,5 23,7 
E 17,9 23,3 39,1 44,7 27,8 29,2 
F 2,1 0,3 12,4 1,6 4,6 0,0 

Källa: UBK/Lokal statistik 
 

I de tre redovisade ämnena föreligger skillnader mellan prov- och kursbetyg. Såväl i engelska som i 
matematik finns skillnader i fyra av fem godkända betygsstegen och likaså i matematik. Kursbetyget är 
högre än provbetyget. När det gäller betygssteget F har fler elever detta i provbetyg än i kursbetyg. I  
svenska skiljer det sig i två godkända betygssteg mellan kurs- och provbetyg, till förmån för kursbetyget. 
Betyget F har fler elever i provbetyg än i kursbetyg.  
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Sammantaget tyder förhållandet provbetyg och kursbetyg på att lärare vid betygssättning använder fler 
underlag för sin bedömning än det nationella provet. Detta är helt i enlighet med nationella riktlinjer som 
anger att ”provresultaten ska användas som stöd vid bedömningen och betygssättningen samt 
komplettera lärarens övriga bedömningsunderlag”1.  I det fortsatta arbetet med att analysera skolors och 
skolenheters resultat behöver man analysera de avvikelser som finns i korrelationen mellan resultat på de 
nationella proven i förhållande till kursbetyg.  

Även i läroplanen föreskrivs att all tillgänglig information om elevens kunskaper ska utnyttjas vid 
betygssättningen och en allsidig bedömning av elevens kunskaper ska göras. Såväl stor avvikelse mellan 
provbetyg och kursbetyg som mycket hög överensstämmelse kan vara tecken på att analyser av 
betygssättningen behöver göras. Enligt Skolverket kan de nationella proven, även om de framför allt har 
en summativ funktion dvs att de ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en kurs och visa vilka 
kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs, även användas formativt 
dvs som en del i den bedömning för lärande som är en del av undervisningen. Provresultaten ger 
information om vilka kunskaper som utgör elevens styrkor och vilka kunskaper som eleven genom 
undervisningen behöver utveckla mer. Proven ger även en bild av hur undervisningen har fungerat, 
vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas.  

Utbildningsförvaltningen har under flera år arbetat med att stärka samsynen och kompetensen kring 
bedömningsfrågor. Detta i syfte att säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning t.ex. vad gäller 
bedömning av nationella prov samt kursbetyg. Insatserna har dels varit på övergripande förvaltningsnivå 
i form av utbildningsinsatser kring BFL (Bedömning för lärande) och dels på lokal skolnivå kopplat till 
skolornas specifika behov.  
 
AVGÅNG  
 
Studieavgång, dvs avbrott, innebär att eleven har slutat på ett nationellt program på gymnasieskolan i 
Borås och inte fortsatt sina studier på något annat program i kommunal gymnasieskola i Borås. Elever 
på skolorna som inte är folkbokförda i Borås kan dock vid avbrott fullfölja sina studier i 
hemkommunen.  
 
Studiegångar/avbrott  -  
andel  i %         
Läsår Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 
2013/14 4,9 3,8 1,2 3,4 
2014/15 4,2 2,2 1,3 2,7 
2015/16 5,9 3,1 1,7 3,7 

Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2016 per 20 juni. 
 
 
Studiegångar/avbrott  -  
andel  i % per skola         

 

Läsår Almås Bäckäng  
Sven 

Erikson  Viskastrand  Totalt  
 

2013/14 4,5 2,0 2,8 5,1 3,4  

2014/15 4,5 1,3 1,8 4,4 2,7  

2015/16 7,1 2,9 2,4 3,5 3,7  
Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2016 per 20 juni. 
 
 

                                                 
1 Skolverkets Allmänna Råd, Bedömning och betygssättning. 



  

  9

INTRODUKTIONSPROGRAM 
 
Det finns sammanlagt fem introduktionsprogram i gymnasieskolan. Dessa är preparandutbildning, 
individuellt alternativ, programinriktat individuellt program, språkintroduktion och yrkesintroduktion. 
Målet i nämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås för introduktionsprogrammen är att 
alla elever efter 1 års studier går vidare till ett nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan 
sysselsättning. Måluppfyllelsen 2013 var 95 %, 2014 96%, 2015 85 %.  Resultat 2016 finns att tillgå efter 
att slutantagningen till gymnasieskolan är genomförd, den 15 september. 
 
Personella förutsättningar GYMNASIESKOLAN 
 

2015 
(2014 inom 
parentes) 

Lärare med 
pedagogisk 
högskoleexamen 
Borås –  
 
andel i % 

Lärare med 
pedagogisk 
högskoleexamen 
Samtliga 
kommuner –  
andel i %  

Gymnasieskola  
81 (82)  

 
83 (82)  

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

 
 
SKOLKLIMATUNDERSÖKNINGEN – Undervisningens innehåll  och kvalitet  
 
Det pedagogiska och sociala klimatet utvärderas årligen inom Utbildningsnämndens verksamheter med 
en skolklimatundersökning som har sin utgångspunkt i forskningen om framgångsrika skolor. 
Undersökningen omfattar fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, elevernas 
inflytande och delaktighet, rektor. Inom områdena tar lärare och elever ställning till ett antal påståenden 
med en fyrgradig svarsskala: 1 Stämmer inte alls, 2 Stämmer ganska dåligt, 3 Stämmer ganska bra,                   
4 Stämmer helt och hållet. Utfallet i årets undersökning för gymnasieskolan var 3. Svarsfrekvensen var  
79,1 procent.  
 
De delar i skolklimatsundersökningen som omfattar värdegrund samt elevernas inflytande och 
delaktighet har behandlats i en tidigare kvalitetsrapport; Värdegrund. I denna kvalitetsrapport görs en 
presentation och analys av elever och lärares bedömning av undervisningens innehåll och kvalitet.  
 
Området undervisningens innehåll och kvalitet värderades av eleverna i gymnasieskolan till 2,9, vilket får 
anses som ett godtagbart resultat. Jämfört med de två föregående läsåren är resultatet stabilt kring 3, 
både 2014 och 2015 var bedömningen 3,1. Gymnasielärarnas värdering av området var 3,2 vilket är 
något högre än elevernas. De två föregående åren hade eleverna och lärarna området på samma nivå, dvs 
3,1. Skillnaderna av hur man skattar påståendena skiljer sig i liten grad mellan skolorna. 
 
Nedan följer i tabellform en presentation av de påståenden som elever och lärare ska skatta samt att ett 
medelvärde för samtliga elever och lärare anges. 
 
Frågestäl lning elever  medelvärde  Frågeställning lärare  medelvärde  
På min skola är kunskap viktigt 3,3 På min skola är elevernas 

kunskapsutveckling det viktigaste. 
3,3 

Jag får hjälp av min lärare när jag 
behöver det. 

3,2 På min skola anpassar vi 
undervisningen utifrån elevernas 
förutsättningar och behov. 

3,1 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att 
jag har lust att lära mig mer. 

2,6 På min skola håller undervisningen hög 
kvalitet. 

3,4 
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Jag får exempel av mina lärare så 
att jag kan veta vad som är god 
kvalitet. 

2,9 På min skola ger vi exempel för att 
eleverna ska se vad som kännetecknar 
god kvalitet. 

3,2 

Jag får feedback av mina lärare så 
att jag förstår hur jag ska utvecklas i 
mitt lärande. 

3,0 På min skola ger vi feedback så att 
eleverna förstår hur de ska utvecklas i 
mitt lärande. 

3,4 

Jag får kommentarer istället för 
poäng på uppgifter och prov. 

2,9 På min skola får eleverna kommentarer 
istället för poäng på uppgifter och prov. 

3,2 

Jag vet oftast vad som är styrkor 
och svagheter i mina arbeten. 

3,0 På min skola vet eleverna oftast vad 
som är styrkor och svagheter i deras 
arbeten. 

3,1 

Mina lärare tar regelbundet reda på 
var jag befinner mig i förhållande till 
ämnets mål. 

2,8 På min skola tar vi regelbundet reda på 
var eleverna befinner sig i förhållande 
till ämnets mål. 

3,3 

Mina lärare anpassar 
undervisningen till var jag befinner 
mig i förhållande till ämnets mål. 

2,7 På min skola anpassar vi 
undervisningen till var eleverna befinner 
sig i förhållande till ämnets mål. 

3,1 

Vi elever får identifiera styrkor och 
svagheter i varandras arbeten. 

2,7 På min skola får eleverna identifiera 
styrkor och svagheter i varandras 
arbeten. 

2,9 

Mina lärare ser till att vi elever 
hjälper varandra i lärandet. 

2,8 På min skola ser vi till att eleverna 
hjälper varandra i lärandet. 

3,1 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 

 
Majoriteten av påståendena skattas av såväl elever som lärare i närheten av medelvärde 3 (stämmer 
ganska bra). Lärares skattning av undervisningens innehåll och kvalitet ligger för samtliga påståenden 
antingen på samma nivå som elevernas eller något högre.  
 
Elevers och lärares skattning av de två första påståendena stämmer väl överens med varandra. Elev- och 
lärargruppen har som helhet skattat högt vad gäller att kunskap/kunskapsutveckling är viktig på skolan 
samt att elever får hjälp av lärare när de behöver det. 
 
Elevgruppen skattar något lägre på påståendet att skolarbetet skapar nyfikenhet och lust att lära mer, än 
vad lärarna skattar det likvärdiga påståendet om undervisningens kvalitet. Trots att påståendena till elev- 
respektive lärargruppen är ställda på olika sätt berör de båda undervisningens kvalitet. Det finns 
anledning för verksamheterna att vidare analysera hur elever och lärare ska uppnå samstämmighet på en 
högre nivå. 
 
I Borås Stad har man under flera års tid fokuserat på formativa perspektiv på lärande. Detta i form av 
kompetenshöjande utbildningsinsatser för lärare. Glädjande är därför att se att lärare skattar de 
påståenden som berör de formativa processerna (exempel på god kvalitet, feedback, framåtsyftande 
kommentarer som för lärandet framåt) relativt högt. Dock är elevernas skattning av samma områden 
något lägre än lärarnas. En tänkbar orsak till detta skulle kunna vara att lärare nyligen själva erövrat 
kunskapen om formativa processer och att det gått för kort tid för att implementera metoder och 
arbetssätt så att det blir synligt för alla elever. Det finns anledning för verksamheterna att vidare 
analysera orsakerna till att elever skattar området lägre än lärare. Detta i syfte att uppnå en högre 
samstämmighet mellan elever och lärares bild av de formativa processernas betydelse för lärandet. 
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RESULTAT GYMNASIESÄRSKOLAN 
 
Målet i nämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås för gymnasiesärskolan är: 

• Andelen elever som slutför utbildningen med betyg på yrkesprogram (nationella och 
specialutformade) ska öka årligen. 

• Andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete/sysselsättning efter avslutad utbildning ska öka 
årligen.  

 
Av de elever som läsåret 2015/2016 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga elever ett 
slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år.  
 
Betyg eft er avslutad utbildning 2015/16  
 

Almås  
Nationella  
program  

antal,  
(andel i %)  

Bergslena  
Nationella 
program  

antal,  
(andel i %)  

Visk astrand  
Nationella 
program 

antal,  
(andel i %)  

Slutbetyg 1 (100%) 
 

5 (100%) 2 (40%) 

Samlat betygsdokument 0  
 

0 
 

3 (60%) 
 

Saknar betyg 0 0 0 
 

Totalt antal elever som avslutat sin utbildning  1 5 5 
Elev omvänt integrerad, 
betyg sätts av Tullengymnasiet 

1 -  - 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS 
 
För varje avgångselev görs en individuell planering för fortsatt sysselsättning efter avslutad utbildning.   
11 elever avslutade gymnasiesärskolans nationella program och sju (7) från individuella program, totalt 
18 elever. Samtliga elever hade arbete eller någon form av sysselsättning efter avslutade studier. 
Resultatet är en förbättring från föregående år. 
Arbete/sysselsättning efter avslutad 
utbildning  
2015/16.  

Almås  
Nationella  
program  

 
antal,  

(andel i %)  

Berg slena  
Nationella 
program  

 
antal,  

(andel i %)  

Viskastrand  
Nationella 
Program 

 
antal,  

(andel i %)  

Hulta 
ängar 

Individuellt 
program  

antal,  
(andel i %)  

Almås  
Individuellt  

program  
 

antal,  
(andel i %)  

Anställning med lönebidrag genom AF* 0 0 2 (40%) 0 
 

0 
 

Arbetspraktik genom AF 1 (100%) 
 

1 (20%) 2 (40%) 0 0 

Fortsatt utbildning 0 
 

1 (20%) 
 

(0) 0 0 

Daglig verksamhet 0 
 

3 (60%) 
  

1 (20%) 3 (100%) 
 

4 (100%) 

 
Avflyttad till annan ort med fortsatt 
studiegång 

0 0 0 0 0 

Elever i uppföljning, sysselsättning ej 
klar 

0 0 0 0 0 

Totalt antal elever som avslutat sin 
utbildning 

1 5 5 3 4 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS, * AF - Arbetsförmedlingen 
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Personella förutsättningar GYMNASIESÄRSKOLAN 
 
2015 
(2014 inom 
parentes) 

Lärare med 
pedagogisk 
högskoleexamen 
Borås – 
 
andel i % 

Lärare med 
pedagogisk 
högskoleexamen 
Samtliga 
kommuner – 
andel i %  

Gymnasiesärskola 92 (89)  87 (86)  
 

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 
 

SKOLKLIMATUNDERSÖKNINGEN – Undervisningens innehåll  och kvalitet  
 
Det pedagogiska och sociala klimatet utvärderas årligen inom Utbildningsnämndens verksamheter med 
en skolklimatundersökning, en för gymnasie- och vuxenutbildningen och en annan för 
gymnasiesärskolan.  
 

Gymnasiesärskolan har under innevarande läsår tagit fram en för verksamheten anpassad 
skolklimatenkät. Syftet har varit att samtliga elever ska kunna genomföra den. Undersökningen för 
gymnasiesärskolan omfattar fyra områden: kunskap och lärande, delaktighet och inflytande, bemötande, 
trygghet och trivsel. Inom områdena tar elever ställning till ett antal påståenden med en fyrgardiga 
svarsskala: 1 Stämmer inte alls, 2 Stämmer delvis, 3 Stämmer helt, 4 Vet inte. Svarsskalan är 
kompletterad med symboler. 
 
Då gymnasiesärskolans enkät har påståenden som är formulerade på annat sätt än för övriga elevgrupper 
inom förvaltningen är resultaten inte fullt ut jämförbara. Dessutom genomfördes enkäten för första 
gången under föregående läsår varpå jämförelse över tid inte är möjlig. Man kan dock av årets resultat 
utläsa att eleverna i gymnasiesärskolan skattar den del som i gymnasiesärskoleenkäten kallas kunskap och 
lärande högt (medelvärde 2,6).  
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RESULTAT VUXENUTBILDNINGEN 
 

I vuxenutbildningen ingår grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för 
invandrare (Sfi), särskild utbildning för vuxna samt yrkeshögskoleutbildningar (Yh). 

I nämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås är målet för vuxenutbildningen: 

� Andelen studerande som fullföljer sin studieplan ska öka årligen. 
� Andelen studerande som lyckas slutföra sina studier utan avbrott eller utan IG ska öka årligen. 

Inom vuxenutbildningen upprättas en individuell studieplan för alla elever. 

 

Grundläggande vuxenutbildning 
 
858 personer har deltagit i studier på grundläggande nivå, vilket är en ökning från drygt 700 personer 
under 2014/2015. Vanligast är studier i svenska som andraspråk, matematik och engelska. 
 
Resultat: Av de kursdeltagare som antingen har avslutat eller avbrutit en nationell kurs har c:a 52 procent 
fått minst betyget E, vilket är en minskning med ca: fem procentenheter jämfört med motsvarande 
mätning 2014/2015. Det står ännu inte klart vari skillnaden mot tidigare år består, men möjligen kan det 
delvis vara en effekt av att det blir vanligare att SFI-elever tidigare slussas in på kurserna i grundläggande 
vuxenutbildning och att vissa avbrott som annars hade skett mellan utbildningar nu istället sker när 
eleven påbörjat kurser på grundläggande vuxenutbildning. Av de som slutat kursen utan ett godkänt 
betyg har det stora flertalet avbrutit studierna.  

 

Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning 
 
Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning bedrivs i egen regi samt via externa 
utbildningsanordnare som levererar distansutbildning. Antalet elever som väljer distansstudier ökar 
kraftigt på senare år, och även s.k. närdistans, dvs. distansutbildning där det även går att få visst stöd på 
plats erbjuds. Ca: 1750 personer deltog i gymnasial teoretisk vuxenutbildning under 2015/2016.  

Resultat: Av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs har 57 procent fått 
minst betyget E vilket är ca: två procentenheter lägre än läsåret 2014/15. Andelen kursavbrott är ca: 25 
procent av det totala antalet kursdeltagare. 
 
Gymnasial vuxenutbildning med yrkesinriktning: 
Yrkesutbildningar bedrivs dels inom Borås kommun av Vuxenutbildningen Borås i samarbete med 
Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet, dels via flera externa utbildningsleverantörer inom olika 
branscher. Eleverna erbjuds både skolförlagda utbildningar och utbildningar på distans. Knappt 900 
personer deltog i yrkesutbildning under läsåret 2015/2016. 

Resultat: Av de kursdeltagare som antingen har avslutat eller avbrutit en nationell kurs har c:a 86 % 
avslutat kursen med godkänt betyg 2015/2016. Detta är ca: tre procentenheter mer än motsvarande 
mätning 2014/2015.  
 

Särskild utbildning för vuxna 
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Utbildningens funktion är att förvärva nya kunskaper och att bibehålla och utveckla det man lärt sig 
tidigare. Kunskapsmålen för eleverna på träningsskolenivån kan definieras som att erövra en förmåga att 
kommunicera med nya tecken, bilder, ord mm. Under läsåret 2015/2016 har 82 personer deltagit i 
särskild utbildning för vuxna. 
 
Resultat: Elever som uppnår mål för kurs eller delkurs får betyg. Till övriga elever utfärdas intyg. 13 
betyg har utfärdats under läsåret.  
  

Svenska för invandrare (SFI) 
 
Under läsåret har ca: 1730 personer deltagit i SFI. SFI-studerande får betyg efter avklarad kurs. Tiden det 
tar att bli färdig med en kurs varierar med olika studietakt och andra förutsättningar. Många elever 
fortsätter studierna över flera terminer. 

Resultat: Totalt har 866 kursdeltagare fått godkänt betyg, 491 har avbrottsregistrerats och 18 har fått F. 
Övriga fortsätter sina kurser. Det innebär att av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en 
kurs har 63 procent avslutat med godkänt betyg vilket är en ökning med ca: 4 procentenheter jämför 
med motsvarande mätning för 2014/2015.  
 
Yrkeshögskoleutbildningar 
 
Yrkeshögskoleutbildningar, YH, har eget resultatansvar utanför den kommunala vuxenutbildningen. 
Utbildningarna genomför, tillsammans med respektive ledningsgrupp, kontinuerliga utvärderingar och 
kvalitetsredovisningar vilka redovisas till Myndigheten för yrkeshögskolan. 
 
Personella förutsättningar VUXENUTBILDNINGEN 
 

2015 
(2014 inom 
parentes) 

Lärare med 
pedagogisk 
högskoleexamen 
Borås –  
 
andel i % 

Lärare med 
pedagogisk 
högskoleexamen 
Samtliga 
kommuner – 
andel i %  

Komvux 
(grundläggande 
och gymnasial) 

98 (97)  
 

84 (84) 
 

Särskild utbildning 
för vuxna 

100 (100) 
 

90 (90) 
 

Svenska för 
invandrare 

64 (89) 
 

73 (76)  
 

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

 
SKOLKLIMATUNDERSÖKNINGEN – Undervisningens innehåll  och kvalitet  
 
Det pedagogiska och sociala klimatet utvärderas årligen inom Utbildningsnämndens verksamheter med 
en skolklimatundersökning som har sin utgångspunkt i forskningen om framgångsrika skolor. 
Undersökningen omfattar fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, elevernas 
inflytande och delaktighet, rektor. De delar i skolklimatsundersökningen som omfattar värdegrund samt 
elevernas inflytande och delaktighet har behandlats i en tidigare kvalitetsrapport; Värdegrund. I denna 
kvalitetsrapport görs en presentation och analys av elever och lärares bedömning av undervisningens 
innehåll och kvalitet. Inom områdena tar lärare och elever ställning till ett antal påståenden med en 
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fyrgradig svarsskala: 1 Stämmer inte alls, 2 Stämmer ganska dåligt, 3 Stämmer ganska bra, 4 Stämmer helt 
och hållet.  
 
Svarsfrekvensen för vuxenutbildningens elever och lärare var låg. Endast 35,4 procent av eleverna 
svarade och 36,7 procent av lärarna. Den låga svarsfrekvensen innebär att några övergripande slutsatser 
av undersökningens resultat inte är möjliga att göra. 
 
Inom vuxenutbildningen samtliga verksamheter ger de elever och lärare som svarat en samstämmig bild 
av undervisningens innehåll och kvalitet. Medelvärdet inom samtliga områden/påståenden ligger över 3 
vilket innebär att man anser att påståendet stämmer ganska bra eller helt och hållet. Trots att både elever 
och lärare gör en relativt hög skattning av undervisningens innehåll och kvalitet, finns det anledning att 
analysera resultaten vidare inte minst med anledning av den låga svarsfrekvensen. Detta för att upptäcka 
eventuella utvecklingsområden, men framförallt för att säkra de processer som fungerar väl. 
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RESULTAT 
Kommentar och fortsatt utveckling 
 
Gymnasieskolans resultat för tredje avgångskullen elever i den reformerade gymnasieskolan GY 11 är 
fortsatt stabila. Genomsnittlig betygspoäng på de fyra gymnasieskolorna är 14,1 sammantaget för de 
högskoleförberedande programmen och för yrkesprogrammen. På högskoleförberedande program är 
genomsnittlig betygspoäng 14,6 och på yrkesprogrammet är resultatet 13,5. Samtliga elever med 
högskoleförberedande examen är behöriga till studier på universitet och högskola.  På yrkesprogrammen 
kan eleverna läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet om de önskar. Av totala antalet elever 
med avgångsbetyg på yrkesprogram har 36,1 procent grundläggande behörighet till högskola, vilket är en 
tydlig ökning från föregående år.  

Det lokala kunskapsmålet att samtliga elever i gymnasieskolan ska ha minst E i alla kurser i 
examensbeviset nås inte ännu, men utfallet totalt är i nivå med föregående år, drygt 74 procent. 
Variationen mellan skolorna är relativt stor vad gäller andelen elever som har minst E i alla kurser vid 
avslutad gymnasieutbildning. Orsakerna till detta behöver på varje skola analyseras och åtgärder vidtas. 

Andelen avbrott ökar från föregående år förutom på Viskastrandsgymnasiet, vars satsning i EU-projektet 
Stay on med bland annat syfte att minska studieavbrotten i åldersgruppen 16-19 år som målsättning, har 
positiv effekt. Elever som gör avbrott i gymnasieskolan omfattas av kommunens aktivitetsansvar, vilket 
innebär att de ska erbjudas insatser av olika slag, i första hand utbildning. En betydande andel av 
eleverna återgår till studier i någon form, ofta på annat gymnasieprogram.     

Målsättningen för introduktionsprogrammen är att elever ska efter 1 års studier gå vidare till ett 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning.  Totalt sett har måluppfyllelsen 
varit god över tid, drygt nittio procent under flera år. 2015 gick resultatet ner, beroende på faktorer som 
att elever flyttade till annan ort under utbildningstiden i högre omfattning än tidigare år. Resultat för 
läsåret 2015/16 för introduktionsprogrammen finns att tillgå när slutantagningen till gymnasieskolan är 
genomförd, efter den 15 september 2016.  

I gymnasiesärskolan når eleverna varierande studieresultat. Flera elever som får ett samlat betygs-
dokument saknar betyg i enstaka ämnen. Hög andel av eleverna har sysselsättning efter avslutad 
skolgång. Övriga elever är under fortsatt uppföljning. Ett utvecklingsarbete pågår inom gymnasie-
särskolan där fokus ligger på att höja förväntningarna på hur långt eleverna kan nå i sin kunskaps-
utveckling och hur man kan göra eleverna mer delaktiga i sin skolgång. Det är ett arbete som på sikt 
kommer att höja måluppfyllelsen. Den anpassade skolklimatenkäten som genomförts för första gången 
2016 är en del i detta utvecklingsarbete.  

Inom vuxenutbildningens verksamheter är resultatet i stort oförändrat från föregående år.  

De personella förutsättningarna sett till andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har för 
gymnasieskolans del förskjutits något i jämförelsen med samtliga kommuner, enligt Skolverkets statistik. 
I gymnasiesärskolan har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ytterligare ökat i Borås jämfört 
med andra kommuner. Vuxenutbildningens statistik för lärare med pedagogisk högskoleexamen visar i 
jämförelse med andra kommuner att Borås har en högre andel med sådan examen inom såväl 
grundläggande som gymnasial vuxenutbildning som särskild utbildning för vuxna och svenska för 
invandrare. Enligt nytt regelverk ska lärare vara behöriga för att få undervisa i ett ämne. Såväl svensk 
som internationell forskning visar att lärares kompetens har stor betydelse för elevens lärande.  

Resultaten på skolklimatundersökningen visar inom gymnasieskolan att lärares bedömning av 
undervisningens innehåll och kvalitet är högre än vad eleverna anser. Det är svårt att göra en träffsäker 
analys av orsaker till varför någon upplever kvalitet på ett annat sätt än någon annan. En orsak till att 
elever och lärares bild skiljer sig åt kan vara att lärares teoretiska kunskaper om vad som utmärker god 
undervisning är större än de eleverna besitter. Men det kan också vara så att elevernas upplevelse av 
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undervisningen grundar sig i att de inte fått möjlighet fullt ut att sätta sig in i och utöva inflytande över 
undervisningen. Detta är ett område för verksamheterna att undersöka vidare för att på så sätt finna 
strategier för att utifrån elevernas perspektiv höja kvaliteten på undervisningen.  

Vid en analys av de samlade resultaten på enhetsnivå bör man ställa elever och lärares skattningar i 
klimatundersökningen i förhållande till övriga resultat (betyg, genomsnittlig betygspoäng, 
gymnasieexamen och grundläggande behörighet). Till exempel bör man undersöka om de elever som har 
låga betyg i en eller flera kurser är samma elever som skattar påståendena i klimatundersökningen lågt.   

I föregående läsårs kvalitetsbedömningar lyfter flera skolor vikten av att höja elevernas motivation till 
skolarbetet, tidigt stödja elever med svårigheter i kurser samt minska elevfrånvaron från undervisningen. 
Ökad närvaro nämns som en av de avgörande faktorerna till att minska andelen F i kurser. Det är 
sannolikt så att elevernas närvaro vid lektionstillfällen påverkar måluppfyllelsen vad gäller andel elever 
med minst betyget E i samtliga kurser. En högre närvaro skulle sannolikt också öka andelen elever med 
gymnasie- respektive yrkesexamen samt grundläggande behörighet till högskolestudier. En intressant 
utgångspunkt för analys av elevfrånvarons påverkan på måluppfyllelsen skulle kunna vara att ställa 
närvarostatistiken i förhållande till de samlade resultaten dvs. att titta på om det finns någon korrelation 
mellan elever med hög frånvaro och elever med ett eller flera F i kursbetyg. 
 
I föregående års kvalitetsbedömning lyfts vikten av att utnyttja och synliggöra de formativa processerna, 
bättre organisera för hur arbetslaget ansvarar för och följer upp elevernas kunskapsutveckling samt höja 
graden av utmaning i undervisningen. Åtgärder som vidtagits under läsåret för att närma sig denna 
målsättning är att bättre organisera för lärarnas kollegiala samarbete, på ett tidigt stadium följa elevernas 
resultat, kompetenshöjande utvecklingsinsatser och översyn av skolan/skolenheternas organisation i 
syfte att bättre stödja verksamhetens utveckling. Detta är områden som förvaltningen anser långsiktigt 
kommer att dels öka måluppfyllelsen i samtliga kurser, men också höja den genomsnittliga betygs-
poängen för samtliga elever. 
 
Resultaten i form av måluppfyllelse, det pedagogiska och sociala klimatet samt de personella 
förutsättningarna utgör underlag för analys och för planering av åtgärder inom Utbildningsnämndens 
verksamheter. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklings-
planen Bildningsstaden Borås 2016-2021, som har fastställts av nämnden och börjar gälla höstterminen 
2016. Varje skola/skolenhet har utarbetat sin utvecklingsplan för samma tidsperiod som förvaltningens 
plan och med denna som utgångspunkt. Utbildningsförvaltningen har efter analys identifierat tre 
utvecklingsområden som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Dessa är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. I sitt arbete ska skolorna/skolenheterna förhålla sig till 
förvaltningens utvecklingsområden. Därutöver ska varje verksamhet beskriva egna förbättrings-områden 
och strategier för ökad måluppfyllelse. Exempel på konkreta åtgärder som tagits fram och där det pågår 
ett utvecklingsarbete är effektivare organisation av stöd till elever och tidigare prognostisering av elevers 
kunskapsutveckling, insatser på samtliga nivåer för att stärka förmågan att analysera resultat samt 
ämnesspecifik kompetensutveckling till lärare inom ramen för skollyftet. 
 
På förvaltningsnivå pågår ett arbete kring att identifiera och beskriva de processer som på övergripande 
nivå är kopplade till utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. De 
förvaltningsövergripande processerna ska ytterst leda till ökad kompetens på alla nivåer för att följa upp 
och analysera elevernas lärande. Detta ska, tillsammans med de analyser som görs på respektive 
skolenhet, utgöra ett underlag för beslut om insatser som berör förvaltningen. I arbetet med att 
identifiera viktiga processer ingår också att synliggöra ansvarsnivåer, skapa delaktighet kring arbetet med 
förbättringsområden samt ta fram hållbara strategier för att följa upp och analysera elevernas 
kunskapsutveckling. Det betyder att i arbetet se över de system/rutiner och strategier som finns idag för 
att följa upp elevresultat, vad som behöver utvecklas samt på vilket sätt skolorna/skolenheterna genom 
kvalitetsbedömningar återkopplar sitt arbete till förvaltningen.     
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Plan för kompetensförsörjning 
 
 
Innehållsförteckning 
 
Vad är kompetens?                 x 
Vad är kompetensförsörjning och varför behövs en kompetensförsörjningsplan?     x 

Stolta ambassadörer                 x 
Så här arbetar vi med kompetensförsörjningsplanen                                                           x 

1. Verksamhetens behov                                                 x-x 

2. Handlingsplan                 x-x 
3. Verksamhetens resultat/uppföljning                                                                            x-x 
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Vad är kompetens? 
 
Begreppet kompetens består av tre delar: Kunskap är en individs teoretiska och 
praktiska kunskaper som förvärvats genom utbildning och erfarenheter. Förmåga är 

individens möjligheter att förstå vad verksamheten kräver samt förmåga att omsätta 
kunskapen i praktiskt arbete. Vilja eller motivation, är den drivkraft som gör att 
individen vill använda sin kunskap och förmåga att nå uppsatta mål. 

 
Vad är kompetensförsörjning och varför behövs en kompetensförsörjningsplan? 
 

Kommunal sektor är en kunskapsintensiv verksamhet. Personal- och 
kompetensförsörjning är en strategisk fråga för kommunens verksamhet. 
Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig 

kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som organisationsnivå. 
Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal 
och i rätt tid. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror 

på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan 
behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Ibland handlar det även 

om att avveckla eller ställa om kompetens för att uppnå verksamhetens mål. Att ta 

tillvara befintlig kompetens, genomföra regelbundna medarbetarsamtal, se till att varje 
medarbetare har en individuell utvecklingsplan, tillhandahålla konkurrenskraftiga 

anställningsvillkor, löneutveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling är 

avgörande delar som Borås Stad som arbetagivare kan påverka. Viljan hos Borås Stads 

medarbetare att utvecklas och växa inom organisationen är en logisk följd av god 

personalpolitik präglad av goda arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik1. 

 

Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på 

arbetsmarknaden gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och 

proaktivt för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och 

utveckla organisationens befintliga medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och 
åtgärder för att attrahera och rekrytera framtidens medarbetare. 

 

Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas 
och ställas om. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra 

organisationens- och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta 

verksamhetsmål. Det kräver faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett 
proaktivt förhållningssätt. 

 
Alla Borås Stads förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar. 
Förvaltningsspecifika kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens 

kompetensbehov samt synliggör behov av insatser och åtgärder inom organisationens 
olika verksamheter. 
 

Stolta ambassadörer 
 

                                                        
1 Borås Stads personalpolitik, lönepolitik och arbetsvillkor finns konkretiserade i det personalpolitiska 
programmet och i de personalpolitiska riktlinjerna.  



Det är den enskilda medarbetaren som möter kommunens invånare och brukare och 

som står för god service, kvalitet och måluppfyllelse i det dagliga arbetet. Varje 
medarbetares kompetens är avgörande för verksamhetens måluppfyllelse och framgång. 
Medarbetare som är stolta ambassadörer för Borås stad som arbetsgivare, är en 

förutsättning för att organisationen även i framtiden ska kunna attrahera och rekrytera 
ny kompetens. Tyngdpunkten i kompetensförsörjningsplanen bör därför vara insatser 
och åtgärder som främjar Borås stads förmåga att behålla och utveckla befintliga 

medarbetare. 
 
Så här arbetar vi med kompetensförsörjningsplanen 
 
Varje förvaltning ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen upprättas för en 
treårsperiod men ska utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i 

respektive nämnd innan de skickas till Stadskansliet.  
 
Planen arbetas fram i tre steg: 

 
1. Identifiera verksamhetens behov, dvs ta fram de underlag som behövs för att 

kunna göra en analys.  

a) Ta fram personalstatistik (använd bilaga 1) 

b) Beskriv förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling. 
c) Gör analysen – beskriv den bild som framträder i de faktaunderlag som tagits 

fram. 

 

2. Handlingsplan – vilka aktiviteter behöver vidtas för att skapa goda 

verksamhetsresultat; (utgå från analysen ovan, för att kunna göra rätt 
prioriteringar!) 

a) Attrahera 

b) Rekrytera 

c) Introducera 

d) Behålla och utveckla 

e) Avveckla och omställning  

 
3. Verksamhetens resultat/uppföljning  

a) Verksamhetens resultat kan beskrivas redan första gången planen tas fram 

men en fördjupad uppföljning är möjlig först när planen tas fram för nästa 
period 

 
 
 
 
 
 
 



1.Verksamhetens behov 
(inventering, analys och planering) 
 
Kompetensförsörjningsplanen ska beskriva förvaltningens behov av kompetens på kort 

och lång sikt. Planen ska bygga på en invärldsanalys där befintlig personalstruktur och 
kompetenskrav för olika yrkesroller mm analyseras. Förvaltningens mål och uppdrag 
konkretiseras. Förväntad utveckling beskrivs och en omvärlds analys görs. Vad är syftet 

med vår verksamhet? Vilka mål och uppdrag förväntas verksamheterna nå och utföra på 
kort sikt (uttrycks i budget) och på lång sikt (uttrycks i strategidokument, program och 
riktlinjer) Vad händer i omvärlden? (ny teknik, nya utbildningar, titlar osv) Vilket behov 

av utveckling har framkommit i de individuella utvecklingsplanerna? 
   

Personalstatistik – se bilaga 1 
 
 

 Vision, Förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling. 
 
Hur ska vår förvaltning arbeta för att bidra till Vision 2025? 
Det målområde i Borås Stads vision 2025, som förvaltningens verksamhet främst arbetar inom är 
”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. Skolan har ett demokratiuppdrag vilket tydligt 
uttrycks i de nationella styrdokumenten och i den övergripande strategin för all 
utbildningsverksamhet i Borås Stad ”Bildningsstaden Borås”. I ”Bildningsstaden Borås” uttrycks 
att vi gemensamt ska ta ansvar för att eleverna får lust att lära och möjlighet att lyckas. 
Målområdet omfattar alla yrkesgrupper i förvaltningen.  
 
Borås Stads Vision 2025 – Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
”Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska få goda 
uppväxtvillkor. Barn och unga uttrycker sina åsikter och får dem tillvaratagna. Känslan av att 
kunna påverka stärker inte bara deras självkänsla utan väcker också lust att lära och att engagera 
sig i samhället.”… 
 
”Förskolan och skolan är de samlade mötesplatserna för alla barn och unga. Vid sidan av 
pedagogerna möter de här tidigt företrädare för näringslivet och det omkringliggande samhället, 
över generations- och kulturgränser.” 
 

Vilka verksamhetsspecifika mål och uppdrag  
Sprunget ur Borås Stads Vision, nationella styrdokument och lokalt kvalitetsarbete finns strategin 
”Bildningsstaden Borås”. Utifrån strategin har förvaltningen skapat och utvecklat sin 
utvecklingsplan ”Bildningsstaden Borås”. I dokumentet framgår nämndens och förvaltningens 
syn på verksamhetens uppdrag, definierade utvecklingsområden samt vilka målsättningar som är 
framtagna för verksamheten.  
 
Förvaltningens målområden i Bildningsstaden Borås, se bilaga 3. 
 
De områden som Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen anser vara särskilt viktiga för 
ökad måluppfyllelse inom gymnasie- och vuxenutbildning är: 
• Det goda lärandet  
• Värdegrund 
• Systematiskt kvalitetsarbete 



Utvecklingsplanen är främst ett pedagogiskt dokument med syfte att styra och leda 
utbildningsverksamheten,  men målområdena och vägen dit omfattar alla yrkesgrupper inom 
verksamheten. 
 
Förvaltningen arbetar dessutom med målområden som är fastställda av Kommunfullmäktige för 
Borås Stad. Områden som löpande följs upp är sjukfrånvaro, hälsa, heltidstjänster, och andel 
timavlönade medarbetare. 
 
Lärare är den största yrkesgruppen i förvaltningen. Utöver lärare finns andra nyckelfunktioner 
som ingår i den dagliga verksamheten och möjliggör att eleverna får den utbildning som de har 
rätt till samt att de befinner sig i en attraktiv, trygg och säker studiemiljö. 
 
Enligt SKL och statistiska prognoser för befolkningsutvecklingen ökar den målgrupp som har 
möjlighet att gå i gymnasieskolan. Likaså ökar antalet elever inom Vuxenutbildningen, från 2017 
gäller en ny rättighetslagstiftning vilken ger en utökad rätt att läsa på Komvux vilket innebär att 
fler kan ta del av de grundläggande utbildningarna. 
Under 2016 anlände många barn och ungdomar till Sverige och inför höstterminen 2016 
utökades verksamheten för Språkintroduktion på förvaltningens skolor. Samtidigt som 
elevkullarna ökar kan förvaltningen, vid en analys av åldersstrukturen bland lärarna, konstatera att 
ca 15 % av lärarna går i pension inom en 15- årsperiod. En breddad rekrytering av personal med 
rätt kompetens är därför en nödvändighet och en utmaning framöver. Detta tillsammans med vår 
förmåga att skapa delaktighet och engagemang hos våra medarbetare är av stor vikt för att säkra 
våra framtida kompetensbehov. 
 
KAL-gruppen (kompetensförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning) 
Förvaltningens största medarbetargrupp är lärare. Mot bakgrund av ökad personalomsättning och 
nationell lärarbrist inleddes hösten 2016 ett arbete i Borås Stad för att se över 
kompetensförsörjning, attraktivitet, lönevillkor (KAL-gruppen) för lärare och förskollärare. 
Arbetet resulterade i en handlingsplan med olika aktiviteter som riktar sig i första hand till 
målgruppen samt skolledare, många av aktiviteterna kan även tillämpas på andra yrkesgrupper 
som är definieras som bristyrken eller nyckelfunktioner. 
 
Andra övergripande styrdokument som påverkar förvaltningens verksamhet: 
Borås Stads Vision 2015 
Borås Stads Kvalitetspolicy  
Borås Stads Personalpolitiska program och riktlinjer 
Lagar och förordningar såsom exempelvis Skollagen, Diskrimineringslagen, Lag om 
anställningsskydd. 
Hök 12  
Allmänna bestämmelser 
Bilaga M  
Borås Stads lönekriterier 
Borås Stads riktlinjer för fritidsstudier 
 
Medarbetarenkät resultat för förvaltningen 2015 
I Borås Stads medarbetarenkät finns frågor för att mäta hållbart medarbetarengagemang. 
Frågorna är framtagna av SKL och resultatet går att jämföra mellan kommuner. Anledningen till 
att enkäten fokuserar på medarbetarengagemang är att det bedöms vara en av de viktigaste 
förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Begreppet 
medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och 
förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Engagemanget innebär också att 



medarbetarna känner möjlighet till att förverkliga sig själva och uppleva personlig utveckling i 
arbetet, vilket är bra för såväl individen som arbetsgivaren. Man kan också utläsa huruvida 
medarbetaren förstår organisationens uppdrag och hur den egna arbetsinsatsen möter detta. (SKL 
skrift Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och landsting, HME modell och användaranvisningar 2016 
version 2.2) 

 
HME – Hållbart medarbetarengagemang resultat Medarbetarenkät 2015, förvaltningens 
resultat 
     5+4    3     2+1     GVUF    Borås Stad 

Hållbart 

medarbetarengagemang 

78% 16,8% 5,2% 4,1 4,1 

HME-Motivation 82,9 % 13,3 % 3,8 % 4,2 4,1 
HME- Ledarskap 76,7 % 17,1 % 6,2 % 4,1 4,1 
HME - Styrning 74,3 % 20 % 5,7 % 4 4,1 

 
HME Motivation  

 Snitt 4,2 5+4 3 1+2 
Mitt arbete känns 
meningsfullt (HME) 

4,4 91,4 % 6,6 % 2,1 % 

Jag lär nytt och utvecklas i 
mitt dagliga arbete (HME) 

4,1 79,7 % 15,7 % 4,6 % 

Jag ser fram emot att gå till 
arbetet (HME) 

4 77,6 % 17,6 % 4,8 % 

 
HME Ledarskap 

 Snitt 4,1 5+4 3 1+2 
Min närmaste chef visar 
uppskattning för mina 
arbetsinsatser (HME) 

3,7 63,8 % 25,4 % 10,7 % 

Min närmaste chef visar 
förtroende för mig som 
medarbetare (HME) 

4,2 83,8 % 12,3 % 3,8 % 

Min närmaste chef ger mig 
förutsättningar att ta ansvar 
i mitt arbete (HME) 

4,2 82,4 % 13,4 % 4,2 % 

 
HME Styrning 

 Snitt 4 5+4 3 1+2 
Jag är insatt i min 
arbetsplats mål (HME) 

4 79,7 % 15,2 % 5,1 % 

Min arbetsplats mål följs 
upp och utvärderas på ett 
bra sätt (HME) 

3,6 54,4 % 36 % 9,6 % 

Jag vet vad som förväntas 
av mig i mitt arbete (HME) 

4,3 89 % 8,8 % 2,2 % 

 

Krav på förvaltningens yrkesroller 
Förvaltningens största yrkesgrupper är gymnasielärare allmänna ämnen, yrkeslärare och 
grundskollärare. För samtliga kategorier krävs behörighet genom lärarexamen. För lärare krävs 
även lärarlegitimation. De som idag är undantagna legitimationskravet är särskollärare och 
yrkeslärare. 2018 införs legitimationskrav för särskollärare.  
 
Inom elevhälsan finns specialister så som skolpsykologer, skolsköterskor, specialpedagoger, 
kuratorer och studie- och yrkesvägledare (SYV). Skolpsykolog och skolsköterska omfattas av 
legitimationskrav med krav på formell utbildning och klinisk erfarenhet. Skolsköterskor har en 



påbyggnadsutbildning utöver sjuksköterskeexamen. Specialpedagoger har en 
påbyggnadsutbildning utöver sin förskollärar- eller lärarexamen. För kuratorer krävs 
socionomexamen och för SYV krävs en kandidatexamen för studie- och yrkesvägledare. 
 
Inom förvaltningens serviceorganisation finns yrkesgrupperna; skolassistenter, it-stöd, 
skoladministratörer, måltidspersonal, kock, lokalvårdare och vaktmästare. De yrken där det finns 
utbildningskrav är skoladministratör (lämplig högskoleutbildning) och kock (gymnasial 
yrkesutbildning). Medarbetare som arbetar med IT-stöd kan ha en varierad bakgrund gällande 
utbildning. För IKT-pedagoger krävs även en pedagogisk högskoleutbildning. Övriga yrken har 
inga formella utbildningskrav, yrkeserfarenhet är en fördel.  
 
Förvaltningens största chefsgrupp är rektorer. För tjänsten krävs pedagogisk högskoleexamen 
samt rektorsutbildning. Rektorsutbildning kan man tillförskaffa sig under tiden man är 
tillsvidareanställd (enligt Skollagen skall den påbörjas senast ett år efter anställningens start och 
fullföljas inom fyra år.). Rektorer arbetsleder i första hand lärare och elevassistenter. Övriga 
yrkesgrupper på skolorna arbetsleds av verksamhetschef eller skolintendenter, på 
Bergslenagymnasiet och Tullengymnasiet arbetsleds de av rektorer med verksamhetsansvar.  
Skolintendenter har det sammanhållande ansvaret för ekonomi, SAM, lokalfrågor och stöttar 
gymnasiechefen kring skolans verksamhet som helhet.  Utbildningskrav för skolintendenter är 
högskoleexamen. Önskvärt är även rektorsutbildning, erfarenhet som skolledare eller mycket god 
kännedom om skolans verksamhet. Förvaltningens chefer med verksamhetsansvar tituleras 
gymnasiechef, vuxenutbildningschef eller rektor med verksamhetsansvar. För dessa tjänster krävs 
samma utbildningsbakgrund som rektor samt mångårig praktisk erfarenhet som skolledare, 
erfarenhet av att leda andra chefer är meriterande. 
 
Förutom de medarbetare som arbetar direkt i skolverksamheten har förvaltningen stödfunktioner 
som arbetar förvaltningsövergripande. Stödfunktionerna har specialistkompetens inom 
pedagogik, ekonomi, antagning, HR, IT, nämndprocess och kommunikation. Vid nyrekrytering 
har samtliga tjänster krav på eftergymnasial utbildning eller högskoleutbildning. 
 
Förutom formell kompetens krävs olika personliga förmågor beroende på  vilken yrkeskategori 
det gäller.  
 
 

Individuella utvecklingsplaner  
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Det är därför av yttersta vikt att 
lärare löpande deltar i fortbildning och har möjlighet till vidareutbildning så att elever ges de bästa 
förutsättningar att möta en framtida arbetsmarknad och kan ta sitt ansvar som medborgare.  
”Lärande är en social process där samspelet mellan människor är avgörande. Det gäller samspelet 
mellan lärare och elever, inom elevgruppen, med vårdnadshavare, men också det kollegiala 
lärandet mellan lärare. Kunskap ser vi som mer än faktakunskaper. Det handlar om bildning i 
bred bemärkelse tex. att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta, att samarbeta med andra för 
gemensamma mål och skicklighet i att utföra ett yrke. ” (Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Bildningsstaden Borås). 
 
Lärare och skolledare fortbildar sig under hela yrkeskarriären och kompetensutveckling är ett 
naturligt och förväntat inslag i yrket. I förvaltningens utvecklingsplan tillskrivs 
kompetensutveckling för lärare och skolledare stor vikt. ”Lärande och bildning är en ständigt 
pågående process och ett professionellt pedagogiskt klimat eftersträvas på alla nivåer. Det 
innefattar också ett kollegialt professionellt lärande där lärare arbetar tillsammans”. ”Skolledare 



har i uppdrag att organisera för lärarnas professionella kollegiala lärande i syfte att möta elevernas 
behov” (Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås). 

 
Enligt bilaga M avdelas i snitt 104 timmar av den reglerade arbetstiden till 
kompetensutvecklingstid för lärare. Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att 
utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande (Bilaga M punkt 6 b, 

anmärkning 2). 
 
För alla yrkesgrupper hålls regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare, 
individuella kompetensplaner och ett tydligt närvarande ledarskap är viktigt för att skapa 
delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Att engagera och motivera medarbetare är 
nyckeln till ett lyckat resultat. Förvaltningen uppmuntrar kompetensutveckling för alla 
medarbetare. Respektive skola planerar årligen för olika insatser. 
 
Via Skolverket kan huvudmannen söka statbidrag för fort- och vidareutbildning för lärare. 
Statsbidragen syftar till att stimulera olika insatser inom skolverksamheten. Kompetensutveckling 
är ett sådan område. Förvaltningen bevakar regelbundet statsbidragen och söker de bidrag som 
passar in i verksamhetens behov och utveckling. 
 

Omvärldsbevakning – vad händer i omvärlden?  
Skolverksamheten är ständigt under granskning och det pågår ständigt utvärderingar och 
utvecklings- samt  förbättringsprocesser. Nuvarande läroplan gäller sedan 2011.  Åtgärder i 
huvudmannens verksamhet påverkas inte bara av lokala direktiv utan även till stor del av en 
nationell styrning.  
 
Inför läsåret 2018/2019 införs nya krav i läroplanen för undervisning i digital kompetens, detta 
kan bidra till kompetensutvecklingsbehov.  
 
En myndighet som kräver nära bevakning är Skolverket. Via skolverket utlyses olika statsbidrag 
som skall bidra till bland annat kompetensutveckling, personalförsörjning, lärarlöner med mera. 
  
Under 2016 genomfördes ett statligt lärarlönelyft. Lärarlönelyftet är ett komplement till 
lönebildning på nationell och lokal nivå. Statsbidraget är sökbart i minst ett år framöver.  
 
I april 2017 presenterades Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35 Samling för skolan) 
innehållande bland annat åtgärdsförslag på nationell nivå gällande attraktion för yrket, 
kompetensförsörjning, karriärssteg, kompetensutveckling. Remissrundan skall avslutas i augusti 
2017. 
 
Nyligen genomfördes även en gymnasieutredning (SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla). 
Även denna utredning kan komma att påverka organisationens utformning, 
kompetensförsörjning och behov av kompetensutveckling. Remissrunda för utredningen pågick 
fram till 1 mars 2017. 
 
Genom Dir. 2016:76 – Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, utreds 
förbättringsförslag med syfte att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och 
förskolechefer att utföra sina uppdrag. Utredaren skall bland annat se över förslag på justeringar i 
behörighets- och legitimationsreglerna, se över hur lärares profession kan stärkas och bland annat 
hur lärares introduktion i läraryrket kan stärkas, se över lärare och rektorers administrativa 
arbetsbörda. Uppdraget skall redovisas senast 1 december 2017. 
 



De statliga utredningar som pågår och är ute på remiss kommer att resultera i ett antal 
åtgärdsförslag som även kommer påverka kompetensförsörjningsplanens områden framöver. 
  
Under 2016 anpassades skolans verksamhet utifrån ett ökat mottagandet av nyanlända elever.  På 
kort tid krävdes ett stort antal nyanställningar av lärare och ett ökat behov av lärare med 
behörighet i svenska som andraspråk, språkstödjare utifrån olika modersmål, elevhälsopersonal 
och andra yrkesgrupper som påverkas vid ökningar i elevantal (exempelvis måltidspersonal och 
lokalvårdare). Ökningen skedde även inom grundskolan och på så vis behöver 
befolkningsprognoserna som ligger till grund för verksamhetens planering framöver revideras. I 
nuläget finns inga indikationer på att samma snabba utökning kommer att behövas i närtid men 
det påverkas också av vad som sker i omvärlden. 
 

 

 

 
 
 

 

Analys 
Utifrån åldersstruktur och att det finns en något ökad personalomsättning i lärargrupperna och 
inom yrkena i elevhälsan ser förvaltningen att det inom dessa yrkesgrupper behöver utarbetas en 
rekryteringsplan på respektive skola. 
 
I dagsläget finns behöriga lärare på tillsvidaretjänsterna och en klar majoritet av tjänsterna som 
annonseras tillsätts med fullt behöriga lärare. Vissa lärarkategorier är dock mer svårrekryterade än 
andra. Förvaltningen påverkas självklart av den nationella lärarbrist som just nu råder. Enligt 
skolkommissionens utredning finns ett antal förslag för att uppmuntra fler att välja att söka till  
lärarutbildningen samt att platserna utökas. Det finns även förslag för att stötta huvudmannen 
kring villkor för att öka attraktiviteten i läraryrket så att de som rekryteras också väljer att stanna 
kvar, ett exempel är professionsutvecklingsprogram för lärare och rektorer. Förvaltningen får 
följa vilka åtgärder som kommer att beslutas utifrån utredningen och ser att de nationella 
åtgärderna är viktiga och att det lokala arbetet väl kommer att komplettera dessa när det gäller att 
locka nya medarbetare till skolans verksamhet och behålla befintliga lärare.  
 
En väsentlig andel av landets befintliga behöriga lärare finns idag inom andra branscher än 
skolan. Verksamheten behöver fortlöpande arbeta på sin attraktivitet för att få tillbaka dessa 
lärare till skolans verksamhet.  
 
När det gäller yrkeslärare är gruppen undantagen legitimationskrav, dock finns det krav på 
lärarbehörighet kombinerat med yrkeskunskaper (Förordning 2011:326 om behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare samt Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper 
som krävs för undervisning i ett yrkesämne, SKOFS 2012:14). Förvaltningen har en stor andel 
yrkeslärare på tidsbegränsade anställningar under tiden de läser in sin lärarbehörighet. För att 
behålla dessa lärare under studietiden och sedan i skolans verksamhet finns behov av att se över 
anställningsvillkor och jämföra med andra huvudmän under tiden läraren fullföljer sina studier. 
För denna grupp har även lönenivån i branschen en inverkan. Detta är viktigt att följa för att 
uppmuntra skickliga och lämpliga branschpersoner att välja arbete i skolans verksamhet. 
Regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare, individuella kompetensplaner och 
ett tydligt närvarande ledarskap är viktigt för att skapa delaktighet och engagemang hos 
medarbetarna och för att verksamhetens behov av kompetens skall kunna planeras.  



Under 2017 pågår ett förändringsarbete gällande förstelärarorganisationen. Dels är det ett led i att 
permanenta en karriärväg för lärare och dels är det en kvalitetsåtgärd. Efter införandet av 
förstelärare 2013 har det pågått ett arbete med att sätta rollen och arbetsinnehåll för 
yrkesgruppen. Förstelärare arbetar med undervisning och arbetsuppgifter som normalt ingår i 
läraryrket. De är dessutom starkt kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet och utveckling av 
undervisning och andra områden som ingår i förvaltningens utvecklingsplan. Det gäller att ta 
tillvara kompetens som redan finns bland medarbetarna för att öka känslan av sammanhang där 
möjlighet att påverka ökar arbetets kvalitet.  
 
Arbetsmiljöfrågor, trivsel, ett gott och närvarande ledarskap på alla nivåer med tillit mellan 
professionerna, värdegrund, möjlighet till utveckling och samarbete samt lön är viktiga områden 
för att stärka attraktiviteten och arbetsgivarvarumärket. 
 
Rektorernas arbete har en avgörande roll för elevernas resultat. Inom gruppen finns i dagsläget en 
bra spridning i åldersstrukturen, dock är personalomsättningen något hög. Inom de stora 
verksamheterna i förvaltningen ingår rektorerna i ett sammanhang med 3-4 rektorskollegor. 
Verksamhetschef arbetsleder gruppen och skolan som helhet. Så som arbetet är fördelat ansvarar 
skolintendenten för serviceorganisationen (kost, lokalvård, vaktmästare och administration) på 
skolan. Alla delar i skolans verksamhet kan på detta sätt samverka och under samma ledning 
arbetar man tillsammans mot verksamhetens mål. Det innebär också att det inte blir lika sårbart 
om någon avslutar sin tjänst och det innebär också att man har goda möjligheter till introduktion 
i yrket. Förvaltningen tror att valet av denna organisering innebär goda förutsättningar för att 
bedriva pedagogiskt ledarskap och att vara chef, tillvarata kompetens, arbetsglädje och känsla av 
sammanhang. 
 
Medarbetare inom elevhälsoverksamheten och övriga specialistfunktioner som arbetar 
förvaltningsövergripande är ofta en eller ett fåtal medarbetare med kompetens inom samma 
område. För elevhälsans personal finns yrkesnätverk för de olika befattningarna där 
professionerna möts inom förvaltningen och för skolpsykologer och skolsköterskor möts de 
inom Borås Stad. Åtgärder som genomförs för de större yrkesgrupperna kommer även att gynna 
dessa kategori av tjänster på så vis att arbetsgivarvarumärket stärks som helhet. 
 
Två yrkesgrupper där förvaltningen också ser ett behov av planering kring personalförsörjning är 
kock och lokalvårdare. Kockar är en svårrekryterad yrkesgrupp och över tid ser förvaltningen ett 
ökat behov av denna kompetens, gruppen har ingen stor personalomsättning men efterhand som 
det finns behov av växling av kompetens från måltidspersonal till kock i tillagningsköken finns 
det en risk att tjänsterna blir svåra att tillsätta med rätt kompetens. När det gäller lokalvårdare kan 
förvaltningen se en tendens till att tjänsterna har blivit svårare att tillsätta. Det finns en viss 
personalomsättning i gruppen och dessutom en hög andel frånvaro. För att uppnå stabilitet i 
organisationen ser förvaltningen att även denna grupp blir en befattning att systematiskt arbeta 
med. 
 
 

 
 
 
 



2. Handlingsplan  
(kompetensförsörjningsprocessen - Vilka aktiviteter behöver vår förvaltning 
vidta för att skapa goda verksamhetsresultat?) 

 
Kompetens är en nödvändighet för att en organisations verksamhet ska kunna bedrivas 
på ett sådant sätt att målen nås. Om relevant kompetens inte finns måste organisationen 
vidta åtgärder eller initiera insatser för att säkerställa god personal- och 

kompetensförsörjning. Det går alltid att förvärva mer kompetens i form av kunskap och 
färdigheter på både individ- och organisationsnivå, men det bidrar bara till 
måluppfyllelse om kompetensen är relevant. Kärnan är att kompetensförsörjningen ska 

bidra till organisationens mål! 
 
 

Attrahera 
Följande aktiviteter arbetas med under 2017: 
I Borås Stad finns ett stort antal personalförmåner som anställda kan ta del av, exempelvis 
friskvårdsbidrag, fria bad, cykelförmån. Det finns också en aktiv personalklubb, ”Merkraft”, som 
anordnar olika aktiviteter. Dessa lyfts fram vid annonsering. 
 
Borås Stad arbetar utifrån att alla tillsvidaretjänster skall erbjudas utifrån heltid. Deltid är en 
möjlighet. Principen kan tillämpas på i princip samtliga tjänster i förvaltningen (några undantag 
finns inom specifika kompetensområden). 
 
För medarbetare med semestertjänst finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra 
semesterdagar. 
 
Borås Stad genomför 2017 en lönesatsning för lärare som ej har omfattats av lärarlönelyftet. 
Förvaltningen har även genomfört ett lärararlönelyft för medarbetare inom Vuxenutbildningen, 
vilka inte omfattades i den statliga satsningen. Över tid bidrar det statliga lärarlönelyftet och 
Borås Stads egna satsningar till en förbättrad lönebild för Borås Stads lärare och skolledare. 
 
Borås Stad har infört en rutin kring att förvaltningschef har möjlighet att i samråd med 
verksamhetschef erbjuda ett lönetillägg för medarbetare som har fyllt 66 år eller som gör det 
under kalanderåret. Detta är ett viktigt led i att uppmuntra ålderspensionärarer inom bristyrken 
eller nyckelfunktioner till fortsatt arbete i organisationen eller till att återkomma. (KAL-beslut) 
 
Som ett steg i att rekrytera lärare till Borås Stad införs en rekryteringsbonus som utbetalas till den 
medarbetare i Borås Stad som kan tipsa en behörig lärare att söka sig till Borås Stad. Om läraren 
anställs och arbetar kvar i organisationen efter ett kalenderår utbetalas ett engångsbelopp på 
15 000 kr till tipsaren. (KAL-beslut) 
 
På skolorna pågår ett strukturerat arbete kring systematiskt arbetsmiljöarbete. För att attrahera 
medarbetare så förutsätts en god arbetsmiljö där man som medarbetare upplever sig trygg, 
upplever en hög grad av trivsel och arbetsgemenskap samt möjlighet till utveckling inom 
professionen. Målet är att alla anställda skall känna en stolthet över den verksamhet man arbetar i. 
Från läsåret 16/17 gäller i praktiken förvaltningens nya utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. 
Planen anger målsättningar för verksamheten och är utformad på så vis att den förutsätter en hög 
grad av delaktighet från alla medarbetare på alla nivåer i organisationen. Under 2017 fortsätter 
arbetet med att utveckla planen och göra målsättningarna kända och förankrade i verksamheten. 



 
Från läsåret 17/18 inrättar Borås Stad förstelärartjänster som tillsvidaretjänster. Förstelärare har 
ett tydligt uppdrag i organisationen och förändringen i anställningsform innebär att verksamheten 
kan ha en långsiktighet gällande förstelärares funktion och arbete i organisationen. 
 

Synliggöra 
Följande aktiviteter arbetas med under 2017: 
Respektive skola i förvaltningen har utarbetat ett eget varumärke. Gymnasieskolan och 
Vuxenutbildningen är frivilliga skolformer och omfattningen avgörs och förändras årligen och 
påverkas av antagning av nya elever liksom att elever slutar. Skolorna arbetar idag med 
marknadsföring av sina utbildningar genom gymnasiekataloger, marknadsföring på web och 
genom olika informationskampanjer, genom att visa upp sin verksamhet på sociala medier. I 
dagsläget är det i syfte att marknadsföra skolans verksamhet men även skolans 
arbetsgivarvarumärke speglas vid dessa tillfällen.  
 
Under hösten 2017 kommer förvaltningen tillsammans med Grundskoleförvaltningen och 
Förskoleförvaltningen initiera ett arbete där HR, kommunikatörer och verksamhetsutvecklare 
kartlägger arenor där möten kan ske med studenter och potentiella blivande medarbetare i 
organisationen. 
 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad att införa ett nytt format för annonsering av lediga 
tjänster. I samband med det ser förvaltningen över annonsformuleringar och forum där 
annonsering skall ske. Här finns också möjlighet att knyta an till skolornas pågående arbete kring 
marknadsföring. 
 
 

 

 

Rekrytera 
Följande aktiviteter arbetas med under 2017: 
Respektive skola i förvaltningen skall utarbeta en plan för ökad attraktivitet och rekrytering 
innehållande identifiering av rekryteringsbehov över en 5-årsperiod. Innehållet utgår från: 
- Planering för att tillsätta tjänster efter pensionsavgångar.  
- Behov av intern kompetensutveckling för chefer, specialisttjänster och bristämnen. 
- Planering för mottagande av VFU-studenter (lärare och skolsköterskor). 
- Sammanställning av kompetensutvecklingsbehov utifrån individuella utvecklingsplaner. 
- Plan för introduktion av nya medarbetare  
Utgångspunkten skall vara verksamhetens behov utifrån nationella krav och förvaltningens 
utvecklingsplan. Planen skall också innehålla interna strategier för att förbättra resultat för HME- 
medarbetarenkäten/skola och för att arbeta med ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. 
Aktiviteterna innebär arbete med förbättringsområden för att attrahera nya medarbetare och 
behålla befintlig kompetens. 
 
Inför läsåret 17/18 utlyses förvaltningens samtliga karriärtjänster som tillsvidareanställningar.  
 
Förvaltningen är sedan mars 2017 ansluten till Bemanningsenhet för medarbetare inom kost, 
lokalvård och vaktmästeri. Medarbetare som arbetar via Bemanningsenheten har också möjlighet 
att bokas i andra förvaltningar. Då möjligheten finns att arbeta de timmar man önskar per månad 
ökar attraktiviteten. För dessa medarbetare blir det också  enklare att arbeta med behov av 
kompetensutveckling och lönebildning. Bemanningsenheten arbetar utifrån centralt beslut om 
”En väg in i Borås Stad” – vilket innebär en strukturerad rekrytering av timavlönade medarbetare. 
 



Kompetensbaserad rekryteringsprocess, vid rekrytering tillämpas förvaltningens interna rutiner 
för rekrytering, vilka utgår ifrån det kompetenbaserade sättet att rekrytera. Referenstagning är en 
naturlig del i processen och rekryteringsprocessen är fullföljd efter att ny medarbetare har 
genomgått introduktion. 
 
Medarbetarcentrum matchar intresserade personer som idag arbetar i Borås Stad eller i 
kranskommuner för tjänster som utlyses tillsvidare eller längre tidsbegränsade förordnanden. 
Rekryteringsprocessen sker på sedvanligt vis med urval, intervju och referenstagning. Om 
rekryterande chef önskar ett breddat kandidatutbud efter matchningarna utannonseras tjänsten 
som vanligt och matchningarna ingår då bland övriga sökande.  
 
Framtidens chef (internt chefsförsörjningsprogram). Förvaltningen har sedan 2104 i snitt två 
deltagare per år. Majoriteten av deltagarna har gått vidare till chefsuppdrag inom förvaltningen 
eller inom Borås Stad. Målsättningen är att förvaltningen årligen skall fortsätta anmäla potentiella 
blivande chefer. 
 
Synliggöra karriärvägar inom förvaltningen. Se bilaga 2. 
 
VFU – verksamhetsförlagd utbildning. VFU är en viktig rekryteringsbas för nya medarbetare och 
innehållet och mottagandet kan vara avgörande för den kommande yrkeskarriären för läraren. 
Respektive skola i förvaltningen ansvarar för mottagande av VFU-studenter och kontakt med 
lärosätet. VFU-handledaren får ersättning för uppdraget. Under 2017 sker en översyn för  
förutsättningar för mottagande av VFU-studenter gällande skolsköterskor.  
 
Förmåner och fördelaktiga anställningsvillkor som finns fastställda i Borås Stad skall synliggöras i 
rekryteringsprocessen. 
 
Arbete för att bredda rekryteringen. Förvaltningen eftersträvar en mångfald utifrån alla perspektiv 
i personalgrupperna. En sammansättning av olika kompetenser och egenskaper bland 
medarbetarna berikar organisationen och är utvecklande. I takt med att elevgruppen med annat 
modersmål har ökat har det även blivit angeläget att möta gruppen med pedagoger som har 
kompetens inom modersmålet.  De olika behov eleverna har speglas i de kompetenser vi 
rekryterar.  
 
 
 
 

Introduktion 
För samtliga medarbetare i förvaltningen krävs en strukturerad introduktion. Respektive skola 
ansvarar för introduktionen av sina medarbete. Introduktion kan även behövas efter en längre 
tids frånvaro på grund av exempelvis föräldraledighet, studier eller sjukfrånvaro. Som stöd i 
introduktionen finns följande i Borås Stad: 
  
Mentorsåret för nyexaminerade lärare är obligatoriskt enligt Skollagen. Förvaltningen avser att se 
över rutin för introduktion av nyanställda lärare under 2017. Under året får lärare som har 
uppdrag som mentor en höjning av mentorstillägget till 1500 kronor/månad. (KAL-beslut). 
 
Följande dokument finns som stöd i arbete med introduktion för medarbetare i Borås Stad: 
 
Checklista för introduktion 
 



Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
 
Borås Stads utbildningsutbud för alla medarbetare 
 
Chefsöverenskommelse 
 
Medarbetaröverenskommelse 
 
Uppdragsdialog för lärare 
 
 

 
 

Behålla och utveckla 
Följande aktiviteter arbetas med under 2017: 
Göra Borås Stads personalförmåner kända i verksamheten. Exempelvis friskvårdsbidrag, fria bad, 
cykelförmån. Det finns också en aktiv personalklubb, ”Merkraft”, som anordnar olika aktiviteter. 
 
Hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningen arbetar genom en arbetsgrupp 
från FSG med löpande översyn av förutsättningar för Uppdragsdialog för lärare samt 
arbetsmiljöförutsättningar. Under 2017 har ett arbetet pågått med att identifiera organisatoriska 
faktorer som upplevs leda till hög arbetsbelastning för lärare. Arbetet kommer att resultera i en 
handlingsplan inför hösten 2017. 
 
Utveckla arbetsformer som ger bättre förutsättningar för läraren att arbeta med nationella prov. 
(KAL-beslut) 
 
Förvaltningen har infört villkor för fort- och vidareutbildning för lärare, möjlighet att studera på 
helfart och bibehålla 25 % av lönen. (KAL-beslut)  
 
Sedan hösten 2016 genomför ett 40-tal lärare i förvaltningen en uppdragsutbildning i samverkan 
med Högskolan i Borås i svenska som andraspråk (1-30 p).  
 
Rektorer som genomgår rektorsutbildning får möjlighet till avlastning genom delegering av 
arbetsuppgifter, motsvarande 20% under studietiden. 
 
Möjliggöra för rektorer och skolledare att genomföra fortbildning i pedagogiskt ledarskap. 
 
Göra Borås Stads förmåner vid kompetensutveckling genom vidareutbildning eller fortbildning 
kända i verksamheten. Studiebidraget gäller vid heltidsstudier eller vid fritidsstudier. 
 
Förvaltningen genomför 2017 skollyft som är beslutat av Kommunfullmäktige (genomfördes 
även 2015 och 2016). Skollyftet är medel som avsatts för ämnesspecifik kompetensutveckling. 
Utvecklingsinsatserna kan ha övergripande perspektiv av IKT, lärarledarkap, inkludering. Även 
andra yrkesgrupper på skolan kan utifrån perspektiven ovan omfattas. Från 2017 kan medel även 
användas till kompetensutveckling inom specialpedagogik eller svenska som andraspråk.  
 
Obehöriga yrkeslärare som studerar för att uppnå yrkeslärarexamen erbjuds möjlighet att 
genomföra sin VFU inom ramen för sin anställning (med bibehållen lön). De som studerar får 
också ta del av Borås Stads förmåner vid fritidsstudier samt använda del av 
kompetensutvecklingstiden för att delta i vissa moment i utbildningen. 



 
Arbete med att synliggöra karriärvägar. En karriär i Borås Stad kan utvecklas i många riktningar, 
på bredden, på djupet och linjärt.  
Som expert ges medarbetaren en möjlighet att utveckla sina professionella kompetenser inom ett 
avgränsat område. Specialistfunktioner bidrar till ökad kvalitet, stabilitet och professionalism 
inom verksamheterna.  
En linjär karriär innebär att medarbetaren successivt får ökat ansvar inom organisationen. För 
att Borås Stad ska klara dagens uppdrag och kunna utveckla verksamheten för framtidens ökande 
krav krävs gott chefskap och ledarskap på alla nivåer. Rätt kvalitet, måluppfyllelse, effektiv 
resursanvändning, helhetssyn, omtanke om medarbetarna och att verka inom den ekonomiska 
ramen är ledstjärnor för Borås Stads chefer. 
En utvidgande karriärväg innebär att medarbetaren utvecklar en bred generalistkompetens då 
medarbetaren får möjlighet att använda sina erfarenheter och sin kunskap inom angränsande 
yrkesområden, andra enheter eller avdelningar. Kompetensbredden innebär en stor 
verksamhetsnytta vid behov av förnyelse av arbetssätt och för att sprida goda exempel mellan 
olika verksamheter. Sidledes rörlighet bidrar också till innovativa lösningar då medarbetaren 
utvecklar ett helhetsperspektiv och en förmåga att se situationen från olika verksamheters behov.   
Varierad orelaterad karriär innebär att medarbetaren helt byter yrkesområde, dvs det handlar 
inte om ett uppdrag inom angränsande område, utan innebär något nytt. 
Projektledarskapskompetens är ett exempel på kompetens som kan användas inom olika 
yrkesområden.   
 
Genomföra medarbetaröverenskommelser som mynnar ut i en individuell utvecklingsplan. 
Att arbete strukturerat med individens utvecklingsplan är ett sätt att ta tillvara medarbetarens 
egna drivkraft och motivation. Om kompetensbehovet inte kan tas tillvara i en del av 
organisationen  så uppmuntras intern rörlighet och förvaltningen är för det ändamålet positivt 
inställd till tjänstledighet om en medarbetare önskar prova på en annan tjänst internt. I detta 
arbete samverkar förvaltningen med Medarbetarcentrum. Medarbetarcentrum främjar intern 
rörlighet, minimerar inlåsningseffekter och främjar bibehållet engagemang i Borås Stad. 
 
Förvaltningen följer Borås Stads löneöversynsprocess och inför Borås Stads budgetarbete 
framförs förvaltningens syn på behov av prioriteringar för olika yrkesgrupper till 
Förhandlingsdelegationen. 
 
Förvaltningen har målsättningar kring minskad sjukfrånvaro. Att arbeta i en hälsosam 
organisation är attraktivt. Att arbeta förebyggande gynnar inte bara de medarbetare som riskerar 
hamna i ohälsa utan alla medarbetare. Om frånvaron minskar ökar kontinuiteten och stabiliteten 
och det underlättar planering av verksamheten över tid. Basen i det förebyggande arbetet är SAM.  
I förvaltningen pågår löpande analys, uppföljning och processer kring utveckling av 
anställningsvillkor.  Andra underlag som vägs in är medarbetarenkät, systematiskt kvalitetsarbete, 
riskbedömningar enligt SAM, klimatundersökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avveckla/omställning 
Då antalet elever i förvaltningens verksamhet varierar från läsår till läsår eller från olika 
kursstarter samt att balansen mellan olika kompetenser påverkas av elevens val av utbildningar 
finns ibland behov av att anpassa och ställa om kompetenser. För lärare finns en process i Borås 
Stad kring ”Lärarsamordning”. På så vis kan förvaltningen tillsammans med grundskolan och i 
vissa fall förskolan arbeta med att växla kompetens.  
 
För att matcha framtidens krav för tjänster som kräver fort- eller vidareutbildning finns möjlighet 
att göra en inventering och uppmuntra befintliga medarbetare att vidareutbilda sig utifrån 
verksamhetens kommande behov. Behovet fastställs i respektive skolas rekryteringsplanering. 
Genom statsbidrag finns även möjlighet för lärare att komplettera sin behörighet med ytterligare 
ämnen vilket kan medföra andra möjligheter vid tjänstefördelning. 
 
För yrkeslärare finns olika sätt att uppnå lärarbehörighet. Detta skall synliggöras för målgruppen. 
 
Uttroduktion – erfaren medarbetare handleder ny medarbetare, vid planerad pensionsavgång kan 
övergången planeras så att den nyanställde får möjlighet till introduktion av erfarna medarbetare. 
Avslutningssamtal skall genomföras för alla medarbetare som slutar i organisationen. Samtalet har 
till syfte att organisationen skall ta tillvara på erfarenheter och upplevelser för att utveckla olika 
processer.  
 
Avdramatisera omställnings- och avvecklingsbehov. Förvaltningen uppmuntrar en intern 
rörlighet genom att vara positivt inställd då medarbetare önskar tjänstledighet för annat arbete 
inom Borås Stad. Likaså att man skall kunna gå in och ur chefsuppdrag. Ett brett utbud av 
tjänster i verksamheten och karriärvägar bidrar till möjlighet att utvecklas inom Borås Stad eller 
upptäcka nya verksamheter om man som medarbetare önskar en förändring. Här är 
utvecklingssamtalet och Medarbetarcentrum en viktig del. Medarbetare som önskar söka sig till 
ny arbetsplats vänder sig till Medarbetarcentrum eller söker tjänster då de utlyses. 
 
Förvaltningens verksamhet kräver en ständig utveckling av innehållet i krav och kompetens för 
olika yrken. Att delta i kompetensutveckling är ett naturligt inslag för alla yrkesgrupper i 
förvaltningen. Ett tydligt ledarskap där förväntningar utifrån grundkrav i anställningen, nationella 
styrdokument, förvaltningens utvecklingsplan, skolornas utvecklingsbehov kommuniceras och 
följs upp på alla nivåer innebär att alla känner till krav och förväntningar och i de fall det finns 
utvecklingsbehov finns en förväntan att alla medarbetare av egen kraft eller genom stöttning från 
organisationen har en förmåga att förändra sig och utvecklas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Verksamhetens resultat/uppföljning 
 

Förvaltningens resultat för verksamheten redovisas årligen i årsredovisningen och i en 
kvalitetsrapport för undervisning och resultat. I kvalitetsrapporten för 2016 framgår att 
förvaltningens resultat är goda och stabila över åren men att måluppfyllelsen fortsatt behöver 
förbättras. Förvaltningens utbildningsutbud upplevs som attraktivt av eleverna. Målsättningarna i 
förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden följs upp i årredovisningen 2017. 
 
Efter en ökad personalomsättning bland lärare under 2016 upplevs inledningen på 2017 som mer 
stabil. Effekten av förvaltningens och KAL-gruppens insatser följs upp i 
kompetensförsörjningsplanen 2018. 
 
Kompetensförsörjningsplanen kommer årligen att följas upp och revideras bland annat genom att 
följa och analysera förändringar i talen för personalstatistiken. I uppföljningen besvaras följande 
frågeställningar: 
Har aktiviteterna för kompetensförsörjningen varit framgångsrika?  
Behov av ytterligare insatser och åtgärder?  
Möjligheter och utmaningar? 
 
Kompetensförsörjning följs även upp genom förvaltningens plan och rutiner för intern kontroll. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



ARBETSMATERIAL 
 

Personalstruktur Kön Ålder Pers. 
oms. 

Frånvaro Lön Behov av utveckling 
(se ind.utvecklingsplaner) 

Yrkeskategori 
 

K M  -29 30-
39 

40- 
49 

50- 
59 

60- 
 

 Sjuk % för.le
d 

vab 10 
Perc. 

median 90 
Perc. 

Önskad 
utvecklin
g 

 

401010 
Lärare gr Tidiga år 

 

13 2 0 7 3 5 0 7,69 13,32 5,2 1,4 30 460 33 300 35 480   

401011 
Lärare gr Senare år 

 

13 13 1 9 9 6 1 5,71 1,87 3,6 1,2 29 910 33 600 36 290   

401012 
Lärare gy 
Allmänna ämnen 

 

175 133 22 99 84 63 40 16,78 2,54 7,1 0,6 30 000 33 400 37 420   

401013 
Lärare gy 
Yrkesämnen 

 

63 74 2 18 44 53 20 10,06 3,99 1,7 0,6 30 050 34 000 37 000   

401014 
Lärare, praktiska/ 
estetiska ämnen 

 

22 24 5 22 9 8 2 14,29 8,12 4,9 0,5 27 350 32 100 34 680   

401016 
Lärare särskola 
 

15 6 0 4 6 8 3 25,0 6,07 0,8 0,8 29 700 32 600 36 050   

401018 
SFI-lärare 

4 24 4 10 4 8 2 8,70 2,72 2,0 0,8 30 200 33 300 35 690   

401017 
Specialpedagog 
 

7 0 0 0 3 3 1 40,00 6,01 0,2 0,1  35 800 37 100   

204510 
Skolpsykolog 

2 0 0 0 0 0 2 0 8,20 0 0  43 200 43 200   

206019 
Skolsköterska 

10 0 0 0 2 5 3 33,33 4,16 0 0 33 000 34 000 34 500   



ARBETSMATERIAL 
 

 

Personalstruktur Kön Ålder Pers. 
oms. 

Frånvaro Lön Behov av utveckling 
(se ind.utvecklingsplaner) 

Yrkeskategori 
 

K M  -29 30-
39 

40- 
49 

50- 
59 

60- 
 

 Sjuk % för.le
d 

vab 10 
Perc. 

median 90 
Perc. 

Önskad 
utvecklin
g 

 

 
352010 
Skolkurator 
 

 

9 

 

2 

 

0 

 

4 

 

0 

 

4 

 

3 

 

23,53 

 

1,54 

 

0,7 

 

0 

 

29 580 

 

31 500 

 

33 750 

  

403014 
SYV 
 

14 2 1 2 4 8 1 0 2,52 1,0 0,1 28 250 32 100 33 800   

403016 
Elevassistent 
 

24 20 5 15 13 10 1 8,57 7,27 6,4 1,1 21 700 24 200 25 600   

601010 
Kock 
 

9 3 1 2 0 8 1 0 12,53 1,2 0,2 22 992 25 500 26 070   

601012 
Måltidspersonal 
 

24 2 1 4 10 4 7 13,33 8,80 0 0,2 20 340 23 100 24 730   

651010 
Lokalvårdare 
 

39 2 1 6 12 12 10 10,81 9,38 0,2 0,5 21 130 23 000 25 280   

104011 
Rektor 
 

13 8 0 3 0 15 3 16,22 3,60 1,0 0,5 43 380 45 800 49 100   

 

 

 

 



ARBETSMATERIAL 
 

Medarbetarundersökning 5+4 3 2+1 Notering 

Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt Borås Stad 

om tre år. 

 

    

Jag skulle kunna rekommendera andra att söka jobb hos 

min arbetagivare Borås Stad. 

 

    

Min kompetens tas tillvara på min arbetsplats. 

 

    

Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna 

utföra mina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. 

 

    

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 

 

    

 

 

 



Karriärvägar  

Det finns många yrkesingångar till Borås Stad, som i sin tur skapar en mängd attraktiva karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. En karriär inom Borås Stad 

kan utvecklas i många olika riktningar, på bredden, på djupet och på höjden. 

Det är ett viktigt chefsansvar att varje medarbetare får möjlighet att utvecklas i sitt arbete. En grundläggande förutsättning för intern karriär är att varje 

medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheter att utvecklas utifrån verksamhetens behov i förhållande till sin egen kompetens, pot-

ential personlighet och viljeinriktning. I Borås Stad betonas vikten av varje medarbetare tar ansvar för sin utveckling, men för att varje medarbetares pot-

ential och unika kompetens ska kunna tas tillvara ska utvecklingssamtal genomföras årligen.  

Som expert ges medarbetaren en möjlighet att utveckla sina professionella kompetenser inom ett avgränsat område. Specialistfunktioner bidrar till ökad 

kvalitet, stabilitet och professionalism inom verksamheterna.  

En linjär karriär innebär att medarbetaren successivt får ökat ansvar inom organisationen. För att Borås Stad ska klara dagens uppdrag och kunna utveckla verk-

samheten för framtidens ökande krav krävs gott chefskap och ledarskap på alla nivåer. Rätt kvalitet, måluppfyllelse, effektiv resursanvändning, helhetssyn, omtanke om 

medarbetarna och att verka inom den ekonomiska ramen är ledstjärnor för Borås Stads chefer. 

En utvidgande karriärväg innebär att medarbetaren utvecklar en bred generalistkompetens då medarbetaren får möjlighet att använda sina erfarenheter och sin kunskap 

inom angränsande yrkesområden, andra enheter eller avdelningar. Kompetensbredden innebär en stor verksamhetsnytta vid behov av förnyelse av arbetssätt och för att 

sprida goda exempel mellan olika verksamheter. Sidledes rörlighet bidrar också till innovativa lösningar då medarbetaren utvecklar ett helhetsperspektiv och en förmåga att 

se situationen från olika verksamheters behov.   

Varierad orelaterad karriär innebär att medarbetaren helt byter yrkesområde, dvs det handlar inte om ett uppdrag inom angränsande område, utan innebär något nytt. 

Projektledarskapskompetens är ett exempel på kompetens som kan användas inom olika yrkesområden.   

 

 

 

 



 Expert  

 

Linjär  

 

Utvidgande Episodisk Berikande 

sidouppdrag 

Riktning Fördjupning Uppåt Sidledes, relaterad Varierad, orelaterad  

Vilka karriärmöj-

ligheter finns hos 

oss? 

     

Befattning  

Lärare 

 

Speciallärare 

Specialpedagog 

Särskollärare 

Förstelärare 

Kvalitets- och utvecklingsle-

dare 

 

 

Rektor 

Skolinten-

dent 

Verksam-

hetschef 

 

Lärartjänst inom 

gymnasiet 

Lärartjänst inom 

vuxenutbildningen 

 

 

 

Arbetslagsledare 

Ämneslagsledare 

 

 

 

VFU-handledare 

Mentor, nyanställda lärare 

Div. utvecklingsuppdrag. Ex. 

matematik- och läsutvecklare 

Samordnare. Ex. lärlingssam-

ordnare 

Schemaläggare 

Fackligt ombud 

Befattning 

Rektor 

 

 

Kvalitets- och verksamhets-

utvecklare 

 

Verksam-

hetschef 

 

Skolintendent 

 

Representant i olika 

interna och externa 

nätverk. 

 

      



Befattning 

Skolsköterska 

Skolpsykolog 

 

MLA 

MLA  

 

Fackligt ombud 

Fackligt ombud 

 

Befattning 

Kock 

 

 

  

Ekonomifö-

reståndare 

(Titelbyte) 

   

Fackligt ombud 

Befattning 

Lokalvårdare 

 

  

Lokalvårds-

samordnare 

 

Måltidspersonal 

  

Fackligt ombud 

Modell: vidareutveckling av Decision Dynamics modell.  







 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remiss – Motion; Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen. 
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Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa 
hbtq-kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0825 
 

Nämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningen tillstyrker motionen. 
 
 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Sammantaget bejakar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden motionens inten-
tioner. Nämnden anser att Borås Stad ska fortsätta arbetet med likabehandling och 
lika rättigheter för alla i enlighet med rådande styrdokument. Vid behov ska arbetet 
fördjupas inom områden som identifierats som särskilt angelägna.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningen tillstyrker motionen. 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
I motionen anges att Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättig-
heter men trots det blir hbtq-personer fortsatt diskriminerade och dåligt bemötta. För 
att Borås ska bli främst i landet och för att förbättra nuläget föreslås fyra nivåer som 
utgångspunkt för arbetet.  

• Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbe-
tet för alla människors lika värde.  

• Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom 
hbtq-frågor. 

• Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön,  
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.  

• Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande för alla oavsett kön, sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.  
. 

Med utgångspunkt i de fyra nivåerna föreslås att fullmäktige beslutar om följande: 
• Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan 

pågående och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de 
fyra nivåerna. 

• Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens Plan för lika rättig-

heter och möjligheter. 

• Borås Stad inrättar ett hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter 
från hbtq-rörelsen i Borås. 

• Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på 
ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämnd-
områden. 
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• Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de 
stora publika verksamheterna såsom stadsbiblioteket och badhuset hbtq-
certifieras. 

• Skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den 
personliga integriteten och en ombyggnadsplan upprättas. 

• Att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga 

rum. 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen och kommenterar de i 
motionen föreslagna beslutspunkterna var och en för sig. 
 

• Upprätta en hbtq-handlingsplan 
Nämndens kommentar: Borås Stads syn på och arbetet med likabehandling och 
mångfald finns beskrivet i styrdokumenten Personalpolitiska programmet1 och             
Personalpolitiska riktlinjer 2 samt i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM. Arbetet 
som utgår från alla människors lika värde är inriktat på allas lika rättigheter och möj-
ligheter.   
Personalpolitiskt program: Lika rättigheter och möjligheter är en avgörande del i ett 
hållbart arbetsliv och i möjligheterna att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Arbetsförhållandena lämpar sig för alla medarbetare oavsett kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funkt-
ionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Mångfalden i form av olikheter i 
kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en 
styrka som kommunen tar tillvara. Borås Stad ska vara ett föredöme i arbetet 
med mångfaldsfrågor. Flerspråkighet och interkulturell kunskap är värdefulla 
resurser som ska tas till vara. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar 
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. 
Personalpolitiska riktlinjer: Samtliga medarbetare i Borås Stad ska ha lika rättigheter 
och möjligheter. Genom att vara goda förebilder och visa en ömsesidig respekt för 
varandras olikheter och allas lika värde skapas förutsättningar för en bra verksamhet. 
En verksamhet som tar tillvara och värdesätter varje medarbetares unika kraft, kun-
skap, förmåga och idéer. En verksamhet som utvecklas och ger medborgarna den          
absolut bästa servicen. 
 

• Integrera hbtq-frågorna i Plan för lika rättigheter och möjligheter  

Nämndens kommentar: Plan för lika rättigheter och möjligheter ingår numera i sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Hbtq-frågorna är integrerade i SAM-arbetet, i lik-
het med övriga diskrimineringsgrunder och bedrivs inom områdena Lika rättigheter 
och möjligheter, HBTQIA och normkritik samt Rutin vid kränkande särbehandling.  
 

• Inrätta ett hbtq-råd  

Nämndens kommentar: Enligt förslaget ska ett hbtq-råd, utifrån ett normkritiskt per-
spektiv, bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer i syfte att         
säkerställa de mänskliga rättigheterna för dessa personer.  För allt arbete i Borås Stad 
är de mänskliga rättigheterna utgångspunkten.  Rättigheterna gäller för alla och envar 
och handlar om alla likas värde. I likhet med hur Borås Stad möter andra grupper kan 
staden anordna motsvarande möten med representanter för hbtq-personer. 
 
 
 

                                                 
1 Program är ett aktiverande dokument som anger verksamheter och metoder i riktning mot målen. 
2 Riktlinjer är ett normerande styrdokument som anger ett rekommenderat sätt att agera. 
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• Utbilda politiker och medarbetare 

Nämndens kommentar: Utbildning genomförs för medarbetare i enlighet med bud-
getbeslut 2017. Nämndpolitiker kan inbjudas att delta vid utbildningstillfällena eller få 
motsvarande utbildning anordnad. 
Borås Stads budget 2017: Alla elever ska under grundskolans senare ges utbildning i 
HBTQ-frågor av föreläsare med relevant kunskap. De nämnder som ansvarar för 
utbildning av barn och unga ska också försäkra sig om att personalen erbjuds 

sådan utbildning.  
 

• Hbtq-certifiera sina verksamheter 

Nämndens kommentar: Hbtq-certifiering innebär bland annat att öka kunskap-
en hos de anställda, att arbeta för en inkluderande arbetsmiljö samt att bemöta 
alla välkomnande och med respekt. Borås Stad ska fortsatt försäkra sig om att 
arbetet som idag bedrivs i enlighet med nuvarande styrdokument fortsätter i 
denna riktning. Nämnden följer med intresse det arbete som för närvarande 
pågår med att i staden införa en normdiplomering som omfattar alla diskrimine-
ringsgrunderna. 
 

• Inventera omklädningsrum i skolor och idrottshallar 

Nämndens kommentar: Inventeringen bör ingå som en del i det ordinarie arbetet med 
kommunens lokaler och på sikt bör en gemensam standard utarbetas för utformning-
en av dessa.  
 

• Inkludera hbtq-perspektivet i utvecklingen av kommunens offentliga 

rum. 
Nämndens kommentar: Tillgänglighetsaspekten i sin helhet bör vara utgångspunkten 
vid all utformning av kommunens offentliga rum. Initialt kan det ur ett hbtq-
perspektiv t ex handla om att skyltningen görs könsneutral i alla hygienutrymmen i 
det offentliga rummet.   
 
 
Skolornas värdegrundsarbete inkluderar arbetet för likabehandling. Det handlar om 
att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I skolornas likabehandlings-
planer beskrivs det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och krän-
kande behandling liksom det utredande och åtgärdande arbetet.  Underlag för detta 
arbete erhålls från den årliga skolklimatundersökningen där förekomst av diskrimine-
ring och kränkande behandling kartläggs. 
 
Sammantaget bejakar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden motionens intent-
ioner. Nämnden anser att Borås Stad ska fortsätta arbetet med likabehandling och lika 
rättigheter för alla i enlighet med rådande styrdokument. Vid behov ska arbetet för-
djupas inom områden som identifierats som särskilt angelägna.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningen tillstyrker motionen. 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
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Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet kan innebära att resurser behöver omfördelas eller tillföras för lokalinvente-
ring.  
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
 

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller 
särskilda yttranden. 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 
 
  Anders Waldau 
  Utbildningschef 
 



Motion: Borås Stad kan bli Sveriges 
bästa hbtq-kommun  

  
Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men 
fortfarande vittnar många hbtq-personer om diskriminering, okunskap och att de har blivit 
dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser. 
 
Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. I denna 
motion utgår vi från fyra olika nivåer där vi anser att Borås Stad kan bli bättre. 
  

1.    Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet fi nns med i det fortsatta 
arbetet för alla människors lika värde.  (Att Borås Stad upprättar en hbtq-
handlingsplan för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med 
angivande av tidplan och ansvar, samt tydligt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads 
“Plan för lika rättigheter och möjligheter”.) (strategisk nivå)  

 

2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare  ska ha kompetens inom 
hbtq-frågor. (Att varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och 
medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och 
nämndområden.) (kompetens internt)  

 

3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgiva re för alla oavsett kön, 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (kommunen som arbetsgivare)  

 

4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommu n för alla oavsett kön, 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Att hbtq-perspektivet inkluderas i 
utvecklingen av kommunens offentliga rum. Att Borås Stad hbtq-certifierar sina 
verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna, såsom 
Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras) (utåtriktat/offentligt arbete)  

  
För att nå långt krävs att genom ett intersektionellt1 perspektiv väva samman ett gemensamt 
och systematiskt arbete för att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i 
organisationen. 
 
En del i det arbetet är säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och 
inkludering. För att samhället ska bli inkluderande för alla krävs ett normkritiskt 
förhållningssätt, det vill säga en medvetenhet om de normer2 som existerar, hur de kan 
verka exkluderande och vilka effekter de genererar. 
 
 

                                                
1 Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection (vägkorsning) och används för att beteckna hur 
olika diskrimineringsgrunder interagerar och samverkar 
2 Exempel på normer är köns-, hetero-, tvåsamhets-, vithets-, funkis-, tros-, och åldersnormer. 



Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet fi nns med i det fortsatta arbetet för 
alla människors lika värde.  
Vår ambition är att Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga 
rättigheter. För att lyckas måste ett normkritiskt förhållningssätt och inkludering av hbtq-
perspektivet inarbetas i samtliga nämnders och verksamheternas ordinarie verksamhet på 
både strategisk och praktisk nivå. Borås Stad ska tydligt integrera hbtq-frågorna i Borås 
Stads ”Plan för lika rättigheter och möjligheter” samt upprätta en handlingsplan. Ett hbtq-råd 
som forum för samråd och utbyte av information mellan olika hbtq-aktörer och 
kommunledningen i Borås Stad bör inrättas för att på strategisk nivå säkerställa fokus på 
frågorna. 
  
Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare  ska ha kompetens inom hbtq-
frågor.  
Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är 
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. Det är viktigt att hela 
organisationen har en hög kompetens, från ledning till den personal som närmast möter 
kommunmedborgare. Det krävs att organisationen har kompetens inom hbtq-frågorna, hur 
de förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder och att ett normkritiskt förhållningssätt 
tillämpas genomgående. En grupp på tjänstemannanivå skulle kunna öka kompetensen om 
hur utbildning och aktiviteter skulle kunna utföras på nämndnivå. 
 
Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgiva re för alla oavsett kön, sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.  
Arbetsplatserna i Borås Stad ska vara fria från kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att alla medarbetare kan 
och vill prestera sitt bästa på arbetet. Hbtq-utbildning och därmed höjd kompetens för alla, 
enligt ovanstående punkt, har verkan även internt för Borås Stad som arbetsgivare, och 
mellan arbetstagare. 
 
Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommu n för alla oavsett kön, sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.  
I Borås ska alla som bor, arbetar eller besöker staden, känna sig inkluderade, välkomna och 
lika mycket värda. Detta oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla 
har samma rätt att uppleva trygghet i att kunna verka och leva som den en anser sig vara. 
Ett stort fokus bör ligga i alla de delar av vår verksamhet där vi möter medborgare. 
 
Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara 
en svår tid för den som av något skäl av andra betraktas som avvikande. Av just denna 
anledning är ett normkritiskt förhållningssätt synnerligen viktigt i skolan. Att all personal som 
möter barn och ungdomar genom hela utbildningssystemet har hög kunskap och kompetens 
när det gäller mänskliga rättigheter, normkritik, normbrytande liv och hbtq-frågor är en 
självklarhet. 
 
Ett särskilt fokus bör läggas på skolors och idrottshallars omklädningsrum för att säkra den 
personliga integriteten. Föreningslivet som stöds av Borås Stad ska genomsyras av ett 
normkritiskt förhållningssätt. De stora publika verksamheterna, såsom stadsbiblioteket och 
badhuset ska hbtq-certifieras. 
 



Hbtq-råd  
Ett hbtq-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika aktörer inom hbtq 
och politik samt kommunledning i Borås Stad. Ett hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt 
perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att 
säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett 
remissorgan kan rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i 
Borås. 
  
Hbtq på Stadsbiblioteket  
Stadsbiblioteket ska hbtq-certifieras, för att säkerställa att denna publika mötesplats på ett 
medvetet sätt genomsyras av alla människors lika värde och de konkreta innebörderna av 
det i vardagen. Genom certifiering systematiseras arbetet med att skapa en öppen och 
inkluderande miljö på Stadsbiblioteket. 
 
Vi föreslår fullmäktige att besluta att:  

● Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående 
och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra punkter som 
motionen specificerar ovan.  

● Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens “Plan för lika rättigheter och 
möjligheter”. 

● Borås Stad inrättar ett Hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från 
hbtq-rörelsen i Borås. 

● varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som är 
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. 

● Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora 
publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras. 

● skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga 
integriteten och en ombyggnadsplan upprättas. 

● att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanna Bernholdsson (MP) 
Tom Andersson (MP) 
 
Borås 20 december 2016 
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1   Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Pl an vid 
 samhällsstörningar och extraordinära händelser 
 
1.1  Bakgrund 
Enligt Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära 
händelser (KF 2008-10-16) ska varje nämnd ha en väl genomarbetad plan för hantering av 
extraordinära händelser och ett väl fungerande krishanteringsarbete/krisstöd. 
 
Stora delar av krishanteringen kan genomföras med ordinarie organisation och med personalen i 
sina vanliga roller, men i vissa avseenden måste den ordinarie organisationen anpassas så att den 
motsvarar de speciella krav som ställs på kommunen vid en allvarlig händelse. Det gäller 
framförallt funktioner som ledning, samordning, information och rapportering. 
 
Denna plan avser organisation av krisledningsarbete på förvaltningsnivå och omfattar Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen. 
 
1.2  Vad är en kris? 
En kris är en allvarig händelse som medför att förvaltningen inte kan bedriva sin verksamhet som 
vanligt. Det krävs till exempel en större samordning, snabbare beslut och mer information och 
kommunikation än i vardagen. Det handlar om att leda under ibland kaotiska och oförutsägbara 
förhållanden. Krisledningsplanen aktiveras när: 

• ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav. 
• det finns ett stort behov av kriskommunikation. 
• det finns ett stort behov av samverkan med andra organisationer. 
• förvaltningens Beredskapsplan vid pandemisk influensa är aktiverad. 

 
 
1.3  Vad är en extraordinär händelse? 
Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (SFS 2006:544, §4). 
 
Kommunfullmäktige har antagit en Plan för extraordinär händelse – Ledning och information. 
 
 
1.4  Tre grundläggande principer 
Arbetet med samhällets krisberedskap utgår från följande tre grundläggande principer:  
 
Ansvarsprincipen  innebär att den som har ansvaret för en verksamhet under normala 
förhållanden har motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. 
 
Likhetsprincipen  innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är 
möjligt ska vara den samma under fredstida förhållanden som under kris eller krig. 
 
Närhetsprincipen  innebär att kriser ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast 
berörda. 
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1.5  Planens aktualitet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser fastställs av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för varje ny mandatperiod samt 
vid behov av revidering. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för att hålla Plan vid samhällsstörningar 
och extraordinära händelser uppdaterad och väl genomarbetad. Planen bör ses över 1 gång/år, 
och bilagor med larmlistor/kontaktuppgifter ska uppdateras 2 gånger/år. Bilagorna fastställs av 
förvaltningschefen. 
 
 

2   Organisation av krisledningsgruppen 
 
2.1  Beslut om aktivering/avaktivering 
Förvaltningschef eller dess ersättare fattar beslut om att aktivera förvaltningens Plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Beslutet ska dokumenteras och nämndens 
presidium ska informeras. 
 
Samma beslutsrätt gäller vid beslut om att avaktivera planen. 
 
Beslut om aktivering kan även fattas av Borås Stads krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens 
verksamhet regleras i lagen om extraordinära händelser och i kommunallagen, samt har ett eget 
reglemente. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
 
2.2  Delegation 
Under förutsättning att beslut om aktivering av Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser görs, har funktionerna i krisledningsorganisationen delegation enligt gällande 
delegationsordning. Detta innebär att om t.ex. inte ansvarig chef finns i tjänst har den som går in 
i dennes ställe i krisledningsorganisationen motsvarande beslutanderätt enligt 
delegationsordningen. 
 
Bilaga B  Uppgifter om ställföreträdande chef 
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2.3  Krisledningsgruppen 
 
 
Funktion: Bemannas av: 
  
Krisledningschef Utbildningschef 
Ställföreträdande krisledningschef Utredningssekreterare 
  
Informationsansvarig Kommunikatör 
Ersättare Antagningshandläggare 
  
Ansvarig för dagboksanteckningar Nämndsekreterare 
Ersättare Systemansvarig Regional samverkan 

Sjuhärad/Ekonomiassistent 
  
Ansvarig för omvärldsbevakning Kvalitets- och utvecklingsledare 
Ersättare Ekonomiassistent 
  
Teknikansvarig IT-ansvarig 
Ersättare Systemansvarig Borås Stads lärplattform 
  
Ansvarig för analys Chef för HR-funktionen 
Ersättare Ekonom 
  
Ansvarig för beredning Utredningssekreterare 
Ersättare Controller (ersätter utredningssekreterare då 

denne tjänstgör som krisledningschef) 
Ersättare HR-specialist 
 
 
 
2.4  Beskrivning av funktioner  
 
Samtliga funktioner i krisledningsstaben har ansvar för att dokumentera sitt arbete. 
Dokumentationen av händelser är central och ska ske löpande i händelseutvecklingen 
och stabsarbetet.  
 
► Krisledningschef 
Krisledningschefen har det övergripande ansvaret för krisledningsgruppens arbete. 
 
Krisledningschef har ansvar för att kommunicera med nämndens presidium samt 
Stadsledningskansliet när beslut tagits om att Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser ska aktiveras samt löpande så länge krisen pågår. 
 
Krisledningschef ansvarar tillsammans med informationsansvarig för kontakter med media. 
 
Krisledningschef ansvarar tillsammans med Ansvarig för omvärldsbevakning för att följa upp 
beslut. 
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► Informationsansvarig 
Informationsansvarig ansvarar för kontinuerlig kontakt med kommunens kommunikationsenhet 
för samråd och samordning, dels av information som kommer från centralt håll, och dels av 
information som kommer från förvaltningen. Samordningen är viktig för att säkerställa att 
informationen är entydig, korrekt och snabb. 
 
Informationsansvarig ska följa informationsläget på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och bedöma behovet av såväl externa som interna 
informationsinsatser och hur dessa ska utformas, produceras och distribueras. 
Informationsansvarig har också ansvar för rutiner för information till allmänhet och personal. 
 
Informationsansvarig tillsammans med krisledningschefen har ansvar för kontakter med media. 
 
► Ansvarig för dagboksanteckningar 
Ansvarig för dagboksanteckningar har ansvar för att kontinuerligt föra loggbok med 
tidsangivelser för samtliga händelser/beslut så länge Plan vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser är aktiverad. 
 
► Ansvarig för omvärldsbevakning 
Ansvarig för omvärldsbevakning ansvarar för att frågor på förvaltningens e-post läses och 
besvaras snabbt och korrekt. 
 
Ansvarig för omvärldsbevakning ansvarar också för att följa händelseutvecklingen via olika 
mediekanaler, t.ex. internet, tv, sociala medier och radio, samt för att bilda sig en uppfattning om 
hur förvaltningens lämnade information tolkas. 
 
Ansvarig för omvärldsbevakning ansvarar tillsammans med krisledningschef för att följa upp 
beslut. 
 
► Teknikansvarig 
Teknikansvarig ansvarar för att den tekniska utrustning som krisledningsgruppen behöver för sitt 
arbete ställs fram och fungerar. 
 
Teknikansvarig ansvarar för att mattransporter fungerar till lokal varifrån krisledningsgruppen 
arbetar. 
 
► Ansvarig för analys 
Ansvarig för att analysera händelser/situationer, dra slutsatser och föreslå åtgärder. 
Samverkar med ansvarig för beredning och kan beroende på situation bilda en grupp för analys/ 
beredning. 
 
► Ansvarig för beredning 
Ansvarig för att bereda ärenden för beslut. Samverkar med ansvarig för analys och kan beroende 
på situation bilda en grupp för beredning/analys. 
 
Bilaga A  Kontaktuppgifter till krisledningsgrupp 
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3   Krisledningsgruppens arbete 
 
3.1   Att fånga tidiga signaler 
För att snabbt få en första uppfattning om händelsen, bör man omgående identifiera ett antal 
frågor. Ansvarig för denna uppgift är utbildningschefen/krisledningschefen. 

• Vad har hänt? 
• Vad är redan gjort? 
• Läget just nu? 
• Hur påverkar detta oss? 
• Kalla in medarbetare till uppstartsmöte? 

 
3.2   Larmning 
Beslut om att kalla samman krisledningsgruppen fattas av krisledningschefen. Vid larmning 
kontaktar krisledningschefen alternativt dagboksansvarig övriga personer i krisledningsgruppen. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens krisledningsgrupp bör samlas så fort som möjligt, 
senast inom ett par timmar eller på utsatt tid. Lokal för samlingen är förvaltningschefens 
kontorsrum, Olovsholmsgatan 32, plan 5. I händelse av att Utbildningskontoret är obrukbart sker 
samling i Viskastrandsgymnasiets konferensrum. Om krisen blir långvarig kan ett särskilt 
analysrum behövas. Detta upprättas i konferensrum Tosseryd på Utbildningskontoret alternativt 
gymnasiechefens kontorsrum om krisledningsguppen befinner sig på Viskastrandsgymnasiet. 
 
Bilaga A  Kontaktuppgifter till krisledningsgrupp 

 
3.3   Uppstartsmöte 
När krishanteringsgruppen är samlad hålls ett uppstartsmöte. Där avgörs hur omfattande 
händelsen är och utifrån detta vilka åtgärder som ska vidtas. Mötet leds av 
utbildningschefen/krisledningschefen och ska dokumenteras. 
 
Bilaga C  Mall för uppstartsmöte 
Bilaga D  Utrustning 
 
3.4   Organisation och anpassning av krisledningsgr uppens arbete 
Krisgruppen kan behöva anpassas utifrån händelsens art, prognoser, tillgängliga resurser och 
behov. Det första steget för krisgruppen är att bemanna funktioner och fördela 
arbetsuppgifterna. Krisledningschefen eller dennes ersättare organiserar stabens arbete. Det är 
viktigt att från början dokumentera beslut och vad som händer. 
 
Bilaga E  Stabsarbetsplan 
Bilaga F  Mall för aktivitetstablå – dagbok för stabsarbete 
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3.5   Lägesuppföljning 
Med jämna mellanrum, dock minst en gång under för- resp. eftermiddag, behöver krisgruppen 
ställa samman en bild av läget under arbetets gång. Ledningsgenomgången ska vara kort, 
vanligtvis inte över 30 minuter. Syftet kan variera, t.ex. att redovisa aktuellt läge eller fortsatt 
inriktning av arbetet. Krisledningschefen leder genomgången som ska dokumenteras. 
 
Bilaga G  Mall för lägesgenomgång 
 

3.6   Skiftgång 
För att kunna bibehålla en kontinuitet i krisgruppens arbete sker inte avlösning av all personal 
samtidigt, utan av en funktion i taget. Avlösning ska ske med s.k. överlappning, dvs. att ersättaren 
är på plats senast 20 minuter innan avlösning för att få information och möjlighet att läsa in sig 
på läget. Personen som påbörjar sin tjänstgöring ska anmäla sin närvaro till krisledningschefen 
samt uttryckligen till den avlämnande personen uttala att han/hon övertar ansvaret. 
 
Avlämnande person får inte avvika från platsen förrän allt är dokumenterat, informerat och 
överlämnat till övriga i gruppen.  
 
3.7   Avveckling 
Krisledningschefen beslutar hur avvecklingen ska genomföras. Gruppen kan avvecklas efterhand 
där några funktioner är aktiverade något längre. 
 
När beslut tagits om avaktivering av Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser ska 
berörda förvaltningar och andra organisationer informeras om detta. 
 
Dokumentation från samtliga i krisgruppen samlas in av den ansvarige för dagboksanteckningar. 
Krisledningschefens och informationsansvariges dokumentation bör avvecklas sist. 
En rapport upprättas i efterhand över händelsen och samtliga handlingar och övriga dokument 
sammanställs och arkiveras. 
 
Överföring till ordinarie linjeorganisation sker i samråd med krisledningschefen. 
 
Krisledningschefen ansvarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs. 
 
3.8   Uppföljning 
När avvecklingen av krisgruppens arbete är genomförd ska ett uppföljningsmöte hållas för att gå 
igenom krisgruppens arbete. Detta för att ge möjlighet att analysera gruppens arbete och ta 
tillvara på erfarenheter. 
 
3.9   Behov av debriefing 
Krisledningschefen har ansvar för att samtliga i krisledningsgruppen efteråt får tillfälle att 
bearbeta händelsen. Detta kan också uppmärksammas inom ordinarie linjeorganisation. 

 
3.10  Efterarbete 
Om någon har avlidit ska krisledningsgruppen meddela utomstående kontakter om vad som hänt. 
Namn ska tas bort från register odyl. Krisledningschefen i samarbete med informationsansvarig 
är ansvarig för att så sker. 
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4   Information och kommunikation 
 

     4.1  Andra förvaltningar och organisationer in formeras 
När krisledningsgruppens arbete påbörjas är det viktigt att fortlöpande informera andra 
förvaltningar och organisationer som direkt eller indirekt påverkas eller behöver informeras. 
Ansvarig för detta är utbildningschefen/krisledningschefen. 
 
Den information som lämnas till media, publiceras på webb och de frågor som kommer till 
verksamheten ska fortlöpande dokumenteras och sammanställas. För att informationen ska 
kunna värderas måste noteringar göras om vem som lämnat informationen och när. 
 
Bilaga H  Samverkanslista 
 
 
4.2  Chef på respektive skolenhet 
Om en händelse inträffar som gör att planen kan behöva aktiveras ska detta informeras till 
utbildningschefen omgående. 
  
När förvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser är aktiverad 
övertar förvaltningens krisledningsgrupp informationsansvaret från skolan. 
Samordningsansvaret för informationen ska förhindra att olika information lämnas till bland 
annat allmänhet och massmedia 
  
Ansvarig chef på respektive skolenhet ansvarar för att information som berör deras 
verksamhet vidarebefordras såväl uppåt som nedåt i organisationen. Det är viktigt att 
skolledarna har en kontinuerlig kontakt med krisledningsgruppen, samtidigt som den egna 
personalen och eleverna på skolenheten informeras om det aktuella läget. 
 
 
4.3  Varje medarbetare 
Den anställde ansvarar för att själv uppdatera sig om krisens nuläge via förvaltningens 
intranät där viktig information publiceras. Om inte intranätet fungerar fås information via 
närmaste chef. 
 
Varje anställd bör ta del av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser samt beredskapsplanen vid pandemisk 
influensa. 
 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Beslut gällande lokaler - ombyggnation 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att objekt enligt upprättat PM daterat 2017-04-28 genomförs. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att fatta de ekonomiska besluten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0118 209 
Handläggare:  Jörgen Erlandsson, tel. 033-35 77 46 
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 2017-04-28 2017/UN0118 
 
  

 
 
 
 
 
Beslut gällande Lokaler – ombyggnation 
 
Förslag till beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att följande objekt genomförs. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att fatta de ekonomiska 
besluten. 
 
Almås 

Etapp/projekt         Kostnad 
Ljudisolering och renovering av C-korridoren     450 000 
Ombyggnation av arbetsrum för specialpedagog       36 000 
VO-arbetsrum, 2 blir 1 genom att vägg rivs       56 000 
Ombyggnad av toaletter       370 000 
Byggherrekostnad       127 000 
Projektering, planering och kontroll        91 000 
Oförutsett 8%         73 000 
Totalt                    kr   1 203 000 
 
   
 
Bäckäng 
Ombyggnad av elevassistentrum      51 000 
Byggherrekostnad         7 000 
Projektering, planering och kontroll        5 000 
Oförutsett 8%         4 000 
Totalt                      kr    67 000 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg  
Ordförande    Anders Waldau
    Utbildningschef 
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11) Anmälningsärenden 
 

a) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag anmälningsärenden – Årlig redovisning av Borås 
Stads inkomna synpunkter 2016 (2016/UN0146 109) 

 
b) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Tilläggsanslag i Budget 2017 – Fördelning av 

generellt statsbidrag med anledning av flyktingsituationen (2016/UN0122 041) 
 
c) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 

(2017/UN01119 600) 
 
d) Skolinspektionen. Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och 

introduktionsprogram efter tillsyn i Almåsgymnasiet A (2016/UN0154 612) 
 
e) Skolinspektionen. Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och 

introduktionsprogram efter tillsyn i Almåsgymnasiet B (2016/UN0155 612) 
 
f) Skolinspektionen. Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och 

introduktionsprogram efter tillsyn i Almåsgymnasiet C (2016/UN0156 612) 
 
g) Skolinspektionen. Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borås kommun 

(2016/UN0153 615) 
 
h) Barn- och elevombudet, beo. Beslut – Anmälan enligt 6 kap, skollagen (2010:800) 

(2017/UN0019 612) 
 
i) FSG-protokoll 2017-05-03           

 
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden 
under 11a) – 11i) till handlingarna. 
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