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1  Inledning 

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat som bygger på att åtgärdsplanen för en ekonomi i 
balans får full effekt under året. Nämnden har beslutat använda den centrala bufferten och 
budgettillskottet för att hantera avvikelsen i gymnasieskolans köpta – sålda platser. En risk i prognosen 
är osäkerheten kring höstterminens elevantal och trenden att fler ungdomar väljer externa skolor. 

Beslutet att bibehålla ett brett utbildningsutbud över tid genom att erbjuda alla program och 
inriktningar har gjort det svårt att upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen. De program som har 
högt söktryck får vara med och bära kostnaderna för programmen med få elever. Detta påverkar 
kvalitén i form av större undervisningsgrupper och mindre utrymme för stödinsatser enskilt eller i 
grupp samt begränsar verksamheternas möjligheter att skapa en effektiv organisation. 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för en ekonomi i balans som sammanlagt omfattar 17 mnkr. 
Anpassningsarbetet startade upp direkt och omställningsprocessen är i stort sett klar, och det är en god 
prognos på de få tjänster som är kvar i processen. 

Övergången till fjärrundervisning på grund av coronasituationen har genomförts mycket bra på våra 
skolor. För att inte riskera ett stort tapp i elevernas måluppfyllelse måste undervisnings- och 
stödresurserna förstärkas, vilket innebär 8 mnkr i ökade kostnader i år. Om nämnden inte tillförs medel 
kommer det medföra ytterligare åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om förtydligande kring 
hur de ökade kostnaderna som orsakas av coronasituationen ska hanteras. 
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Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

1.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

42,9 19,4 25 18,1 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfall 2018 är en felaktig uppgift och utfall 2019 avser perioden 2019-05-01 - 2019-12-31. Innan dess 
har det saknas tillförlitligt system för att få ut underlag för inköp av närproducerade livsmedel. Skolorna 
har anpassningskrav och livsmedelsbudgetarna är ansträngda, vilket leder till att man i många fall väljer 
billigast alternativ. Prognosen på helåret är att målet inte kommer uppnås. 

1.2 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 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 48,3 44,4 50 40,1 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Distributionscentralen har medfört ökade kostnader. En prisökning på 9% motsvarar ca 1 mnkr för 
budgeterat utfall på helåret, 10,6 mnkr. Skolorna har anpassningskrav och livsmedelsbudgetarna är 
ansträngda, vilket leder till att man i många fall väljer billigare alternativ. Prognosen på helåret är att 
målet inte kommer uppnås. 

1.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,7 4,5 4,5 4,4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

16 10,3 20 9 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera 
sjukfrånvaron på individ- och verksamhetsnivå. Verksamheten arbetar aktivt med förutsättningar i 
arbetsmiljön, uppföljning av medarbetarenkät och att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp- 
eller organisatorisk nivå vid behov. Sjukfrånvaron har sakta gått ner från hösten 2019. Utvecklingen av 
Covid-19 under våren 2020 kommer att påverka nyckeltalets totala utfall för året 2020 vilket innebär 
risk för att målvärdet inte nås. Förvaltningen har i hög utsträckning tillåtit arbete från hemmet efter att 
övergång till fjärr- och distansundervisning för elever har genomförts. Successivt, efter att 
verksamheterna har säkerställt arbetsmiljön och upplägget för genomförande av arbete från hemmet, 
har fler godkännande av hemarbete gjorts av chefer. Detta har så här långt lett till att sjukfrånvaron inte 
har ökat i den omfattning som befarats även om den i mars månad är betydligt högre än normalt i 
förvaltningen. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

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

1.4 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Elevärenden Risk att elever i behov 
av särskilt stöd inte får 
särskilt stöd. 

Uppföljning av elevernas 
avbrott och skolnärvaro 
 

När en elev gör avbrott från 
sina studier anmäls det av 
ansvarig rektor till enheten 
som ansvarar för det 
kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA-
enheten). KAA-enheten 
arbetar sedan vidare med 
insatser för att stödja den 
unge tillbaka till studier eller 
annan sysselsättning.I 
arbetet med att följa 
elevernas närvaro har nya 
rutiner för uppföljning av 
frånvaro tagits fram, dessa 
implementeras under våren 
2020 och kommer att vara i 
drift från höstterminen 2020. 

Verksamhet inom KAA 
är uppstartad. 
Rutiner för frånvaro är 
framtagna och ute på 
remiss i 
verksamheten. 

Delegationsordning 
enligt KL 

Risk att beslut inte 
rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämn
den 

Kontroll av att beslut 
rapporteras till GVUN. 
 

Förvaltningen har under 
våren genomfört översyn av 
vidaredelegering och 
överlämnat dem till 
verksamhetschefer. 
En uppföljning av anmälning 
av inkomna beslut är 
genomförd och visar på 
brister i återrapporteringen 
från verksamheter till 
förvaltning. Påvisade brister 
är meddelade till 
verksamhetschefer. 
Under hösten planerar 
förvaltningen att genomföra 
en information och 
utbildningsinsats i syfte att 
stärka rutiner kring korrekt 
rapportering.  

Inrapportering är under 
löpande bevakning 
men rapport har inte 
gjorts på grund av 
pågående fokus på 
COVID-19. Planering 
för utbildningsaktivitet 
under hösten är 
påbörjad. 

Budgetprocess Risk för överskridande 
av budget 

Budgetuppföljning 
 

Månadsvis uppföljning 
av budget och 
anpassningarna på 
skolorna. 
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2  Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 30 048 10 095 113 905 114 905 1 000 

Avgifter och övriga intäkter 14 969 11 938 152 101 148 101 -4 000 

Summa intäkter 45 017 22 033 266 006 263 006 -3 000 

Personal -43 771 -41 369 -506 809 -508 253 -1 444 

Lokaler -6 125 -5 542 -68 036 -68 036 0 

Material och tjänster -24 300 -21 364 -233 200 -234 200 -1 000 

Kapitalkostnader -160 -215 -1 917 -1 917 0 

Summa kostnader -74 356 -68 490 -809 962 -812 406 -2 444 

Buffert (endast i budget)   -5 444  5 444 

Nettokostnad -29 339 -46 457 -549 400 -549 400 0 

Kommunbidrag 44 864 44 942 549 400 549 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

15 525 -1 515 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

15 525 -1 515 0 0 0 

Ackumulerat resultat   3 469 3 469 0 

Resultatanalys 
Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat som bygger på att skolornas åtgärdsplaner för budget i 
balans får full effekt under året. Nämnden har beslutat använda den centrala bufferten på drygt 5 Mnkr 
och ett ramtillskott på 4,5 mnkr för att hantera avvikelsen på köpta – sålda platser och 
flyktingersättningen inom gymnasieskolan. 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för en ekonomi i balans som sammanlagt omfattar 17 mnkr i 
år (25,6 mnkr föregående år). Anpassningsarbetet startade upp direkt och omställningsprocessen är i 
stort sett klar, och det är en god prognos att lösa de få tjänster som är kvar i processen. 

Risker i prognosen 

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

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

 Coronasituationen har inneburit en mycket stor påverkan på nämndens verksamhet. 
Undervisningen har klarat omställningen mycket bra, men för att inte riskera ett kraftigt tapp i 
elevernas måluppfyllelse kommer det krävas mer resurser än vad som finns i budget.  
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 0 53 695 695 0 

Kostnad -1 576 -1 597 -17 695 -17 695 0 

Nettokostnad -1 576 -1 544 -17 000 -17 000 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -120 -121 -1 200 -1 200 0 

Nettokostnad -120 -121 -1 200 -1 200 0 

Gymnasieskola      

Intäkt 13 493 11 183 158 396 154 396 -4 000 

Kostnad -46 017 -46 208 -568 452 -569 896 -1 444 

Nettokostnad -32 524 -35 025 -410 056 -415 500 -5 444 

Vuxenutbildning      

Intäkt 31 373 10 001 97 463 99 463 2 000 

Kostnad -22 794 -16 516 -175 463 -177 463 -2 000 

Nettokostnad 8 579 -6 515 -78 000 -78 000 0 

Gymnasiesärskola      

Intäkt 156 23 12 404 11 404 -1 000 

Kostnad -4 601 -3 907 -48 238 -46 738 1 500 

Nettokostnad -4 445 -3 884 -35 834 -35 334 500 

Naturskola      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 -3 -500 -500 0 

Nettokostnad -3 -3 -500 -500 0 

Insatser enligt LSS      

Intäkt 1 089 948 2 448 2 448 0 

Kostnad -340 -313 -3 814 -4 314 -500 

Nettokostnad 749 635 -1 366 -1 866 -500 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -5 444 0 5 444 

Nettokostnad 0 0 -5 444 0 5 444 

Totalt      

Intäkt 46 111 22 208 271 406 268 406 -3 000 

Kostnad -75 451 -68 665 -820 806 -817 806 3 000 

Nettokostnad -29 340 -46 457 -549 400 -549 400 0 
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Central administration 

Verksamheten beräknas nå ett nollresultat. 

Politisk verksamhet 

Verksamhet beräknas nå ett nollresultat. 

Gymnasieskolan 

Prognosen för verksamheten är ett underskott, vilket förklaras av högre kostnad för köpta platser 
(interkommunala och fristående skolor) och lägre intäkt för sålda platser (interkommunala) jämfört med 
budget. Enligt nämndbeslut ska avvikelsen täckas upp av bufferten och tillskottet till kommunbidraget 
som beslutades av Kommunfullmäktige per april 2020. 

Ungdomskullarna växer enligt befolkningsprognoserna, men trenden att elevantalet minskar i våra egna 
skolor fortsätter. Detta beror på att fler elever söker sig till andra skolor vilket medför högre 
ersättningar till de externa skolorna, framförallt de fristående gymnasieskolorna i Borås. Placeringarna 
till specialskolor (bland annat HVB och SIS-skolor) har också ökat kraftigt. Jämfört med läsåret 17/18 
har antalet elever med dessa specialbehov fyrdubblats och kostnaden ökat från 1 mnkr till 4,5 mnkr i år.  

Beslutet att bibehålla ett brett utbildningsutbud över tid genom att erbjuda alla program och 
inriktningar har gjort det svårt att upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen. De program som har 
högt söktryck får vara med och bära kostnaderna för programmen med få elever. Detta påverkar 
kvalitén på de stora programmen i form av större undervisningsgrupper vilka inte gynnar elever med 
stödbehov, samtidigt som skolan får mindre utrymme för stödinsatser enskilt eller i grupp. Det 
begränsar också verksamheternas möjligheter att skapa en effektiv organisation. På de små 
programmen och inriktningarna blir det många små undervisningsgrupper, vilket innebär att det blir 
svårt att få ihop ett bra schema och skapa attraktiva lärartjänster. Det skapar också en oro bland våra 
anställda för framtida tjänsteunderlag. Om en undervisningsgrupp har 8-12 elever och några elever 
dessutom är frånvarande blir dynamiken i undervisningen låg. 

Tabell, exempel på nationella program/inriktningar med lågt elevantal (mätning elevregistret 2020-04-15): 

Program/inriktning Elever, åk 1 Elever, åk 2 Elever, åk 3 

Hantverksprogrammet, inriktning florist 8 10 3 

Hotell och turismprogrammet 13 6 19 

Industritekniska programmet 10 21 20 

VVS- och fastighetsprogrammet 22 11 20 

Restaurang och livsmedel 14 19 19 

 

Denna situation har över tid blivit kostnadsdrivande. Det finns flera program/inriktningar som har 
varierande elevantal över tid, trots att skolorna medvetet arbetar för att upprätthålla attraktionen till 
hela programutbudet. Flertalet av Almåsgymnasiets yrkesprogram har vikande antal behöriga sökande. 
För att skapa rimliga ekonomiska förutsättningar har man valt att ”fylla ut” undervisningsgrupperna 
med obehöriga elever från introduktionsprogrammet. Detta skapar mer resurskrävande grupper. 

Nämnden har den senaste tiden tagit beslut att pausa/stänga vissa programinriktningar, men 
kostnaderna finns delvis kvar eftersom antagna elever ska få fullfölja sin utbildning till examen, 
exempelvis i Viskastrandsgymnasiets hantverk-textilinriktning där det blir färre än fem elever kvar till 
nästa läsår. 

Gymnasieskolan, övrigt 
Införandet av den samordnade distributionscentralen i staden har medfört positiva miljöeffekter 
avseende transporterna, men det har tyvärr gett andra problem och ökade kostnader på 1 mnkr för 
livsmedel till gymnasieskolornas elevrestauranger. 
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Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknas lämna ett nollresultat. 

Regeringens ekonomiska krispaket i samband med coronasituationen innebär riktade satsningar på 
yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen. Förutom en ökad volym har kravet på egenfinansiering 
tagits bort i år, vilket möjliggör en full nyttjandegrad av statsbidraget. 

Arbetslivsnämnden har vid möte 2020-04-21 beslutat att överföra 5 mnkr till nämnden för yrkesinriktad 
sfi inom Vuxenutbildningen. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan beräknas lämna ett överskott, men det finns en osäkerhet gällande elevantalet till 
höstterminens start, vilket kan påverka utfallet för köpta - sålda platser. 

Gymnasiesärskolans nationella yrkesinriktade program har de senaste tre åren satsat på att bygga ut 
lärlingsutbildningen och antalet praktikplatser. Detta läsår är nästan hela elevgruppen på drygt 20 elever 
ute på arbetsplatser. Jämfört med andra gymnasiesärskolor i landet har våra utbildningar nått bland de 
högsta antalet deltagare i form och flera skolor lär av vårt exempel. En stor framgång, som också leder 
till att så gott som alla elever får arbete efter slutförd utbildning. För att upprätthålla satsningen och 
kvaliteten i utbildningen har verksamheten utökat handledarresurserna, som inte finansieras av 
statsbidraget för lärlingsutbildning. 

Naturskolan 

Naturskolans verksamhet köps av verksamheten Navet till den budgeterade kostnaden, vilket innebär 
ett nollresultat. 

Insatser enligt LSS 

Verksamheten beräknas göra ett mindre underskott, men detta kan regleras under året inom ramen för 
Gymnasiesärskolan. 

Buffert 

Buffert är ianspråktagen för att hantera underskottet på gymnasiets köpta-sålda platser, enligt beslut i 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-03-31. 

3 Konsekvenser av corona-viruset 

Medarbetarperspektiv 

Under mars har Covid-19 haft stor påverkan för förvaltningens medarbetare. Under ett dygn ställde 
verksamheten om och började undervisa elever/studerande genom fjärr- och distansundervisning. 
Omställningen har gått mycket bra och varje medarbetare har gjort sitt allra bästa för att anpassa sig 
och komma med kreativa lösningar i denna situation. De förändringar som har genomförts i 
verksamheten grundar sig på direktiv från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. 

Den lyckade övergången till fjärrundervisning och Folkhälsomyndighetens rekommendation om 
hemarbete har medfört att en större del av personalen nu arbetar hemifrån. En följd av detta har blivit 
att sjukfrånvaron minskat. 

Som en följd av att eleverna inte är inne på skolan har förvaltningen kunnat låna ut personal till andra 
förvaltningar med större behov (exempelvis Vård- och äldreförvaltningen). Från mitten av april har 
förvaltningen lånat ut 39 medarbetare från skolornas serviceorganisationer, framförallt städ och 
skolmåltid. Det kan bli aktuellt med ytterligare personalkategorier, som kuratorer och sköterskor 
(vårdlärare), om situationen eskalerar och behoven hos andra förvaltningar förändras. 
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Elevperspektivet 

Under mars har Covid-19 haft stor påverkan på undervisningen i förvaltningen. På mycket kort tid 
ställdes den ordinarie undervisningen om från skolförlagd till att bedrivas helt eller delvis via fjärr- och 
distansundervisning. Omställningen har i det stora hela gått mycket bra. Digital uppkoppling till 
eleverna har säkerställts, elevnärvaron på de digitala lektionerna bedöms vara högre än tidigare och 
eleverna presterar också i hög grad på de uppgifter som ska genomföras digitalt. För att möjliggöra 
prövning av elevernas praktiska färdigheter fattar förvaltningen löpande beslut om undantag från 
fjärrundervisning. 

Rektorerna har tillsammans med lärarna gått igenom alla elever (alla årskurser/studienivåer) för att 
analysera studieprestationen och elevens prognos på måluppfyllelse. Bedömningen är att ca 10% av 
eleverna har behov av förlängd studietid/justerad studieplan och extra stöd i undervisningen. 

Det finns risker med fjärrundervisning för vissa elever, särskilt om det blir långvarigt. Det gäller främst 
sociala dimensionen och särskilt elever som har  behov av nära vuxenrelationer. Sveriges Elevkårer 
presenterade nyligen en enkätundersökning, där man ur ett elevperspektiv lyfter fram några 
problemområden. Där pekar man på att det finns oro hos elever kopplat till brist på sociala kontakter 
vid fjärrundervisning och oro för att man inte får möjlighet att bli prövad mot alla betygssteg. Man 
saknar dessutom möjligheten till snabba avstämningar med sin lärare. 

Elevhälsans arbete fungerar i stort sett som normalt. Elevhälsan genomför samtal på samma sätt som 
tidigare fast digitalt. Man följer upp närvaron, specialpedagogerna utför insatser kopplat till elevernas 
lärande. Elevhälsan har gjort en särskild planering för de elever som tidigare haft svårigheter i sitt 
lärande. De insatser som inte har kunnat genomföras är olika testsituationer, kopplat till psykologernas 
och specialpedagogernas arbete. 

Ekonomiperspektivet 

Uppskattningen av de ekonomiska konsekvenserna är beräknade utifrån att skolans verksamhet öppnar 
i samband med höstterminens start, men detta vet vi inte i dagsläget. 

Förvaltningen har lånat ut 39 medarbetare från mitten av april, fram till skolorna öppnar för elever igen. 
Detta utlån av personal görs utan ekonomisk kompensation, enligt riktlinjer från ekonomistyrning. 

* = Förklaring till posten i tabellen nedan: "Högre kostnader för undervisningen..."  
Med anledning av elevernas behov av stöd och för att säkra att det inte blir ett kraftigt tapp i 
måluppfyllelsen krävs det förstärkta resurser i såväl undervisningstid som pedagogisk resurs för stöd till 
undervisningen. Förstärkningen i undervisningstid kommer medföra en kraftig ökning av 
övertidsersättning för lärarna som behöver arbeta på ferien och höstlovsveckan. Förstärkningen i stöd 
till undervisningen innebär två extra pedagogiska resurser per skola under höstterminen. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskade kostnader livsmedel, mars-juni. 2 000 

Minskade kostnader resor, konferenser, mars-juni. 400 

Förlorade intäkter elevcafeterior och lokaluthyrning 
(aula etc), mars-juni. 

-1 300 

Ökade kostnader digitala verktyg för 
undervisningen 

-700 

Specialarrangemang för studenten (t ex 
ordningsvakter och filmutrustning) 

-200 

Högre kostnader för undervisningen, för att hinna i 
kapp och stötta elever som inte nått målen under 
vårterminen * 

-8 200 

Summa -8 000 
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4 Jämställdhetsperspektivet 

Redovisning av genomfört arbete utifrån målen i Program för jämställdhetsintegrering. 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Med utgångspunkt i värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter, såsom det uttrycks i skolans 
styrdokument, bedrivs utbildningen likvärdigt för alla elever. Alla utbildningar är öppna för alla elever 
och resurserna fördelas likvärdigt. Kostnaden för varje elev är inte kopplad till kön, utan till respektive 
program och utbildning. 

I förvaltningens utvecklingsplan är värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga 
verksamheter i förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i frågan utifrån identifierade utvecklingsområden. 
Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och arbetet utvärderas av alla verksamheter i 
den årliga skolklimatundersökningen. 

Identifierat utvecklingsområde för målområde Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet: 

 Varje skolenhet behöver fortsatt följa upp könsuppdelad statistik, där det finns skillnader 
mellan könen, inom målområdet. 

Målområde 2: Makt och hälsa 

Främjande  insatser är att skapa en skola där alla elever  kan växa, trivas och utvecklas. Detta är en del 
av skolans grundläggande uppdrag och framgår av skollagen och läroplanerna. Det leder bland annat till 
en skola med ett gott skolklimat. 

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

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

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

 Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i åk 1. 

 Skolsköterska och kurator finns tillgängliga för elever. 

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

Identifierat utvecklingsområde för målområdet Makt och hälsa: 

 Förvaltningen behöver fortsatt följa könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i 
idrottsundervisningen som ett underlag för en fördjupad analys och   framtagande av konkreta 
mål. Det har under läsåret 19/20 inte varit möjligt att följa upp denna typ av statistik beroende 
på svårigheter med att hämta ut information i det administrativa elevsystemen IST. 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

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

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken är ute på remiss och ska 
utgöra  ett stöd för skolorna i arbetet med våld i nära relationer. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Gymnasieskola 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasieskola 

3 805 3 805 4 128 3 845 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 321 4 273 4 592 4 246 

Antal individer i 
Borås Stads 
kommunala 
aktivitetsansvar 

390 390  379 

Kommentar Apr 2020 Antal individer i Kommunala Aktivitetsansvaret är inte ett budgetmått. 

Antal elever från 
andra kommuner. 

1 027 997 1 048 1 002 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare. 

577 639 616 635 

5.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal asylsökande 
i gymnasieskolor i 
Borås 

132 61  51 

Kommentar Apr 2020 Antal asylsökande är inte ett budgetmått. 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

78 79 75 90 

Antal elever från 
Borås hos 
landsting 

17 15 13 20 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor 
utanför Borås 

57 53 51 62 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor i 
Borås 

455 463 478 464 
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5.2 Gymnasiesärskola 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasiesärskola 

60 60 75 73 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

88 96 103 98 

Antal elever från 
andra kommuner 

33 29 33 31 

5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

5 6 5 6 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

Viskastrandsgymnasiet, inventarier 2 000 000 23 000 1 977 000 2 000 000 

Summa 2 000 000 23 000 1 977 000 2 000 000 

Analys 

Prognosen är att Viskastrandsgymnasiet kommer nyttja hela investeringsutrymmet under året. Inköpen 
under våren är inbromsade pga corona-situationen. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättat tillägg i 

delegationsordningen. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2020-02-25, § 32 om nu 

gällande delegationsordning. 

Ett tillägg gällande beslut att förbjuda bisyssla behöver göras.  
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Skolchefens rapport till huvudmannen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

rapport för 2020.        

        

Ärendet i sin helhet 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen 

och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.  

För att belysa vikten av  det strategiska arbetet för att förbättra den svenska 

skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell 

strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen skall huvudmannen utse en 

skolchef. (Prop. 2017/18:182) 

 

”Bakgrunden till detta är problem med kvalitetsbrister inom den svenska skolan. Som 

angetts i avsnitt 4.4 har Statens skolinspektion och Statens skolverk bl.a. konstaterat att 

kommuner i vissa fall tolkar nationella krav och mål mer som ambitiösa visioner än som 

direkt styrande förutsättningar för sin skolverksamhet. I praktisk handling riskerar de 

statliga kraven då att underordnas den kommunala prioriteringen.” (Prop. 2017/18:182, s. 

36) 

 

Propositionen säger följande om skolchefens uppdrag: 

 Värna ansvarsfördelningen.  

 Stimulera enhetsövergripande samarbete 

 Systematiska kvalitetsarbetet 

 Åtgärda brister inom ramen för sina befogenheter  

 Informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig  

29 januari 2019 utser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Förvaltningschef till att vara skolchef. Skolchefens bedömning är att 

rapportering årsvis till nämnden är rimlig och lämnar därför rapport för det 

gånga året.  
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Skolchefens rapport till huvudmannen – Maj 2020 

Sammanfattning 

 

Skolchefens uppdrag är omfattande och inte möjligt att sammanfatta i en 

rapport. Ur uppdraget har skolchefen prioriterat de områden där det känns är 

angeläget för nämnden att vara uppdaterad. Kvalitetsdialog med verksamheten 

har inte varit möjliga att genomföra på grund av rådande situation under våren, 

därför bygger rapporten på tillgängliga uppgifter.  

Rapport 2020  kommer att fokusera på följande 4 områden:  

 Lagar och regler 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Ändamålsenlig resursfördelning 

 Ansvarsfördelning 

Grund för bedömning är det material som förvaltningen har arbetat med under 

året.  

Kvalitetsrapporten, tillgänglig personalstatistik, styrdokument för rekrytering, 

analys av antagningsstatistik, rapporter från de prioriterade 

utvecklingsområdenas olika arbetsgrupper, ekonomisk uppföljning och analys, 

intern styrning och kontroll, skolinspektionsrapporter samt revisionens 

rapporter. 
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Skolchefens rapport till huvudmannen – Maj 2020 

1 Bakgrund 

 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen 

och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.  

För att belysa vikten av  det strategiska arbetet för att förbättra den svenska 

skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell 

strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen skall huvudmannen utse en 

skolchef. (Prop. 2017/18:182) 

 

”Bakgrunden till detta är problem med kvalitetsbrister inom den svenska skolan. Som 

angetts i avsnitt 4.4 har Statens skolinspektion och Statens skolverk bl.a. konstaterat att 

kommuner i vissa fall tolkar nationella krav och mål mer som ambitiösa visioner än som 

direkt styrande förutsättningar för sin skolverksamhet. I praktisk handling riskerar de 

statliga kraven då att underordnas den kommunala prioriteringen.” (Prop. 2017/18:182, s. 

36) 

 

Propositionen säger följande om skolchefens uppdrag: 

 Värna ansvarsfördelningen.  

 Stimulera enhetsövergripande samarbete 

 Systematiska kvalitetsarbetet 

 Åtgärda brister inom ramen för sina befogenheter  

 Informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig  

29 januari 2019 utser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Förvaltningschef till att vara skolchef. Skolchefens bedömning är att 

rapportering årsvis till nämnden är rimlig och lämnar därför rapport för det 

gånga året.  

 

2 Rapport 

 

Skolchefens uppdrag är omfattande och inte möjligt att sammanfatta i en 

rapport. Ur uppdraget har skolchefen prioriterat de områden där det känns är 

angeläget för nämnden att vara uppdaterad. Kvalitetsdialog med verksamheten 

har inte varit möjliga att genomföra på grund av rådande situation under våren, 

därför bygger rapporten på tillgängliga uppgifter.  

Rapport 2020  kommer att fokusera på följande 4 områden:  

 Lagar och regler 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Ändamålsenlig resursfördelning 

 Ansvarsfördelning 

Grund för bedömning är det material som förvaltningen har arbetat med under 

året.  
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Skolchefens rapport till huvudmannen – Maj 2020 

Kvalitetsrapporten, tillgänglig personalstatistik, styrdokument för rekrytering, 

analys av antagningsstatistik, rapporter från de prioriterade 

utvecklingsområdenas olika arbetsgrupper, ekonomisk uppföljning och analys, 

intern styrning och kontroll, skolinspektionsrapporter samt revisionens 

rapporter. 

 

 Lagar och regler 

 

Lärarnas kompetens (Förordning 2011:326 om behörighet och legitimation 

för lärare och förskollärare samt Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2012:4) om 

vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne)  

För att få tillsvidareanställning måste kvalifikationer vara uppfyllda utifrån 

styrdokumenten. Utifrån detta så har vi en hög kompetens bland våra lärare. 

För de lärare som saknar yrkeslärarexamen (pedagogisk utbildning) möjliggör vi 

studier parallellt med arbete. Skolverket har också ett statsbidrag som stödjer 

finansieringen i det arbetet. Borås Stad tillsvidareanställer enbart lärare som är 

behöriga enligt skollagen och behörighetsförordningen. 

Totalt finns 590 anställda lärare, både tillsvidareanställda och anställda med 

tidsbegränsade förordnanden. Av dessa är uppskattningsvis 95% legitimerade, 

behöriga eller i pågående utbildning 

 

Elevhälsa (2 kap.SL 2010:800 25 – 28 §§ , §§29-30) 

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ingår även studie och 

yrkesvägledare i elevhälsoteamen. Samtliga tjänster inom förvaltningens 

elevhälsa är tillsatta med behöriga medarbetare. 

I förvaltningen arbetar 2 st skolpsykologer, 8 st skolsköterskor, 12 st 

specialpedagoger, 12 st skolkuratorer samt 17 st studie- yrkesvägledare. 

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt 
det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. (SL 15 
kap 30 §) 

Vi erbjuder idag alla utbildningar förutom naturbruksprogrammet inom Borås 
Stad och naturbruksprogrammet genom samverkansavtal naturbruksutbildning 
mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Inom stadens 
utbildningar finns flera inriktningar och speciella varianter. Den nya 
organisationen av IM-utbildningen har skapat bättre förutsättningar för 
genomströmning då eleverna nu erbjuds ett större utbildningsutbud på alla våra 
skolor. Det har även underlättat för eleverna att flytta över mellan olika 
utbildningar genom att de nu är utfördelade på skolorna.  
 
Vuxenutbildningen har ett brett utbildningsutbudet vilket skapar goda 

förutsättningar för elevers måluppfyllelse, stor flexibilitet och stora möjligheter 

att kunna kombinera flera kurser samtidigt.  

Även inom GYSÄR finns ett brett utbud av utbildning och en hög 

måluppfyllelse.  

 

https://www.skolverket.se/skolfs?id=2398
https://www.skolverket.se/skolfs?id=2398
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Från elevperspektiv så erbjudas det rätt utbildningar. En kartläggning över hur 

många procent av eleverna som antagits på sitt förstahandsval till Borås Stads 

kommunala gymnasieskolor med hemkommun i Sjuhärad visar att det 2019 var 

91,7% av eleverna som var antagna på val 1 den 15 september. För 2017 var det 

85 procent, för 2018 var det 82 procent. Kartläggningen är gjord på nationella 

program och efter avslutad reservantagning. Det är rimligt att anta att resultatet 

är högre efter avslutad reservantagning än efter slutlig antagning och att 

eleverna med hjälp av omval och efter att en viss andel elever tackat nej till 

erbjudna platser kunnat erbjudas högre val i reservantagningarna i 

augusti/september.  

 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 
och utveckla utbildningen. (4 kap. 3–8 §§ skollagen 2010:800, SKOLFS 
2012:98) 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller 

kunskaper och värde-grund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet 

med de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige. Förvaltningen har, inom ramen 

för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan 

våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och 

högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever 

med minst E i samtliga kurser. 

 

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsplan 2016-2021 
finns följande övergripande målsättning för samtliga verksamheter:  

 
”Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling” 
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Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet i alla skolformer är 
Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med 
modellen nedan1: 
 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisar i sin analys de samlade 
resultaten kopplade till respektive utvecklingsområde i Bildningsstaden Borås 
Strategi:  

 Systematiskt kvalitetsarbete  

 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt  

 Värdegrund  

 Barn- och elevhälsoarbete  

 Nyanlända/modersmål  

 Digital kompetens  

 
Modellen för analysen bygger på SIQs modell för kundorienterad 

verksamhetsutveckling och belyser arbetssätt, tillämpning, resultat, utvärdering och 

förbättring. 

 
Valda arbetssätt  
 

Samtliga verksamheter har tagit fram och implementerat en utvecklingsplan 
kopplad till den förvaltningsövergripande Bildningsstaden Borås. I 
verksamheternas utvecklingsplaner finns prioriterade utvecklingsområden 
definierade samt hur man avser att arbeta med dessa inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Skolenheternas utvecklingsområden och insatser 
kopplade till dessa följs upp på skolnivå och förs in i det för förvaltningen 
gemensamma kvalitetsarbetet. Förvaltningens system för det systematiska 
kvalitetsarbetet bygger på s.k. kvalitetsbedömningar (en gemensam mall är 
framtagen) vilka genomförs på respektive skolenhet. Skolenheternas 

                                                      
1 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet   
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kvalitetsbedömningar följs upp av respektive verksamhetschef som i sin tur gör 
en kvalitetsbedömning för hela verksamheten. Verksamhetschefernas 
kvalitetsbedömningar ligger till grund för denna rapport.  
 
Förvaltningsgemensamma och skolspecifika enkäter genomförs för att följa upp 
elevers upplevelse av undervisningens kvalitet. Resultaten på enkäter analyseras 
och följs upp på skolenhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå.  
 
Kvalitetsarbetet är en systematisk och integrerade del av det dagliga arbetet på 
varje skolenhet. Det finns ett system, vilket beskrivs ovan, för att rapportera 
vidare till nästa nivå samt ett system för att återkoppla resultaten till lärarna för 
vidare analys och åtgärder i förbättringsarbetet. 
 
Under 2020 kommer ett stort arbete göras i att uppdatera Bildningsstaden 
Borås. 
 
 
 

 Ändamålsenlig resursfördelning 

 

Förvaltningen har infört en ny resursfördelningsmodell för gymnasieskolan från 

och med budget 2020. Den nya modellen bygger på elevavräkning och att 

budgeten är preliminär fram till att antagningen för det nya läsåret  är klar. 

Andra bärande inslag i modellen är att en större del av nämndbidraget till 

gymnasieskolan fördelas på programeleverna och att elevtalen baseras på  

uppflyttningen av elever från årskurserna och en prognos av antagningen till 

läsårsstarten i augusti.  

 

Riksprislistan används för att vikta fördelningen mellan programmen. Listan 

över skolornas program är differentierad för att kunna fördela resurser till 

elevgrupper med särskilda behov (exempelvis Introduktionsprogrammen och 

verksamheten för elever med diagnos inom autismspektrat). 

 

Den nya modellen svarar upp mot skollag och skolförordning och bygger även 

på att fristående huvudmän tilldelas resurser på lika villkor. Modellen kommer 

att utvärderas och eventuellt justeras i samband med budgetprocessen för år 

2021. 

 

 

 Ansvarsfördelning 

 

Nämnden har den 25 januari 2020 fastställt en uppdaterad delegationsordning 

som med tillhörande uppdaterade vidaredelegeringsdokument kan anses vara 

tydligt för ansvarsfördelningen inom förvaltningen. Uppdelningen mellan 

Huvudman och rektor är tydlig.  
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Hur delegationsordning används praktiskt i verksamheten och efterföljs är mer 

tveksamt. En inventering av antal beslut som är anmälda från verksamheterna 

visar på att det anmäls för få beslut för att det skall kunna anses som rimligt. 

Här avser förvaltningen genomföra en utbildningsinsats för berörd 

administrativ och ansvarig personal under hösten för att på så sätt få bättre 

kontroll och uppföljning på de beslut som fattas.  

 

Ett område där det möjligen finns brister är anmälningar av kränkningar där 

inget ärende är anmält till nämnden. Skolklimatsundersökningen indikerar att 

det stämmer att det är lågt men i en verksamhet av den här storleken borde det 

uppkomma några fall. Att säkerställa detta behövs det arbetas vidare med.  

 

Under hösten har rutiner och process för avstängningar setts över, uppdaterats 

och förtydligats. Dokument finns nu tillgängliga i elevhälsans digitala 

systemstöd och bedömningen är att de avstängningar som görs sker rättssäkert. 

Flera avstängningar har kopplingar till drogmissbruk.  Tillsammans med IFO 

tas det nu fram en samverkansöverenskommelse för bland annat 

drogförebyggande arbete som skall gälla från hösten 2020. 

 

3 Slutsats 

 

Förvaltningens regelefterlevnad är god med avseende på personalens 

kompetens och utbildningsutbud.  

Det drivs ett strukturerat och dokumenterat kvalitetsarbete och elevernas 

kunskapsnivå ligger på en stabilt hög nivå. Det övergripande strategiska 

kvalitetsdokumentet Bildningsstaden Borås är under omarbetning för att 

fortsätta gälla som riktlinje för kommande strategiskt kvalitetsarbete.  

En ny resursfördelningsmodell är implementerad för att främja att resurser 

fördelas på lika villkor mellan skolorna. En utvärdering av denna bör ske under 

mandatperioden. 

Det finns en tydlig ansvarsfördelning men ett utvecklingsområde avseende 

återrapportering av beslut.  
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Yttrande över remiss - Motion angående insats av 

Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna om 

kommunistiska regimers brott mot mänskligheten 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motion angående insats av 

Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna om kommunistiska regimers brott 

mot mänskligheten.      

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser att motionären har ett lovvärt syfte 
med sitt förslag men anser inte att detta skall drivas i projektform inom skolan.  
 

Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja 

elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället. Målet 

med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och 

motverka odemokratiska uttryck. 

Det betyder att det finns inslag i samtliga ämnen och kurser där frågor om 

demokrati lyfts. I några av gymnasieskolans ämnen och kurser lyfts frågor om 

mänskliga rättigheter och olika regimers brott mot dessa särskilt fram som 

centralt och en del av ämnets syfte. 

I ämnet samhällskunskap nämns följande: 

” Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de 

kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens 

organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika 

ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och 

påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. /../” 
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I ämnet historia nämns följande: 

” Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv.” 

 
Kommunstyrelsen har beslutat att stadens nämnder och verksamheter ska 
utveckla arbetet med tillitsbaserad styrning. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden arbetar idag alltmer med dialog som princip för 
styrning och har tillit till att anställda pedagoger följer kursplaner och diskuterar 
värdegrund. Lärarutbildningen lägger stor vikt vid innehållet i värdegrunden, 
vilket också är en del av nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden. Inom 
ramen för tillit så följs inte några kursmoment upp i detalj.  
 

Till skillnad från många andra delar i skolans grunduppdrag så har frågan om 
rasism och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten statsfinansierat 
stöd inom ramen för forum för levande historia där det finns kompetens 
samlad att korrekt driva dessa frågor i det svenska samhället.  
 
SFS nr: 2007:1197 fastslår:  
 
1 §   Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja 
arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. 
Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott 
mot mänskligheten. 
Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla 
människors lika värde. 
Förordning (2008:1400). 

Samverkan 

FSG 200520 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 
MOTION ANGÅENDE INSATS AV BORÅS STAD FÖR ATT SPRIDA 
KUNSKAP I SKOLORNA OM KOMMUNISTISKA REGIMERS  
BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 
 
 
 

 
 
 
 
Borås Stad bedriver sedan ett antal år ett framgångsrikt arbete med att uppmärksamma och 
stötta skolorna i kommunen med ambitionen att ge kunskap om nazismens brott mot 
mänskligheten. Detta viktiga arbete måste fortsätta så att nazismens hemskheter aldrig 
faller i glömska. Tillsammans med andra kommuner i Sverige har arbetet uppenbarligen varit 
framgångsrikt, eftersom en Demoskopstudie från 2007 visar att 95% av unga känner till vad 
som hände i Auschwitz. 
 
Borås Tidning har nyligen uppmärksammat att endast 10% av ungdomarna känner till GULAG 
lägren i Sovjetunionen. Svenska popstjärnor uppträder i t-shirts med hammaren och skäran 
utan att förstå vad symbolen står för och vilket förakt man visar överlevare från slavlägren i 
Sibirien. Okunskapen hos många unga och i någon mån generellt är stor. 
 
Nazityskland dödade omkring 25 milj. människor. 
 
Black Book of Communism estimerar antalet offer för kommunistiska regimer till ca 94 
miljoner, varav 65 milj. i Folkrepubliken Kina, 20 milj. i Sovjetunionen, 2 milj. i Cambodja, 2 
milj. i Nordkorea och 1,7 milj. i Etiopien. Antalet offer för kommunismen är ifrågasatt, 
eftersom siffrorna i regel omfattar offer för hungersnöd (5 milj. i Sovjetunionen) och annat 
där det är svårt att säga om dödstalen beror på medvetna illvilliga gärningar från 



statsmaktens sida eller ej. Många forskare hävdar dock att Sovjetregimen skapade svälten 
för att bryta ner motstånd mot kollektiviseringen av jordbruken. 
 
De sovjetiska arbets- och koncentrationslägrena skapades för att spärra in ”klassfiender”. 18 
miljoner människor sändes mellan 1930-1953 till de s k  GULAG lägren (Главное 
управление лагерей). Många fångar kom aldrig tillbaks levande från lägren. 
 
Det är inte rimligt att när antalet döda av kommunistiska regimers repression av den egna 
befolkningen och grannfolken vida överstiger antalet offer för nazismens härjningar, att 
Borås Stad inte agerar för att söka öka kunskapen båda förtryckarsystemens brott mot 
mänskligheten. Kampen mot nazism och kommunism/marxism-leninism bör gå hand i hand. 
Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer så att illdåden inte faller i glömska. 
 
Forum för levande historia har tagit fram ett omfattande och bra material om 
kommunistiska regimers brott mot mänskligheten som innefattar GULAG-lägren, 
förhållandena i kommunist-Kina, samt Röda Khmerernas (Pol Pot-regimens) folkmord i 
Cambodja. Material finns, men uppenbarligen har man inte nått ut i skolorna tillräckligt väl, 
eftersom okunskapen fortfarande är så stor.  
 
Det är inte politikens uppgift att peka ut hur skolorna i Borås skall undervisa i detta ämne. 
Vad som bör göras är att ge förutsättningar för att stimulera kunskapsgenerering om 
kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Borås Stad har genomfört resor för 
skolungdomar till nazistiska koncentrationsläger, vilket har lyft kunskapsnivån hos unga 
Boråsare. 
 
Jag ser en möjlighet för Borås att bli ledande i Västsverige för att även lyfta kunskapsnivån 
vad gäller kommunismens offer. Det skulle kunna innefatta att en kunskapsbank i form av en 
fast eller ambulerande utställning som skolor från Västra Sverige och andra delar av landet 
kan besöka. Att utvalda intresserade lärare/företrädare för förvaltningar kan få möjligheten 
att besöka gamla GULAG-läger (numera muséer) för att sprida kunskap och intresse för 
frågan i stadens skolor. Borås skulle kunna initiera nationella och internationella konferenser 
i ämnet. 
 
Målsättningen bör vara att om tio år är minst 90% av skolungdomarna i Borås medvetna om 
både nazismens OCH kommunismens offer. För att citera Borås Tidnings ledarsida: ”Det 
minsta samhället kan göra är att sprida kunskap om några av historiens värsta brott. Oavsett 
om brotten normaliserades med hjälp av nazistisk eller kommunistisk ideologi”. 
 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 
att  utreda förutsättningarna/möjligheten att initiera ett projekt som syftar till att öka 
skolungdomarnas kunskap om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten eftersom 
okunskapen är mycket stor. 
 



att så långt som möjligt söka finansiera projektet med externa medel från privata 
mecenater, regionen, organisationer eller liknande. 
 
 
 
 
 
 
Lars-Gunnar Comén (m)                       
 
 
 
 
 
 
Exempel på relevant litteratur: 
 
Applebaum, Anne, GULAG – De Sovjetiska lägrens historia, Norstedts Förlag, 2004 
 
Baltabai G. & Agibayeva R., Descendants Remember, “ALZHIR” Museum and Memorial 
Complex, Astana, 2017 
 
Chandler, David, Under ett vackert tyg – Ett fasansfullt samhällsexperiment i Kambodja, 
Forum för Levande Historia, Skrift # 8:2009 
 
Courtois, Stéphane (red), The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, Harvard 
University Press, 1999 
 
Karlsson, Klas-Göran & Shoenhals, Michael, Brott mot mänskligheten under kommunistiska 
regimer - Forskningsöversikt, Forum för Levande Historia, 2008 
 
Karlsson, Klas-Göran, Terror och tystnad – Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen, 
Atlantis, 2003 
 
Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten – Elevtidning, Forum för Levande Historia, 
2013 
 
Lovell, Julia, Maoism – A Global History, The Bodley Head, 2019 
 
Weisberg, Liv (red), Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, Forum för 
Levande Historia, 2017 
 
Wolde Amanuel, Gedion, The Day of the Martyrs, RTMMM, Addis Ababa, 2010 
 
 
 



Muséer där kommunistiska regimers brott mot mänskligheten 
uppmärksammas: 
 
ALZHIR Museum and Memorial Complex of Political Repressions and Totalitarianism Victims, 
Akmol (nära Nur-Sultan (Astana)), Kazakhstan (slavläger för bara kvinnor) 
www.museum-alzhir.kz  
 
GULAG History Museum, Moskva, Ryska Federationen 
www.gmig.ru/en/ 
 
House of Terror (Terror Háza Múzeum), Budapest, Ungern 
www.terrorhaza.hu  
 
Museum of Communism, Prag, Tjeckien 
www.muzeumkomunismu.cz  
 
Museum of Political Repression Victims Memory, Dolinka (nära Karaganda). Kazakhstan 
www.museum.karaganda.kz (website ej i funktion ?) 
 
Perm36 GULAG Museum – Memorial Complex of Political Repression, Chusovskoy rayon, 
(100 km från Perm), Ryska Federationen 
www.perm36.com  
 
Red Terror Martyrs Memorial Museum, Addis Ababa, Etiopien 
www.rtmmm.org  
 
Tuol Sleng Genocide Museum, Phnom Pehn, Cambodja 
www.tuolsleng.gov.kh/en/  
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2020-04-16—2020-05-12 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2020-04-16—2020-05-12.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 
2020-05-13 

 
Sammanträde: 2020-05-26 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

   

UPPR 

  

FSG-protokoll 2020-05-20 

 

 

2020-05-12 12871 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-

29 § 45 Borås Stads årsredovisning 

2019 

2020-00006 

2020-05-08 12866 

 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges 

beslut 2020-04-29  § 46 

Personalekonomisk redovisning 2019 

2020-00114 

2020-05-08 12864 

 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges 

beslut 2020-04-29 § 47 Stöd till Borås 

näringsliv 

2020-00113 

2020-05-07 12859 

 

IN Revisionskontoret Revisionsberättelse och 

Revisionsredogörelse 2019 

2020-00111 

2020-04-29 12843 

 

IN Arbetslivsnämnden 3. Protokollsutdrag från 

Arbetslivsnämnden - Svar på ansökan 

från Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden 

2019-00253 



 
Datum 

2020-05-13 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-04-28 Dok. finns 

hos sekr. 

UPPR Upphandlingsdelegationen 

GVUN 

Protokoll 2020-04-28, Beslut om 

upphandling av utbildning i svenska för 

invandrare SFI 

 

2020-04-28 Dok. finns 

hos sekr. 

UPPR Upphandlingsdelegationen 

GVUN 

Protokoll 2020-04-28, Beslut om 

förlängning av avtal, yrkesutbildningar 

inom Boråsregionen (BRvux) 

 

2020-04-27 12824 

 

IN Skolverket Beslut om redovisning - Statsbidrag för 

behörighetsgivande utbildning för 

lärare i yrkesämnen för 2019 

2019-00227 

2020-04-21 12817 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut - 

Årsredovisning av 

samverkansuppdraget lokalt inflytande 

2020-00106 

2020-04-21 12816 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut - 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 

2019-00168 

2020-04-21 12810 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut - SCB:s 

medborgarundersökning 2019 

2020-00105 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 26 maj 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 5.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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