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Månadsuppföljning juli 2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättad månads-

uppföljning för juli 2022 

Sammanfattning 

Nämnden kommer att redovisa ett överskott på 9,5 mnkr 2022, som härrör till 

en orörd buffert och en lägre elevtillströmning till vuxenutbildningen än 

budgeterat. Utifrån medarbetarperspektivet noterar nämnden att sjukfrånvaron 

har från en hög nivå vid inledningen av året stabiliserats på en normal nivå 

under våren och sommaren. 

När det gäller elevperspektivet konstaterar nämnden att måluppfyllelsen ligger 

på en mycket god nivå med tanke på de utmaningar som verksamheterna 

tvingats hantera. 

Vuxenutbildningen har träffat en överenskommelse med Folkuniversitetet i 

Borås för att vuxna flyktingar från Ukraina ska få möjlighet till svensk-

undervisning. En grupp har haft sommarundervisning och i samband med 

augustistarten erbjuds dryg 20 vuxna i målgruppen denna möjlighet.  

Ärendet i sin helhet 

Ekonomiperspektiv 

Nämnden kommer redovisa ett överskott på 9,5 mnkr 2022. Det härrör till att 

bufferten inte behöver tas i anspråk och en lägre tillströmning av elever till 

Vuxenutbildningen än vad som förutspåddes vid budgeteringen, vilket beror på 

arbetsmarknadens höga efterfrågan av arbetskraft. 

Nämnden har fått tilldelning på 7,3 mnkr för skolmiljarden 2022 som är ett 

tillfälligt statsbidrag. I Kommunfullmäktiges junisammanträde beslutades det 

även om en utökning av kommunbidraget på 3,5 mnkr i kompensation för 

ökade kostnader för livsmedel och material. Detta kommer att påverka 

prognosen för året. 

Tidigt identifierade risker i prognosen: 
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Med anledning av krisen i Ukraina och massflyktsdirektivet, kan det bli en 

ökning av flyktingar som gör att språkintroduktionen och sfi kan få ökade 

kostnader som det inte budgeterats för från början. 

Osäkerhet när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till 

en bit in på det nya läsåret, när klasserna stabiliserats. Elevantalen för 

höstterminen är svåra att prognosticera, eftersom det är svårt att förutse 

elevernas gymnasieval som är klara först under sommaren. 

Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent 

på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan, särskilt när det gäller 

vuxenutbildningen. 

Medarbetarperspektiv 

Under inledningen av 2022 noterar förvaltningen en topp i 

sjukfrånvarostatistiken under åren med pandemi. Frånvaron ligger i linje med 

de rapporter som verksamheten givit vid lägesavstämningar, med en 

stabilisering under våren och sommaren. Verksamheten och förvaltningen följer 

frånvaron och är uppmärksam på om mönstret förändras då vi har en period 

bakom oss med stor belastning i verksamheten.  

 

Fortsatt gäller rekommendation om att stanna hemma vid symtom vilket 

sannolikt kommer att avspegla sig i statistiken för korttidsfrånvaro under 

överskådlig tid. När det behövs genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för 

att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning, majoriteten av 

förvaltningens långa sjukfall återgår i ordinarie arbete. Nämnden stödjer också 

anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås 

Stads riktlinjer. 

 

Elevperspektiv 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller 

kunskaper och värdegrund har, under flera år, legat på en stabil nivå. 

Förvaltningen har, i analyser kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, 
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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. 

Under läsåret 21/22 har arbetet med att prognosticera elevresultat fortgått i 

syfte att bland annat öka andelen elever med minst E i samtliga kurser. 

Prognoserna har för enheter med låga resultat följts upp genom dialog om 

orsaker till resultaten samt om planerade och vidtagna åtgärder. 

Under läsåret 2021-22 har verksamheten fortsatt varit starkt påverkad av Covid-

19, vilket i stor utsträckning påverkat andel elever som nått minst E i samtliga 

kurser. Trots de förändrade förutsättningarna lyckades verksamheten väl med 

måluppfyllelsen. Andelen elever med en gymnasieexamen hamnade på 91,5 % 

(förra året 91,8 %), genomsnittlig betygspoäng 14,6 (förra året 14,6), andel 

elever med minst E i samtliga ämnen hamnar vi på 70,7 % (förra året 75,8 %). 

Andelen elever med betyg i samtliga ämnen i gymnasiesärskolan hamnade på 

100 % (förra året 96 %). Resultaten för Introduktionsprogrammet och Vuxen-

utbildningen kommer först till hösten. Resultaten får ses som mycket goda med 

tanke på de förutsättningar som rått under läsåret. 

Total frånvaro i gymnasieskolan under perioden april till juni 2022 är 12,2 % 

(jfr. samma tid 2021 8,9 %) vilket är högre jämfört med samma period 2021, 

men sannolikt är påverkan av pandemin fortfarande stor på elevernas frånvaro. 

Den ogiltiga frånvaro ligger på 3,1 % (jfr. samma tid 2021 3,3 %) vilket är 

ungefär samma nivå som tidigare läsår. Dock kan man se att enheter med IM-

program har fler elever med ogiltig frånvaro än enheter med nationella program 

(total ogiltig frånvaro för elever på Introduktionsprogrammet läsåret 21/22 låg 

på 10 %). Kvitteringsgraden ligger på 73,9 % vilket är betydligt lägre än samma 

tid 2021 då kvitteringsgraden låg på 80,5 %. 

Totalt under läsåret har den totala frånvaron (både giltig och ogiltig frånvaro) 

legat på ungefär 13,5 % (jfr. läsåret 20/21 10 %), av den totala frånvaron är den 

ogiltiga 2,3 % (jfr. läsåret 20/21 3 %) vilket är betydligt lägre än föregående 

läsår, kvitteringsgraden har legat på ca. 81 % (jfr. läsåret 20/21 85 %). Det är 

viktigt att ta med i beaktande att elevernas närvaro starkt påverkats av 

pandemin. Först då vi har möjlighet att jämföra frånvarostatistik under flera 

årsserier som inte påverkats av sjukfrånvaro kopplat till Covid-19 kan en 

djupare analys av statistiken göras. 

Svenskundervisning för nyanlända vuxna flyktingar från Ukraina 

Vuxenutbildningen kontaktade studieförbund och folkhögskolor i Borås innan 

sommaren för att få en lägesbild när det gäller möjligheterna till svensk-

undervisning för nyanlända vuxna flyktingar från Ukraina. Ingen av aktörerna 

har någon verksamhet för målgruppen, de har sökt det riktade statsbidraget, 

men ingen har fått något bidrag beviljat av Folkbildningsrådet. Folkhögskolan 

Alma har visserligen beviljats statsbidrag på nationell nivå, men det är osäkert 

om de kommer starta upp någon undervisningsgrupp här i Borås. 

För att möjliggöra för den lokala flyktinggruppen att få svenskundervisning har 

en överenskommelse träffats mellan Vuxenutbildningen Borås Stad och 
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Folkuniversitetet i Borås som innebär att Folkuniversitetet får ersättning för de 

elever i målgruppen, som de tar emot i sin svenskundervisning. Ersättningen 

motsvarar den sfi-peng som är beräknad för 15-timmars sfi per vecka och 

undervisningen ska bedrivas med behöriga lärare. Överenskommelsen är inte 

tidsbunden och den följs upp månadsvis av Vuxenutbildningen, i avvaktan på 

eventuellt nya nationella ställningstaganden. 

Överenskommelsen har möjliggjort att den grupp flyktingar från Ukraina på 11 

personer, som sedan en tid bor i Borås med omnejd, har fått svensk-

undervisning på Folkuniversitetet i Borås under sommaren. De kommer 

erbjudas att fortsätta sina undervisning i samband med augustistarten. Under 

sommaren har ytterligare ca 10 vuxna flyktingar från Ukraina fått bostad i 

Borås. Dessa personer kommer att kontaktas av Folkuniversitetet för att även 

de ska erbjudas plats i samband med augustistarten. 

Beslutsunderlag 

1. 10-dagars 2022-07, GVUN 

2. Resultat måluppfyllelse Bildningsstaden 2021-22 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Ekonomisk redovisning 

  2021 2022     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Politisk verksamhet 808 1 200 695 750 -55  

Central administration 10 162 19 000 10 849 11 956 -1 107  

Gymnasieskola 240 233 462 326 263 795 262 053 1 742  

Vuxenutbildning 48 494 91 400 46 525 48 399 -1 874 3 500 

Gymnasiesärskola 19 508 36 083 18 772 19 961 -1 189  

Naturskola 37 500 292 37 255  

Insatser enligt LSS 907 617 353 429 -76  

Buffert 0 6 024 3 514 0 3 514 6 000 

Verksamhetens nettokostnader 320 149 617 150 344 795 343 585 1 210 9 500 

Kommunbidrag 320 890 617 150 344 795 344 795   

Resultat jfr med kommunbidrag 741 0 0 1 210  9 500 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 741   1 210  9 500 

Verksamhetsmått 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2021 Budget 2022 Utfall Jun 2022 Utfall Jul 2022 

Antal elever från kommunen i gymnasieskola 3 925 4 038 4 003 4 003 

Totalt antal elever i Borås Stads gymnasieskolor. 4 266 4 461 4 255 4 255 

Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar (ej 
budget-mått) 

269  314 314 

Antal elever från andra kommuner. 915 903 889 889 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 602 640 610 610 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2021 Budget 2022 Utfall Jun 2022 Utfall Jul 2022 

Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola 73 64 65 65 

Totalt antal elever i Borås Stads gymnasiesärskolor 99 90 80 80 

Antal elever från andra kommuner 29 24 18 18 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Nämnden kommer redovisa ett överskott på omkring 9,5 mnkr 2022. Det härrör till att bufferten inte behöver tas i anspråk 
och en lägre tillströmning av elever till Vuxenutbildningen än vad som förutspåddes vid budgeteringen, vilket beror på att 
arbetsmarknaden har förändrats. 

Nämnden har fått tilldelning på 7,3 mnkr för skolmiljarden 2022 som är ett tillfälligt statsbidrag. I Kommunfullmäktiges 
junisammanträde beslutades det även om en utökning av kommunbidraget på 3,5 mnkr i kompensation för ökade kostnader 
för livsmedel och material. Detta kan påverka prognosen för året. 

Tidigt identifierade risker i prognosen: 

• Med anledning av krisen i Ukraina och massflyktsdirektivet, kan det bli en ökning av flyktingar som gör att 
språkintroduktionen och sfi kan få ökade kostnader som det inte budgeterats för från början. 

• Osäkerhet när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till en bit in på det nya läsåret, när 
klasserna stabiliserats. Elevantalen för höstterminen är svåra att prognosticera, eftersom det är svårt att förutse 
elevernas gymnasieval som är klara först under sommaren. 

• Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få 
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stor påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen. 



Bildningsstaden Borås
Resultat (lokala) 2021-22
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Skolklimatsundersökningen 2022
samtliga skolenheter exkl. sär GY/VUX elever och elever VUX upphandling skala 1-4

SÄR GY/VUX elever, skala 1-3 

Genomsnitt GY/VUX
Värdegrund, Undervisningens innehåll 

och kvalitet, Inflytande och 

delaktighet, Rektor

(läsåret 20/21 inom parentes)

Lärare 3,2 (3,3)

Elever 3,1 (3,1)

Totalt 3,2 (3,2)

Genomsnitt GYSÄR
Kunskap och lärande, delaktighet och 

inflytande, bemötande, trygghet och 

trivsel (läsåret 20/21 inom parentes)

Elever 2,6 (2,5)



Skolklimatundersökningen 2022
samtliga skolenheter exkl. sär GY/VUX elever och elever VUX upphandling

skala 1-4 

Område Elever
(läsåret 20/21 inom parentes)

Lärare
(läsåret 20/21 inom parentes)

Värdegrund 3,4 (3,4) 3,4 (3,4)

Undervisningens kvalitet 3 (3) 3,2 (3,2)

Inflytande och delaktighet 3,1 (3,1) 3,1 (3,2)

Rektor 2,8 (2,8) 3,2 (3,2)



Skolklimatundersökningen 2022 
SÄR GY/VUX elever, skala 1-3 

Område 21/22
(läsåret 20/21 inom parentes)

Kunskap och lärande 2,43 (2,5)

Delaktighet och inflytande 2,71 (2,74)

Bemötande 2,73 (2,84)

Trygghet och trivsel 2,7 (2,74)



Jämförelse över tid
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Mål för gymnasieskolan

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i 

samtliga kurser.

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med en 

högskoleförberedande- respektive yrkesexamen.

• Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Jämförelse med riket sker inom följande områden:

a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år.

b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola.

c) Genomsnittlig betygspoäng.

d) Högskoleförberedande- respektive yrkesexamen.



Gymnasieskolan 
- minst betyget E i samtliga kurser (andel elever i %)

Skola 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

AL 81 62 80 70

BÄ 78 78 83 78

SE 53 65 60 63

VS 77 72 79 71

TOTALT 71,7 71,7 75,8 70,5



Gymnasieskolan 
- minst betyget E i samtliga kurser (andel elever i %)
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Gymnasieskolan
- andel med examen (andel elever i %)

Skola 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

AL 91 94 98 95,9

BÄ 91 96 94 88,4

SE 78 83 83 90,4

VS 87 94 94 94,9

TOTALT 87 92 91,8 91,5

SIRIS 91 91,3 92,1 -



Gymnasieskolan
- andel med examen (andel elever i %)
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Genomsnittlig betygspoäng 
- (GBP) för elever med examen

Borås 

17-18

(lokal)

Borås 

18-19

(lokal)

Borås 

18-19

(SIRIS)

Borås 

19-20

(lokal)

Riket

19-20 

(SIRIS)

Borås 

20-21

(lokal)

Borås 

21-22

(lokal)

Samtliga 

nationella 

program 

(exkl. IB)

14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,6 14,6



GBP programvis för elever med examen 
2021/22 (jfr. 19/20, 20/21, 21/22)

2019 2020 2021 2022

Barn- och fritidsprogrammet 13,7 13,4 14,2 15

Bygg- och anläggningsprogrammet 14,1 14,2 13,6 14,6

Ekonomiprogrammet 13,4 14,6 12,3 14,4

El- och energiprogrammet 12,7 13,3 13,4 13,7

Estetiska programmet 14,5 14,3 14,6 14,8

Fordons- och transportprogrammet 13 13,1 13,1 13,2

Handels- och administrationsprogrammet 13,4 13 13,9 14,5

Hantverksprogrammet 14,6 14,5 14,6 14,4

Hotell- och turismprogrammet 14,2 14,2 13,3 13,1

Humanistiska programmet 14,1 14,5 12,8 14,7

Industritekniska programmet 14 13,7 13,4 11,5

Naturvetenskapsprogrammet 16 15,7 15,5 15,8

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 15,7 14,7 15,1 15,5

Samhällsvetenskapsprogrammet 15 14,7 15 14,9

Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet 17,8 17,5 17,4 16,8

Teknikprogrammet 14,5 14,6 13,9 14,8

VVS- och fastighetsprogrammet 12,2 12,7 12,7 13,4

Vård- och omsorgsprogrammet 13,6 12,9 14,1 13,2

Total 14,4 14,4 14,6 14,6
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Mål för Introduktionsprogrammet

• Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års 

studier vidare till nationellt program, fortsatta studier, 

arbete eller annan sysselsättning.

Resultat kommer i september.



Mål för gymnasiesärskolan

• Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling utifrån betyg och kommunikativ 

förmåga, samt få stöd att säkerställa övergången till 

arbetslivet.

• Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella 

program med betyg i samtliga ämnen.



Resultat GYSÄR 2021-22 
(20-21 inom parentes)

Bergslena

Nationella

program

Viskastrand

Nationella

program

Antal elever med 

slutbetyg från 

gymnasiesärskolan/ex

amen

6 (13) 5 (7)

Antal elever med 

utdrag från 

betygskatalogen
0 (0) 1 (1)

Antal elever utan 

betyg
0 (0) 0 (0)

Totalt antal elever som 

avslutat sin utbildning
6 (13) 5 (8)



Mål för Vuxenutbildningen

• Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt 

uppsatta mål 

• Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. 

Utfall kommer senare under hösten.



Närvarostatistik

Det är viktigt att ta med i beaktande att elevernas närvaro starkt påverkats 

av pandemin. Först då vi har möjlighet att jämföra frånvarostatistik under 

flera årsserier som inte påverkats av sjukfrånvaro kopplat till Covid-19 kan 

en djupare analys av statistiken göras. 

Period 20-21 21-22

Total 

frånvaro

10 % 13,5 %

Ogiltig 

frånvaro

3 % 2,3 %
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Tilläggsbudget 2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 

fördelning av Tilläggsbudget 2022. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tilläggsbudget 2022 med 

ökat kommunbidrag på 3,5 mnkr fördelas med 3,35 mnkr till gymnasieskolan 

och 0,15 mnkr till gymnasiesärskolan. Nämnden konstaterar att tilläggsbudgeten 

innebär ett nivåhöjande kommunbidrag. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-22, § 112, att tilldela Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ett utökat kommunbidrag för 2022 på 3,5 mnkr. 

Skälet är kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin för 

med sig. Tilldelningen är ett nivåhöjande kommunbidrag som fördelas med 1,5 

mnkr i kompensation för ökade kostnader på livsmedel och 2,0 mnkr för ökade 

kostnader på förbrukningsvaror. 

Nämnden beslutar att kompensationen för ökade kostnader livsmedel tillförs 

skolmåltidsverksamheten och att kompensationen för ökade kostnader 

förbrukningsvaror tillförs de yrkesinriktade programmen på Viskastrands-

gymnasiet och Almåsgymnasiet som drabbats av kraftigt ökade läromedels-

kostnader. Tillskottet ska hanteras på lika villkor gentemot fristående 

huvudmän. 

Fördelning till verksamhet [tkr] 

Gymnasiesärskolan 150 

Gymnasieskolan: 

Fristående huvudmän 150 

Almåsgymnasiet 180 

Bäckängsgymnasiet 400 

Sven Eriksonsgymnasiet 370 

Viskastrandsgymnasiet 250 1 350 

  1 500 
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Fördelning kompensation ökade kostnader förbrukningsvaror 

 [tkr] 

Viskastrandsgymnasiet 1 700 

Almåsgymnasiet 100 

Fristående huvudmän 200 

Summa 2 000 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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§ 112 Dnr KS 2022-00467 1.2.4.1 

Tilläggsbudget 2022 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 85, B 1958) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd    Ökat K-bidrag 
Grundskolenämnden   14,0 miljoner kronor 
Förskolenämnden   4,5 miljoner kronor 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden   1,0 miljoner kronor 
Kommunstyrelsen   1,0 miljoner kronor 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 

Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 255 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta: Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 

 
Nämnd    Ökat K-bidrag 
Grundskolenämnden   14,0 miljoner kronor 
Förskolenämnden   4,5 miljoner kronor 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden   1,0 miljoner kronor 
Kommunstyrelsen   1,0 miljoner kronor 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Utöver nedan redovisade förslag om utökade kommunbidrag erhåller Vård- och 
äldrenämnden 3 mnkr 2022 för att täcka ökade livsmedelskostnader. Vård- och 
äldrenämnden uppdras att till arbetet inför budget 2023 återkomma med 
uppskattning om ökade livsmedelskostnader för kommande år. 
Kommunstyrelsen ytterligare 3,5 mnkr 2022 (nivåhöjande 7 mnkr) för att täcka 
kostnader för ordningsvakter. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd     Ökat K-bidrag  
Grundskolenämnden    14,0 mnkr  
Förskolenämnden    4,5 mnkr  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 mnkr  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 mnkr  
Sociala omsorgsnämnden    1,0 mnkr  
Kommunstyrelsen    9,5 mnkr  
Miljö- och konsumentnämnden   2,5 mnkr  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta initiativ till 
en dialog kring en Trygghetscentral med Västra Götalandsregionen. 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ansöka om 
LOV3 områden för Borås centrum samt centralstationen. 

Protokollsanteckning 

Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 
prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr 
jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och 
generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den 
budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är 
förbättringen ca +58 mnkr. 
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Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några 
nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell 
nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och 
att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin 
och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de 
kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med 
sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det 
allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i 
samhällsbyggnadsprocessen. Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten 
är välbehövliga för Borås Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden 
inom välfärden som vi står inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på 
nämnderna förutsätts att fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme 
framåt. Kommunstyrelsen bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som 
har ett budgetunderskott i och med dessa tillskott har goda möjligheter att 
uppnå budgetbalans under 2022. 
 
Allmänt tillskott 

Nämnd Nivåhöjande 
K-bidrag 

Halvårseffekt 2022 

Grundskolenämnden 20,0 mnkr 10,0 mnkr 

Förskolenämnden 6,0 mnkr 3,0 mnkr 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

16,0 mnkr 8,0 mnkr 

Kommunstyrelsen 2,0 mnkr 1,0 mnkr 

SUMMA 44,0 mnkr 22,0 mnkr 

 
Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19 

Nämnd Råvaror och 
livsmedel 

Övriga 
Förbrukningsvaror 

Grundskolenämnden 4,0 mnkr  

Förskolenämnden 1,5 mnkr  

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

1,5 mnkr 2,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr  

SUMMA 8,0 mnkr 2,0 mnkr 

  

Yrkanden 

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
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Stefan Lindborg (V) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 

av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har beslutat om två uppdrag utanför budget 2022 att gälla 

för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Menssäkra Borås (fria 

mensskydd på skoltoaletter) och En hjärtefråga (hjärtstartare på lämpliga 

platser). Båda uppdragen är uppstartade och arbetet pågår. 

Beslutsunderlag 

1. KF uppdrag som inte ingår i budget aug 2022 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2022, nämndens rapport 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2022 Kommentar 

KF 2022-03-24 
Svar på motion av Inger Landström (V), Ida 
Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita 
Spjuth (V): Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag 
att testa menssäkrade toaletter i sina 
verksamheter 

 Delvis genomfört Automater för fria mensskydd för montering på ett urval av 
skoltoaletterna är beställda och en testperiod startar i höst på 
Bäckängsgymnasiet och Almåsgymnasiet. Efter testperioden 
ska en utvärdering göras som svar på uppdraget. 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En 
hjärtefråga, KF 2022-05-12 

Nämnderna ges i uppdrag att inventera 
behovet och installera hjärtstartare efter 
behov. 

 Delvis genomfört En inventering av hjärtstatare i förvaltningens verksamheter är 
genomförd och det kommer utredas var i verksamheternas olika 
lokaler det är lämpligt att göra komplettering av hjärtstartare efter 
sommaren. 
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Budget 2023 Planeringsunderlag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat 

förslag till Budget 2023 – Planeringsförutsättningar, samt framställer om 

kompensation för ökat personalomkostnadspålägg och ökad hyra. 

Ärendet i sin helhet 

Budgeten utgår från nämndens uppdrag och mål samt det preliminärt 

beräknade kommunbidraget. Förutom att budgeten lyfter fram de prioriterade 

utvecklingsområden som ska prägla arbetet konstaterar nämnden att efter tre 

års anpassningar är det viktigt att kunna fortsätta arbetet med fullt fokus på 

kvalitet och måluppfyllelse och framtidens gymnasieskola. 

 

Nämnden framställer hos Kommunfullmäktige om ett utökat kommunbidrag 

på 14,3 mnkr för aviserad ökning av Personalomkostnadspålägget (12,5 mnkr), 

samt för aviserad ökning på grund av ytterligare hyresjusteringar (1,8 mnkr). 

 

Nämnden framställer även om investeringsutrymme för inventarier på 0,5 

mnkr. På sikt kommer investeringsbehovet för inventarier att öka på grund av 

utbyggnad av gymnasieskolan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2023  – Planeringsförutsättningar 

2. Nulägesanalys 2023 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Gymnasie- och vuxenutbildningen kommer arbeta vidare under budgetår 2023 för att fortsätta 
upprätthålla en god måluppfyllelse och ge eleverna rätt till lika möjligheter att lyckas i skolan. 
Nämndens utvecklingsarbete bygger på den nyligen reviderade utvecklingsplanen Bildningsstaden 3.0 
och ett fokus på de utmaningar som kommer av det ökande elevunderlaget. En väl uppbyggd 
programstruktur för gymnasieskolan samt en väl dimensionerad vuxenutbildning är också centrala 
frågor för nämndens arbete under budgetåret. 

Trots de stora utmaningar som Covid-19-pandemin medfört har måluppfyllelsen för eleverna 
bibehållits på en hög nivå. Gymnasieskolan som helhet hade en examensandeln på 91,5%, jämfört med 
91,8% föregående år. Förändringen är marginell, vilket är positivt med hänsyn till omständigheterna. 
De viktigaste förklaringarna är elevernas förmåga att anpassa sig till situationen och alla medarbetares 
stora engagemang i att möta och hantera alla utmaningar som uppstått. Förutom den pedagogiska 
utveckling som skett har pandemin även lett till ett stort utvecklingskliv inom digitaliseringen, vilket är 
angeläget att bygga vidare på. Det är tydligt att effekterna av pandemin kommer påverka alla skolor 
också under budgetår 2023. 

Utifrån de nuläge och utmaningar som nämnden står inför kommer följande områden vara särskilt 
prioriterade: 

• Det statliga dimensioneringsuppdraget 
• Grundläggande högskolebehörighet i yrkesprogrammen, ämnesbetygsreformen och 

implementeringen av Bildningsstaden 3.0 
• Kommande förändringar i vissa gymnasieprogram 
• Framtidens gymnasieskola och gymnasieskola 
• Hantera Vuxenutbildningen som ”växer och minskar samtidigt”, framförallt genom den 

ekonomiska styrningen 
• Stärka styrningen och stödet i förvaltningens arbete inom Socialt hållbart Borås 

- KAA-enhetens utveckling, aktiviteter i områdesutveckling Norrby samt språkutveckling 
• Tillämpa tillitsbaserad styrning och ledning och stödja förvaltningens arbete med 

utvecklingsområdena och verksamhetsplanen. 

Behov utöver ram 
Nämnden framställer hos Kommunfullmäktige om ett utökat kommunbidrag på 14,3 mnkr för att: 

• Aviserad ökning av Personalomkostnadspålägget 12,5 mnkr 
• Aviserad ökning på grund av ytterligare hyresjusteringar 1,8 mnkr 

Nämnden framställer även om investeringsutrymme för inventarier om 0,5 mnkr för budgetår 2023. På 
sikt kommer investeringsbehovet för inventarier att öka på grund av utbyggnad av gymnasieskolan. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 
- Omvärldsanalys 

Utbildningsskulden och elevernas mående 
Pandemin har haft en stor påverkan på såväl utbildningsverksamheten som elevernas mående och 
bedömningen är att detta kommer påverka även kommande år. Skolans kompensatoriska uppdrag att 
säkra att alla elever får lika möjligheter att lyckas i skolan är viktigt och att tillse de elever som har 
särskilda behov får adekvat stöd. 

En växande gymnasieskola kräver lokaler och organisation som möter behovet 
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Befolkningsunderlaget visar en ökande efterfrågan på gymnasieskola. Ett prioriterat utvecklingsområde 
är lokalutökningar under Lokalförsörjningsnämndens ledning och att skapa en organisation som möter 
behovet. 

Kompetensförsörjningsutmaningen 
Nämnden konstaterar att andelen behöriga lärare är mycket hög i samtliga verksamheter. I ljuset av 
pensionsavgångar och byggandet av en organisation som möter framtida behov kommer 
kompetensutmaningen vara viktig att hantera proaktivt. Ett utvecklingsarbete i samverkan med fackliga 
organisationer pågår. 

Attraktionen till samtliga gymnasieprogram och bilden av skolan 
Målsättningen är att alla program på gymnasiet ska fyllas av elever och att elevernas måluppfyllelse ska 
hållas på en fortsatt hög nivå. 

Ekonomin, med risker i köpta-sålda platser och staten som är en osäker finansiär 
Pandemin och ukrainakrisen har haft stor påverkan på hela verksamheten, även i ekonomiperspektivet. 
Förändringar i köpta-sålda platser påverkar också den egna gymnasieskolans ekonomi. Det är viktigt att 
det finns en buffert och ackumulerat resultat som nämnden kan ansöka om för att hantera förändringar 
som är svåra att prognosticera. Därutöver konstaterar nämnden att statsbidrag tenderar att vara osäkra 
intäkter, eftersom de kan avvecklas med kort framförhållning. Det är viktigt med god ekonomisk 
styrning för att undvika att ordinarie verksamhet finansieras av tillfälliga medel. 

Digitalisering i skolan 
Pandemin har inneburit att skolan tagit ett stort kliv framåt i digitalisering. Nämnden är angelägen att 
detta omhändertas och vidareutvecklas i verksamheterna. 

Ukrainakrisen 
Sedan i februari 2022 har situationen i Europa varit orolig utifrån Rysslands invasion av Ukraina. För 
första gången sedan andra världskriget har EU aktiverat massflyktsdirektivet och människor som flyr 
från Ukraina till Sverige får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och räknas enligt skollagen som 
bosatta i Sverige. Flyktingar med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd likställs med asylsökande. Det 
innebär att de har rätt till utbildning som påbörjas innan de fyllt 18 år. Flyktingar som har fyllt 18 har en 
begränsad rätt till utbildning. De har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux. 

Flyktingar från Ukraina som är över 18 år kommer istället att erbjudas folkbildningsinsatsen ”Svenska 
från dag ett”. Regeringen har lämnat uppdraget att bedriva ”Svenska från dag ett” till studieförbund och 
folkhögskolor. Syftet med insatsen är att stärka kunskaper i svenska språket och om det svenska 
samhället i syfte att främja deltagande i arbets- och samhällslivet. 

För ungdomar med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som kommer till Borås finns två möjliga 
utbildningsvägar: språkintroduktion eller International Baccalaureate. 

Förvaltningen har tagit fram en plan för att möjliggöra erbjudandet för flyktingar som önskar läsa 
språkintroduktion. För antagning till International Baccalaureate krävs att eleverna genomför ett 
godkänt antagningsprov i engelska och matematik. 

Det är i nuläget svårt att prognostisera hur många flyktingar som kan tänkas komma från Ukraina och 
som önskar läsa något av de två möjliga alternativen. Det verkar vara möjligt för eleverna att på distans 
följa undervisningen i Ukraina via distansstudier. I de fall elever läser utifrån det ukrainska skolsystemet 
är studier inom det svenska skolsystemet inte aktuellt. Förvaltningen följer situationen noggrant och har 
en beredskap. 
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3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har flera lagar och styrdokument att förhålla 
sig till. Nedan presenteras de viktigaste och mest omfattande lagarna och styrdokumenten. 

Kommunallagen 

Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Lagen 
reglerar bland annat likställighetsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, 
beredningskrav, delegering och beslutanderätt, anmälan av delegationsbeslut, jäv, ekonomisk 
förvaltning, revision, laglighetsprövning och intern styrning och kontroll. Kommunallagen ska 
tydliggöra de grundläggande demokratiska spelreglerna. 

Förvaltningslagen 

Lagen tydliggör krav på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning i olika 
avseenden. Förvaltningslagen anger även hur myndigheter ska handlägga sina ärenden samt ska bidra 
till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltningsbesluten och därmed till att besluten blir 
riktiga i sak. Vidare ska lagen säkerställa att myndigheterna hjälper den enskilde att ta till vara sin rätt. 
Syftet är också att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och att undvika att ärenden 
prövas i för många instanser. 

Diskrimineringslagen 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig 
hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och om 
förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Skollagen 

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollagen reglerar bland annat hur 
huvudmännen ska organisera skolan, hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar, 
betygssättning, regler för att motverka kränkande behandling och vad som gäller vid disciplinära 
åtgärder såsom avstängningar. 

Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

Från den 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Sedan Sverige ratificerade konventionen 1990 
har svensk lagstiftning anpassats utifrån tolkningar av artiklarna, däribland Skollagen. Det pågår också 
en utredning som heter Barnkonventionsutredningen. Den ska kartlägga hur svensk lagstiftning och 
praxis överensstämmer med barnkonventionen och ska redovisa sitt arbete senast den 15 november 
2020. 

Borås Stad har tagit fram verktyg för att genomföra barnkonsekvensanalys inför beslut i frågor som 
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direkt eller indirekt har en påverkan för barn. Hur omfattande Barnkonsekvensanalysen blir beror på 
frågans komplexitet, en Barnkonsekvensanalys bör genomföras vid omfattande beslut som rör barn på 
exempelvis nämndnivå. 

Förordningar 

Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar, till exempel 
förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag. Förordningarna, liksom lagar och andra 
föreskrifter, är bindande och ska följas. De tre huvudsakliga förordningarna för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden är: 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 

Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 

Föreskrifter 

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att 
regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område. 
Föreskrifterna kan exempelvis gälla kursplaner och betygskriterier och bidrag för elever i fristående 
skolor. 

Allmänna råd 

Skolverket lämnar i allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De 
allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller 
kraven i bestämmelserna på andra sätt. 

Läroplaner 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som 
omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål 
och riktlinjer för arbetet. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter används tre 
läroplaner med tillhörande kursplaner: 

• Läroplan för gymnasieskolan, Gy11 
• Läroplan för vuxenutbildningen, Lvux12 (reviderad 2017) 
• Läroplan för gymnasiesärskolan 

Reglemente 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i de 
av fullmäktige beslutade reglementena. I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente anges 
nämndens huvudsakliga ansvarsområden och huvuduppgifter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola, för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). 

Kommunfullmäktige har även beslutat om ett gemensamt reglemente för alla nämnder, vilket för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet innebär att: 

• genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och förverkliga och förankra 
Visionen om framtidens Borås där en helhetssyn och nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska prägla verksamheten. 

• ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt 
hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika levnadsvillkor 
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och bättre hälsa för våra invånare 
• upprätthålla en tydlig och ändamålsenlig organisation som kan bedriva ett så rationellt arbete 

som möjligt. 
• vara personuppgiftsansvarig inom ansvarsområdet 
• samråda när verksamheten och ärenden berör andra nämnder. Samråd ska även ske med 

externa organisationer när dessa är särskilt berörda med utgångspunkten att skapa mesta möjliga 
nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser 

• genom delegation själv eller genom ombud föra talan i rättsmål (utom vid fall rörande fel och 
försummelse vid myndighetsutövning) och hantera statsbidrag inom nämndens område. 

Budget 

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten de ekonomiska ramarna och anger inriktning för nämndernas 
arbete. Särskilda uppdrag kan också ges till nämnderna i samband med budgeten. Nämnden anger i sin 
budget hur de ekonomiska resurserna skall användas och vilka områden som kommer att fokuseras, i 
syfte att främja elevernas måluppfyllelse och uppnå en så hög kvalitet i verksamheten som möjligt. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 
kommande år 

Arbetet med att genomföra grunduppdraget kan delas upp i tre delar: Lärandeuppdraget, 
elevhälsouppdraget och organisatoriska förutsättningar. Förvaltningen har i sin nulägesanalys 
identifierat några frågor som är viktiga för måluppfyllelsen och som verksamheten kommer att fokusera 
på 2023: 

• Lärandeuppdraget 

Viktiga prioriteringar är Närvarofrämjande arbete på evidensbaserad grund, 
kompetensutvecklingsinsatser för att förstärka analysförmågan i verksamheten och förstärkt 
mentorsroll i gymnasieskolan. 

• Elevhälsouppdraget 

Fokus under 2023 innefattar bland annat frånvarorutin för att förstärka arbetet för att främja 
elevnärvaro, stärkt närvårdssamverkan och ledningssystem för EPI (elevhälsans psykologiska insats) 
och EMI (elevhälsans medicinska insats). 

• Organisatoriska förutsättningar 

Gymnasiesärskolan ska ha gemensam organisation och arbetet med att utveckla den gemensamma 
organisationen är ett viktigt utvecklingsområde som fortsätter 2023. Ett annat viktigt uppdrag är att ta 
fram en långsiktig plan för antagningsorganisationen utifrån perspektiven; programstruktur, lokaler, 
bemanning, arbetsmiljö. 

Några frågor som påverkar nämndens prioriteringar av ekonomiska resurser är situationen efter 
pandemin, kommunala aktivitetsansvaret och programutbud för en attraktiv gymnasieskola. 

Arbetet med den så kallade utbildningsskulden för att upprätthålla en god måluppfyllelse för våra elever 
under pandemin, har präglat de senaste åren. Även om pandemin klingat av i samhället och 
vaccinationen hindrar ytterligare utveckling av smittspridning kommer konsekvenserna bli mer 
långvariga än vad som överblickas under innevarande år. Det kommer driva kostnader att hålla 
elevernas måluppfyllelse på en fortsatt god nivå och att kunna garantera alla elever likvärdiga 
möjligheter att lyckas i skolan. Därutöver har verksamheternas kvalitets- och utvecklingsinsatser av 
nödvändighet bedrivits på en lägre nivå under pandemin. Att åter få fart på inbromsade insatser och 
med kraft starta upp ett framåtriktat kvalitets- och utvecklingsarbete kommer kräva resurser. Detta 
gäller särskilt arbetet med att implementera den nyligen reviderade utvecklingsplanen Bildningsstaden 
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och arbetet med professionsutveckling genom akademiska studier/forskning. 

Nämndens framgångsrika arbete med ungdomarna i Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) innebär 
färre avbrott och fler anpassade platser i skolan för de som motiveras till studier, många gånger dyrare 
platser i IM-organisationen och externt köpta platser. Utifrån uppdraget som välfärdsleverantör och 
utifrån samhällsperspektivet är ett framgångsrikt arbete med KAA fortsatt viktigt för hela staden. 

Beslutet om att upprätthålla ett brett programerbjudande som fattades i samband med budget 2012 är 
strategiskt betydelsefullt för gymnasieskolan. Samtidigt som det är av största vikt att attrahera 
ungdomarna till alla våra egna gymnasieskolor och erbjuda ett brett utbud, ser vi att den ekonomiska 
effektiviteten minskar när vi har fler och fler klasser med relativt liten storlek. Det finns även en oro att 
elevernas lika möjligheter att lyckas i skolan kan äventyras på grund av denna situation. Därför är det 
viktigt att budget får ligga stabilt över tid, för att undvika en ryckighet i de ekonomiska 
förutsättningarna. 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetet med jämställdhet har som syfte att förbättra verksamheten, höja kvaliteten och säkerställa att 
resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund. 
Det innebär att alla har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning. 

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fördelas resurserna likvärdigt. Kostnaden för varje 
elev är inte kopplad till kön, utan till respektive program och utbildning. Alla utbildningar inom 
gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen är öppna för alla elever och resurserna fördelas 
likvärdigt. Gymnasieskolan har en ny resursfördelning som utgår från en programpeng som är viktad 
med hjälp av riksprislistan. Någon socioekonomisk resursfördelningsgrund baserad på kön används 
inte, däremot finns särskild resurstilldelning till eleverna inom Introduktionsprogrammen och för den 
särskilda verksamheten som är anpassad för elever med diagnos inom autismspektrat (ASD). I samband 
med budget 2021 implementerades en ny resursfördelningsmodell även för gymnasiesärskolan som 
bygger på individens behov som kartläggs utifrån psykologiska, medicinska, sociala och pedagogiska 
grunder. 

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens tid-och arbetsplan för uppföljning och budget bygger på 
den kommungemensammaprocessen för planering och uppföljning samt utgår ifrån de övergripande 
styrdokument som styr nämndernas arbete. 

Målstyrningen utgår från Borås vision och mäts och följs upp genom uppdrag och målsatta indikatorer. 
Nämndens uppföljningar (månad, tertial och år) ska innehålla en analys utifrån de fyra perspektiven: 

• elev/vårdnadshavare 
• verksamhet/processer 
• HR 
• Ekonomi 

Analyserna ska belysa både strukturer, processer och resultatperspektivet. Uppföljningsrapporterna ska 
innehålla kvalitativ styrinformation till nämnden, till exempel genom rekommendationer som underlag 
för beslut. Både grunduppdraget och de särskilda utvecklingsområdena som identifierats skall följas 
upp. I samband med tertialrapporterna sker även uppföljning av uppdrag utanför budget. 

Nämndens årsredovisning ska ge information om hur nämnden följt Kommunfullmäktiges inriktning, 
om nämnden nått målen och genomfört uppdragen i budgeten, samt hur resurserna använts. I 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2023 - Planeringsunderlag 9(38) 

årsredovisningen skall eventuella skillnader i prognoser och verkligt utfall analyseras. Årsredovisningen 
ska vidare innehålla: 

• analys av måluppfyllelse (utifrån de fyra perspektiven ovan) 
• omvärlds-och nulägesanalys 
• förslag på förbättringsområden och gemensamma utmaningar 
• rekommendationer till nämnden 

Intern rapportering inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Inom nämndens verksamhet utarbetas rapporter för nämndens och förvaltningens egen uppföljning. 
Dessa kan även utgöra underlag till de rapporter som redovisas till fullmäktige, t.ex. årsredovisningen. 

Förvaltningen redovisar årligen i december en kvalitetsrapport som beskriver måluppfyllelsen och 
kvalitetsarbetet i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I rapporten ingår en analys av 
verksamheten och förslag på förbättringar. Rapporten bygger på de kvalitetsbedömningar som 
respektive verksamhet genomfört. 

Varje skolenhet och varje skola gör årligen en kvalitetsbedömning som innehåller beskrivningar av 
resultaten, analyser av verksamheten och planerade åtgärder och aktiviteter. Kvalitetsbedömningarna 
utgör även underlag för förvaltningens kvalitetsrapport och den årliga kvalitetsdialogen. 

Utöver ovan beskrivna skriftliga rapportering har nämnden dialoger för insyn, uppföljning och 
planering. Exempel är resultat- och planeringsdialogen som genomförs i mars och juni. 

Andra former för uppföljande dialog är: 

• Kontaktpolitiker gentemot verksamheterna 
• Programråd gentemot gymnasieprogrammen och yrkeshögskoleutbildningarna. 
• Presidiebesök på verksamheternas ledningsgruppsmöten 
• Dialogmöten med fristående huvudmän 

3.3.1 Omsorg om varandra och miljön 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. Arbetet för att öka andelen närproducerade 
livsmedel är långsiktigt och sker i samverkan med 
koncerninköp. Möjligheten att nå målet påverkas av 
i vilken utsträckning som "närproducenter" och 
Borås Stad kan sluta gemensamma avtal. 
Uppföljning sker genom att alla närproducerade 
livsmedel inom gällande avtal är kodade utifrån om 
de producerats/förädlats inom 15 mils radie från 
Borås. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. Trenden har varit nedåtgående, vilket framförallt 
förklaras av genomförda anpassningar och en 
pandemi som påverkat vad som kunnat serveras i 
skolrestaurangerna. Utöver detta har 
konstruktionen med finansieringen av den 
samordnade varudistributionen indirekt drivit upp 
livsmedelspriserna för verksamheterna. 
 
Verksamheterna har uppdraget att öka andelen 
ekologiskt och detta kan åstadkommas genom 
budgetering och medvetenhet om att välja 
ekologiska livsmedel. Dock är det viktigt att ta i 
beaktande externa händelser som påverkar 
möjligheterna att köpa in en ökad andel ekologiskt. 
Ett exempel är rödlistningen av svensk kyckling, 
som är en viktig volymvara, som innebär att det inte 
längre får ingå i KRAV-certifierade livsmedel. 
Annan extern påverkan är extraordinära 
prisökningar med anledning av pandemin och 
konsekvenser som härrör till kriget i Ukraina. 
 
Detta sammantaget riskerar leda till en fortsatt 
sänkning av andelen ekologiska livsmedel, särskilt 
när resurserna som avsätts till livsmedelsinköp 
riskeras ställas mot nämndens grunduppdrag. 

3.3.2 Ett tryggt och snyggt Borås 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andelen elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan ska öka, %. 

Utgångspunkten för fortsatt arbete är 
utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2022-
2026 och skolornas egna utvecklingsplaner. Varje 
skola och skolenhet analyserar sitt resultat och 
vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och 
gjorda analyser. I ljuset av den situation som 
verksamheten befunnit sig i under pandemin får de 
fortsatt höga värden på elevernas upplevelse av 
trygghet och trivsel ses som mycket positivt. Det 
finns mindre variationer mellan och inom skolor att 
fortsatt arbeta vidare med. 
 
Årligen genomförs en skolklimatundersökning där 
elever och lärare värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden 
inom fyra områden: värdegrund, undervisningens 
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt 
rektor. Inom området värdegrund finns påståendet 
"Jag känner mig trygg". Över tid har en hög andel 
av eleverna svarat i elevenkäten att de känner sig 
trygga (utfall saknas för 2020, på grund av Covid-19 
kunde inte enkäten genomföras fullt ut). 
 
Senaste sammanvägda resultat av elevenkäten för 
samtliga verksamheter (Gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning) är 95,3 % 
(20/21 94,6 %).Trygghet ingår som en del i det 
goda pedagogiska och sociala klimatet. 
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3.3.3 Möjligheter och mod att utvecklas 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andelen elever med högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen ska öka, %. 

Utbildningen på yrkesprogram syftar till en 
yrkesexamen och anställningsbarhet. Utbildningen 
på högskoleförberedande program syftar till en 
högskoleförberedande examen och fortsatta 
studier. Båda examina kallas gymnasieexamen. För 
den elev som inte uppfyller kraven för 
gymnasieexamen efter ett nationellt program 
utfärdas ett studiebevis i stället för ett 
examensbevis. 
 
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter 
med utgångspunkt i utvecklingsplanen 
Bildningsstaden Borås 2022-2026. På 
förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på 
övergripande nivå är kopplade till 
utvecklingsområdena (Det goda 
lärandet/Systematisk kvalitetsarbete/Värdegrund) 
och som är av vikt för att öka elevernas 
måluppfyllelse. 
 
Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att 
kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat 
för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder och 
bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt 
utveckling och förbättring av utbildningarna, både 
de skolförlagda delarna och de arbetsplatsförlagda, 
såsom APL och lärling. På övergripande 
förvaltningsnivå görs resultatanalyser i syfte att 
upptäcka och förbättra gemensamma 
utvecklingsområden. 
 
Utfallet efter läsåret 2021/22 var 91,5 % (20/21 91,8 
%) ett mycket högt resultat med tanke på att en stor 
del av läsårets undervisning varit starkt präglat av 
Covid-19. Målsättningen är att ytterligare höja 
andelen elever som avslutar sin gymnasieutbildning 
med en examen. 
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Verksamhetens indikatorer Så nås målet för indikatorn 

1. Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med 
minst betyget E i samtliga kurser ska öka 

Nämndens mål är att samtliga elever ska ha minst 
godkänt betyg, E, i alla kurser efter avslutad 
utbildning. Eleverna kan nå en examen trots att de 
har F i några kurser, indikatorn är ett viktigt mått för 
att följa upp genomsnittlig betygspoäng. 
 
Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att 
kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat 
för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder, 
bedöma utvecklingsbehoven för fortsatt utveckling 
av utbildningens omfattning och innehåll. 
 
Senaste utfallet är att 70,7 % (20/21 75,8 %) av 
eleverna avslutade sina studier med minst E i 
samtliga kurser vilket är betydligt lägre än 
föregående år. Att utfallet är betydligt lägre än 
föregående år är sannolikt påverkat av Covid-19 
och att elever prioriterat bort kurser som inte krävts 
för att nå en examen. 

2. Andelen elever på introduktionsprogrammen som 
går efter 1 års studier vidare till nationellt program, 
fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning 
ska öka 

Nämndens mål är att alla elever på 
introduktionsprogrammen går efter ett års studier 
vidare till nationellt program, fortsatta studier, 
arbete eller annan sysselsättning. 
 
Indikatorn avser gymnasieskolans 
introduktionsprogram, programinriktat val, 
individuellt alternativ, språkintroduktion och 
yrkesintroduktion. 
 
Av statistiken 2021 framgår att 34 % (19/20 36,5 %) 
av eleverna efter 1 år har gått vidare till ett nationellt 
program, fortsatta studier (VUX eller folkhögskola), 
arbete eller annan sysselsättning. En majoritet av 
de elever som inte går vidare efter 1 år går kvar på 
Introduktionsprogram eller återfinns inom ramen för 
det kommunala aktivitetsansvaret. Resultatet för 
Introduktionsprogrammet 21/22 väntas komma först 
i september. 

3. Andelen elever som slutför gymnasiesärskolans 
nationella program med betyg i samtliga ämnen ska 
öka 

Indikatorn avser gymnasiesärskolans nationella 
program på  Bergslenagymnasiet och på 
Viskastrandsgymnasiet.  
 
Gymnasiesärskolan arbetar fortsatt med att 
kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat 
för att säkra den goda kvalitet som finns i 
verksamheten. Det sker exempelvis genom 
uppföljning av utvecklingsbehov som finns i 
verksamheten som syftar till att stärka personalens 
kompetens att möta elevernas behov. 
 
Gymnasiesärskolan har över tid haft mycket höga 
resultat. Senaste utfallet är 100 % (20/21 96 %) av 
eleverna har avslutat sina studier på något av 
gymnasiesärskolans nationella program med ett 
slutbetyg vilket är betydligt bättre än föregående år. 
Trenden över tid är att gymnasiesärskolans resultat 
ligger på en mycket hög och stabil nivå. 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2023 - Planeringsunderlag 13(38) 

Verksamhetens indikatorer Så nås målet för indikatorn 

4. Andelen elever som fullföljer sin studieplan 
utifrån personligt uppsatta mål ska öka 

Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell 
studieplan. Planen är verktyget för att planera 
elevens utbildning och ska innehålla uppgifter om 
elevens mål och omfattning av studierna. Det är 
elevens hemkommun som har det yttersta ansvaret 
för att en studieplan tas fram för varje elev. 
 
På organisationsnivå har ett antal åtgärder vidtagits 
för att förbättra flexibiliteten i studierna och skapa 
möjligheter för elever att kombinera flera 
utbildningsformer. 
 
Senaste utfallet är att 65 % av eleverna fullföljde sin 
studieplan utifrån personligt uppsatta mål 20/21, 
vilket är något lägre än föregående år. Bland de 
35 % som inte bedömdes fullfölja planen finns olika 
anledningar till att de avslutat sina studier. En av 
orsakerna kan vara att eleven fått arbete och därför 
valt att avsluta sina studier. Resultat för 21/22 
kommer senare under hösten. 
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3.3.4 Egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

Förvaltningen har över en 10-årsperiod haft en 
sjukfrånvaro i snitt mellan 4-5 %. Under perioden 
2015-2016  noterades en marginell ökning, 2017 
stabiliserades nivån för att sedan öka igen under 
2018 och 2019. Målsättningen över tid är att 
sjukfrånvaron stabiliserar sig runt till 4 % eller 
mindre.  
 
Under perioden 2020 till 2022 har sjukfrånvaron 
fortsatt att minska i förvaltningen i förhållande till 
tidigare år, detta trots en pågående pandemi. Det är 
främst de långa sjukskrivningarna som har minskat i 
förhållande till perioden 2017-2019.  
 
Under året kommer förvaltningen fortsatt inrikta sig 
på att arbeta med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) samt att tidigt sätta in 
insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos 
ser ut att bli av längre karaktär. HR-funktionen är 
utökad med en heltidstjänst vilket kommer medföra 
en möjlighet till ett närmare stöd till chefer, inte bara 
kring åtgärdande aktiviteter utan också i det 
förebyggande och främjande arbetet. Exempel på 
förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, 
upprättade rutiner som är kända i verksamheten, 
uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, 
chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare 
som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och 
befogenheter. I de fall det behöver genomföras 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta 
återgång till arbete efter sjukskrivning.  
 
Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom att 
möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås 
Stads riktlinjer. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
ska minska. 

Nämnden bedömer att antalet timavlönade 
medarbetare befinner sig på en rimlig nivå. 
Ambitionen är att inte öka antalet årsarbetare. 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 av 
medarbetare eller för att täcka sjukfrånvaro. 
Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt 
användande av anställningsformen timavlönad och 
att antalet timavlönade skall minska. 
 
Utifrån beslut om "en väg in i Borås Stad" för 
timavlönad personal är förvaltningen från 2017 
ansluten till Bemanningsenhet för timavlönad 
personal inom kost, lokalvård och vaktmästeri och 
sedan hösten 2018 för pedagogisk personal. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag ska öka, % 

Nämndens ambition är att nyttjandet av Borås 
Stads friskvårdsbidrag ska öka och uppmuntrar 
anställda att ta del av Borås Stads 
friskvårdsförmåner. Friskvårdsbidraget är en del för 
att uppmuntra arbetet med ökad och bibehållen 
hälsa bland förvaltningens medarbetare. Under 
perioden med pandemi har nyttjandet minskat, 
bland annat på grund av Folkhälsomyndighetens 
restriktioner och minskad möjlighet att träna 
inomhus, sedan 2022 är restriktionerna borta. 
Genom att informera om och uppmärksamma 
anställningsförmånen på tex. APT har nämnden en 
förhoppning att andelen som nyttjar 
friskvårdsbidraget ska öka under 2023 

3.3.5  Verksamhetsmått 

3.3.5.1 Gymnasieskola 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasieskola 

3 836 3 977 4 045 4 038 4 060 

Totalt antal elever i Borås 
Stads gymnasieskolor. 

4 287 4 341 4 376 4 461 4 658 

Antal individer i Borås 
Stads kommunala 
aktivitetsansvar (ej 
budget-mått) 

436 377 335   

Antal elever från andra 
kommuner. 

1 030 929 912 903 1 024 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

622 601 621 640 573 

Kostnad för kommunal 
gymnasieskola, kr per 
elev 

117 761 110 678 111 210 116 622 117 500 

Elever/lärare i kommunal 
gymnasieskola (utfall ur 
Kolada v 12) 

11,9 12,3 12,5 11,5 12 

Budgetmåtten "Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr per elev" och "Elever/lärare i kommunal gymnasieskola" som tas fram i dessa 
planeringsförutsättningar bygger på en enkel kalkyl. I samband med slutlig budget tas det fram ett mer korrekt beräknat mått, baserat på 
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detaljbudgeten. 

Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal asylsökande i 
gymnasieskolor i Borås 
(ej budget-mått) 

107 36 40   

Antal elever från Borås i 
andra kommuner 

83 79 84 90 80 

Antal elever från Borås 
hos landsting 

20 14 21 22 25 

Antal elever från Borås i 
fristående gymnasieskolor 
utanför Borås 

55 55 51 60 50 

Antal elever från Borås i 
fristående gymnasieskolor 
i Borås 

464 453 465 468 419 

3.3.5.2 Gymnasiesärskola 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasiesärskola 

77 74 65 64 74 

Totalt antal elever i Borås 
Stads gymnasiesärskolor 

90 99 84 90 96 

Antal elever från andra 
kommuner 

34 30 22 24 26 

Kostnad för kommunal 
gymnasiesärskola, kr per 
elev 

503 400 480 500 486 681 515 205 515 604 

Budgetmåtten "Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr per elev" som tas fram i dessa planeringsförutsättningar bygger på en enkel kalkyl. I 
samband med slutlig budget tas det fram ett mer korrekt beräknat mått, baserat på detaljbudgeten. 

Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal elever från Borås i 
andra kommuner 

8 5 3 4 4 
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3.3.5.3 Vuxenutbildning 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Komvux på 
grundläggande nivå, 
genomsnittligt elevantal 

396 454 382 470 360 

Komvux på gymnasial 
nivå, genomsnittligt 
elevantal (kommunbidrag) 

840 902 884 1 050 800 

Komvux på gymnasial 
nivå, genomsnittligt 
elevantal 
(externfinansierat) 

983 1 112 1 171 1 100 1 200 

YH (Yrkeshögskolan), 
genomsnittligt elevantal 
(externfinansierat) 

205 274 373 300 400 

Komvux i svenska för 
invandrare, genomsnittligt 
elevantal, övriga 
(kommunbidrag) 

593 635 846 670 810 

Komvux i svenska för 
invandrare, genomsnittligt 
elevantal, flyktingar 
(externfinansierat) 

240 128  110 90 

Särvux, genomsnittligt 
elevantal 

108 100 94 110 100 

3.3.6 Dessa indikatorer och verksamhetsmått föreslås att inte följas 
upp 

Nämnden föreslår att följande indikatorer inte längre ska följas upp och ger en kort beskrivning till 
skälen för ställningstagandet. 

Indikatorer 

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 
Syftet med indikatorn kan uppnås genom den aktiva styrningen som Koncerninköp åstadkommer i 
upphandlingen. En förutsättning som kommer underlätta en ökning av andelen närproducerade 
livsmedel kommer vara den samordnade varudistributionen, när den väl når sin fulla potential. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
Andelen heltidsanställda i förvaltningen ligger på är 98% och har legat på "grön" nivå i många år. 
Indikatorn används inte som underlag för beslutsfattande när det gäller bemanningen. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 
Syftet med indikatorn uppnås genom proaktivt arbete inom ramen för det som Borås stad gör att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Indikatorn föreslås följas upp på Borås Stads nivå och inte på nämndnivå. 

När det gäller följande två indikatorer kommer dessa behöva ändras när uppföljningen ska anpassas till 
det reviderade styrdokumentet Bildningsstaden: 
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• Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser ska öka. 
• Andelen elever som fullföljer sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål ska öka. 

Nämnden återkommer med förslag på reviderade indikatorer för kunskapsuppdraget inför budget 2024. 

Utöver ovan indikatorer föreslår nämnden att följande uppdrag tas bort 

Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 
Detta regleras genom nationella styrdokument. Följs årligen upp i skolchefens rapport. De fem senaste 
årens uppföljningar visar att lagen följs. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
Detta regleras genom tvingande krav i upphandling och Koncerninköp har uppdraget att följa upp 
detta genom avtalsvård och uppföljning av avtalstrohet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall arbeta för att alla undervisande lärare i Borås gymnasieskolor skall ha 
lärarlegitimation. 
Detta regleras genom nationella styrdokument. 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i menyn (uppdrag utanför budget 2018) 
Uppdraget att minska klimatavtrycket i skolrestaurangerna finns med i Kommunernas klimatlöfte inom 
ramen för "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om", som Borås Stad anslutit sig till. Att redovisa 
klimatpåverkan per portion på alla menyer skulle innebära en kraftigt ökad administration för 
skolrestaurangerna. 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 
Samverkan med andra nämnder 
Nämnden prioriterar samverkan, i syfte att förbättra måluppfyllelsen utifrån nämndens grunduppdrag, 
med andra nämnder inom följande områden 2023 

Socialt hållbart Borås  
Målområde God start i livet och goda uppväxtvillkor; särskilt fokus på fullföljda studier, 
språkutvecklande arbetssätt och områdesutveckling Norrby. Samverkar primärt med Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden samt 
Kulturnämnden. 

Målområde Förutsättningar för arbete; Vuxenutbildningen är en viktig aktör i målet att alla boråsare ska 
ha lägst gymnasieutbildning. Samverkan med Arbetslivsnämnden. 

Övergångar och stärkt studie- och yrkesvägledning 
Samverkan med Grundskolenämnden. 

Arbetet med skolfrånvaro 
Samverkan med Individ- och familjeomsorgen för att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro 

Kommunala aktivitetsansvaret 
Särskilt fokus på åtgärder för att fler ungdomar i första hand ska återuppta studier och i andra hand 
praktik eller aktivitetsstöd. Samverkan med Arbetslivsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

Främja psykisk hälsa  
Särskilt fokus på främjande och tidiga insatser i samverkan med Västra Götalandsregionen, samt 
samtliga berörda nämnder inom ramen för Närvårdssamverkan. 

Integrationsuppdraget 
Samverkan med Arbetslivsnämnden. Arbetet följs upp genom att nämnden svarar till 
Arbetslivsnämnden hur vi bedriver vårt integrationsarbete inom ramen för stadens gemensamma 
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program 

Tillgänglighetsuppdraget 
Samverkan med Sociala omsorgsnämnden. 

Närvårdssamverkan 
Samverkan med Regionen för att utveckling av arbetet med SIP och överenskommelser kring 
gränssnitten mellan verksamheterna. Ur skolperspektiv handlar det mycket om att elever inte ska falla 
mellan stolarna utan få adekvat vård och andra åtgärder vilket leder till ökad måluppfyllelse i skolan. 

Arbetet mot hedersrelaterat våld 
Samverkan med Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen bland annat kring 
utbildningsinsatser för att bättre uppmärksamma och åtgärda hedersrelaterad problematik. 

Högskolan 
Samverkan med högskolan kring forskning och utveckling inom pedagogik. 

Näringslivet, branschorganisationen 
Samverkan kring yrkesinriktade utbildningar och praktik. 

Brottsförebyggande rådet 
Samverkan med samtliga förvaltningar, Polisen, SÄRF, Borås City och AB Bostäder 
Strategisk planering och samverkan som syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning samt 
initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig 
uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. 
Arbetet har sannolikt bäring på ökad måluppfyllelse i skolan. 

Sjuhärads kommunalförbund 
Samverkan med kommunerna i Boråsregionen. Erfarenhetsutbyte kring pedagogiska frågor. 
Samordning och utveckling av administrativa system för att samverka med näringslivet. Samordning av 
läsårstider och därmed skolskjutsplanering. 

Fristående skolhuvudmän 
Samverkan med de fristående skolorna i Borås. Budgetfrågor, fördelningsprinciper, trygghetsfrågor, 
skolplaceringsfrågor och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsarbete avhandlas i gruppen. Bidrar till en 
fungerande skolgång för alla elever i kommunen. 

4 Resurser 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Bokslut 
2021 Budget 2022 Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Summa intäkter 268 388 287 741 294 844 293 206 

Summa kostnader -842 807 -898 868 -896 470 935 963 

Buffert (endast i budget) 0 -6 024 -6 024 -6 493 

Nettokostnad -574 419 -617 150 -607 650 -649 250 

Kommunbidrag  617 150  -649 250 

Resultat jämfört med kommunbidrag  0  0 
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Post Bokslut 
2021 Budget 2022 Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Ackumulerat resultat  13 844  13 844 

Nettoinvesteringar     

4.2 Ekonomiska förutsättningar 
Omvärldsförutsättningar som påverkar budget 2023 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriver i sin ekonomirapport för april 2022 att det efter två 
års pandemi fanns en förhoppning om att kommuner med en stark ekonomi ("dopade" av statsbidrag 
och bättre skatteintäkter än förväntat) skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och 
kommande demografiska utmaningar. I majrapporten konstateras att det ljusa framtidsscenariot på kort 
tid mörknat. Förklaringen ligger i omvärldsfaktorer som gör att inflationstakten drivits upp, räntan går 
upp och dessutom kommer pensionskostnaderna öka kraftigt och tillfälliga statsbidrag försvinner. 

På uppsidan kan konstateras att sysselsättningen och skatteunderlagsprognosen är mer positiv i den 
senaste rapporten jämfört med tidigare rapporter. Sysselsättningen prognosticeras hamna på ca 2,5% 
ökning i år (att jämföra med en tidigare prognos på 3%) och till 2023 ges en försiktigt optimistisk 
prognos på 2,6%. När det gäller skatteunderlagstillväxten är majrapporten mer positiv med en 
prognosticerad ökning på 5% 2023, utifrån aktuell nivå (jämfört med 3,9% i aprilrapporten). I 
perspektivet 2024-2025 visar prognosen på en minskning av ökningstakten med ca två procentenheter 
för både sysselsättning och skatteunderlag. 

Den bild som SKR ger kompletteras av Konjunkturinstitutet som i sin marsrapport under titeln 
"Svensk ekonomi står stark trots kriget" konstaterar att världssituationen driver på prisuppgången och 
höjer inflationen i landet. Detta motverkas till viss del av ökad offentlig konsumtion och en fortsatt 
stark efterfrågan som gör att sysselsättningen hålls uppe. I junirapport förstärks bilden, då institutet 
skriver att "den skyhöga inflationen för svensk ekonomi in i en lågkonjunktur". De framhåller att 
arbetsmarknaden fortsätter utvecklas i en positiv riktning. I jämförelse med år 2019 ligger 
arbetslösheten dock fortfarande omkring 1 procentenhet högre i år, ca 7,6 % (jfr 6,3% 2019). 
Utvecklingen av sysselsättningsgraden väntas fortsätta ligga på en god ökningstakt 2023 och den drivs 
på av en stark BNP-tillväxt och hög efterfrågan på arbetskraft främst i tjänstesektorn och offentlig 
sektor. 

Slutsatsen av rapporterna är att trots ökad inflation kommer det kommunala skatteunderlaget att öka, 
vilket främst beror på högre pris- och löneökningar jämfört med tidigare prognoser. I reala termer är 
dock skatteunderlagstillväxten låg eftersom köpkraften urholkas av prisökningarna. 

Ekonomin, välfärdsutmaningarna med det demografiska trycket ställer krav på kommunen. Sett till 
nämndens ansvarsområde är ökningen av ungdomskullarna av störst betydelse. I ett tioårsperspektiv 
bedöms befolkningsunderlaget för gymnasieskolan öka.  Beaktande vikande befolkningsunderlag i 
förskoleåldern, som vi ser just nu, kan det dröja upp till tio år innan denna trend bryts, förutsatt att det 
inte blir en ytterligare flyktingvåg eller annat som påverkar befolkningsunderlaget. Demografiprognosen 
är viktig att följa och att kunna ta fram en rimlig elevprognos som även innefattar köpta-sålda platser är 
en central fråga för den framtida gymnasieskolan. När det gäller Vuxenutbildningen är den mindre 
känslig för negativa konjunkturförändringar beroende på att statliga åtgärder ofta innefattar riktade 
satsningar till denna verksamhet. Konjunkturinstitutet konstaterar att "det finns ett betydande 
matchningsproblem på den svenska arbetsmarknaden", vilket innebär att utbildnings- och 
omskolningsbehoven kommer även fortsättningsvis bidra till ett högt fokus på Vuxenutbildningen. 

Sammantaget innebär de ekonomiska omvärldsförutsättningarna att det efter en pandemi som skapat 
en utbildningsskuld trots allt föreligger hanterbara ekonomiska förutsättningar inför 2023. Däremot är 
bedömningen att åren 2024. 2025 med hög sannolikhet kommer medföra effektiviseringskrav. 
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Statsbidrag 
En inte obetydlig del av nämndens totala omsättning (drygt 15%) består av riktade statsbidrag. 
Sammanställningen i tabellen nedan är baserad på SKR´s senaste specificering av vissa riktade 
statsbidrag och Skolverkets statsbidragskalender. Det är viktigt att följa dessa intäkter för att undvika att 
ordinarie verksamhet byggs på kortsiktig finansiering. 

Statsbidrag  [tkr] Riktat 2021 2022 2022 2023 2024 

  utfall budget prognos budget bedömnin
g 

Lärarlönelyft Alla 8 900 8 400 8 400 9 000 osäker 

Karriärstjänster (1:e lärare) Alla 4 600 2 600 4 600 4 600 4 600 

Behörighetsutb. yrkeslärare Alla 1 800 1 800 1 800 1 500 1 500 

Lärarassistenter Alla 1 500 800 1 600 1 500 osäker 

Etableringsersättning * Alla 12 500 0 8 000 7 000 5 000 

Asylersättning # Alla 1 000 0 100 okänt okänt 

Skolmiljarden Alla 5 900 aviserat 7 300 avslutat avslutat 

Förstärkning elevhälsa GY 0 0 900 500 0 

Fjärde tekniskt år GY 3 000 2 200 2 200 1 800 1 800 

Lärling GY 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Introduktionsprogrammet GY 3 000 avslutat avslutat avslutat avslutat 

Lovskola GY 1 300 840 840 800 800 

Yrkeshögskola VUX 13 900 16 500 16 500 20 000 20 000 

Yrkesvux VUX 72 000 ökat 60 000 liknande liknande 

Lärcentrum VUX 2 000 0 1 200 avslutat avslutat 

* = Etableringsersättningen betalas ut av Migrationsverket till Arbetslivsförvaltningen, som ger en del till 
gymnasiets språkintroduktion och vuxenutbildningens sfi. 
# = Asylersättningen söks av förvaltningen hos Migrationsverket. 

 - Osäkert statsbidrag för lärarlönelyft 
Under våren 2022 aviserade regeringen att lärarlönelyftet skulle flyttas till likvärdighetsbidraget för att 
minska administrationen. Detta skulle ge en minskning för nämndens del på ca 3 mnkr per år de 
kommande tre åren, eftersom gymnasieskolan inte är föremål för likvärdighetsbidraget. Regeringen har 
omvärderat beslutet och  man avser att låta medlen ligga kvar i lärarlönelyftet, tills det att en översyn 
har gjorts av riktade statsbidrag inom skolområdet. 

Lokalkostnader 
Lokalförsörjningsnämnden gjorde en översyn av nämndens hyror förra året som ledde till en större 
hyresjustering som nämnden kompenserades för i kommunbidraget. Om ytterligare hyresjusteringar 
som missades i utredningen skulle bli aktuellt, förutsätter nämnden att det ges kompensation även för 
detta. 

Nämnden konstaterar att det ökade elevunderlaget kommer leda till större ökning av lokalkostnaderna 
de närmaste åren. Projekten för Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnaset pågår och när de är 
klara kommer nämnden framställa om ökat kommunbidrag för att kompensera den ökade hyran. 
Nämnden ser en risk i att resurserna för undervisningen skulle kunna urholkas i och med att 
lokalutökningen sker på ett succesivt sätt, jämfört med att det byggs en ny gymnasieskola. Om en ny 
skola byggs kan nämnden begära kompensation vid ett tillfälle. Vid flera, stegvisa lokalutökningar måste 
hyresökningarna bevakas hårdare och begäran om kompensation kan behöva göras vid flera tillfällen. 
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Preliminär budgetram för 2023 

Ingående budgetram från 2022 (inkl riktat löneutrymme helårsuppräknat): 621,75 mnkr. 

De procentsatser som används i kalkyleringen för att räkna upp de ekonomiska ramarna i budget 2023 
är 2,8 % för personalens lönekostnader och 2,5 % för övriga kostnadsökningar. Detta höjer 
budgetutrymmet för samtliga verksamheter med 16,9 mnkr. 

Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gymnasieåldrarna, gruppen 16 – 19 år, ger en 
ökning på 2,28%. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras även i år fullt ut för denna 
förväntade förändring, vilket höjer ramen med 10,6 mnkr. 

Detta ger en preliminär grundram på 649,25 mnkr. 

Budgetdisponeringar 2023 

Enligt beslut i kommunfullmäktige skall 1 % av tilldelad ram avsättas till i en central buffert för 
oförutsedda händelser, vilket innebär ca 6,5 mnkr. 

Uppräkningen för löne- och kostnadsökningar tillfaller samtliga verksamheter och volymjusteringen för 
befolkningsunderlaget tillfaller gymnasieskolan. 

Förväntade löneökningar kommer i budget 2023 beräknas med 2,1 % för samtliga personalkategorier 
från och med april 2023 (månadslön räknas upp med ((2,8% /12) * 9) = 2,1%). Det så kallade 
lönemärket i avtalsförhandlingarna förväntas sättas under hösten i år, och det finns avsatt en 
kommuncentral reserv, för att hantera ett eventuellt högre utfall i lönerörelsen. 

Personalomkostnadspålägget för Borås Stad beräknas öka jämfört med 2022, från 39,90 % till 43,40 %. 
Detta är en exceptionell ökning på 3,5 procentenheter, som förklaras av dels höjda premier i det nya 
pensionsavtal som ska tillämpas från årsskiftet dels på grund av ökat prisbasbelopp (inflationsdrivet) 
och andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen. Detta får till 
konsekvens att personalkostnaden kan öka med ca 12,5 mnkr för nämnden, vilket är en ovanligt stor 
och svårförutsedd kostnadsökning. Nämnden förutsätter att det ges kompensation för detta, när de 
definitiva budgetramarna för 2023 tas fram. 

Sammanfattning, behov av medel utöver befintlig  ram 

• Aviserad ökning av Personalomkostnadspålägget 12,5 mnkr 
• Aviserad ökning på grund av ytterligare hyresjusteringar 1,8 mnkr 

4.3 Verksamhet 2023 

Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Central administration     

Intäkt 1 666 1 157 691 700 

Kostnad -20 670 -20 157 -20 683 -20 200 

Nettokostnad -19 004 -19 000 -19 992 -19 500 

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -1 177 -1 200 -1 200 -1 200 

Nettokostnad -1 177 -1 200 -1 200 -1 200 

Gymnasieskola     

Intäkt 141 939 149 445 149 831 151 340 

Kostnad -570 912 -611 771 -608 260 -640 997 
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Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Nettokostnad -428 973 -462 326 -458 429 -489 657 

Vuxenutbildning     

Intäkt 117 514 130 497 137 048 133 548 

Kostnad -207 397 -221 897 -221 345 -227 648 

Nettokostnad -89 883 -91 400 -84 297 -94 100 

Gymnasiesärskola     

Intäkt 11 291 11 000 10 995 12 298 

Kostnad -45 498 -47 083 -47 407 -49 498 

Nettokostnad -34 207 -36 083 -36 412 -37 200 

Naturskola     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -438 -500 -500 -500 

Nettokostnad -438 -500 -500 -500 

Insatser enligt LSS     

Intäkt 2 146 1 500 1 300 1 800 

Kostnad -2 883 -2 117 -2 096 -2 400 

Nettokostnad -737 -617 -796 -600 

Buffert     

Intäkt  0 0 0 

Kostnad  -6 024 -6 024 -6 493 

Nettokostnad  -6 024 -6 024 -6 493 

Totalt     

Intäkt 274 556 293 599 299 865 299 686 

Kostnad -848 975 -910 749 -907 515 -948 936 

Nettokostnad -574 419 -617 150 -607 650 -649 250 

4.3.1 Central administration, politisk verksamhet och buffert 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens politiska verksamhet fortlöper enligt den beskrivning som 
ges under avsnitt 3.  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administrations mål och 
uppdrag utöver det löpande arbetet är: 

• Stödja arbetet enligt den reviderade Bildningsstaden Borås, i syfte att förbättra och utveckla 
verksamheterna. 

• Leda och styra arbetet med de gemensamma, prioriterade utvecklingsområdena. 
• Fortsätta arbetet med kvalitativa kunskapsuppföljningar. och undersökningar för utvärdering av 

skolornas sociala och pedagogiska klimat. 
• Leda arbetet med framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Utöver ovan punkter finns en mer omfattande lista med prioriterade uppdrag till förvaltningen. 
Prioriteringen har gjorts i dialog mellan förvaltningen och nämnden. 

Budgetförutsättningarna inför 2023 avseende nämnd och central administration bedöms vara 
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oförändrad jämfört med innevarande års budget. En avsättning för central buffert på 1 procent av 
ramen budgeteras på ett centralt ansvar. Syftet är att denna buffert ska användas för risker som är svåra 
att förutse i budgeteringen, framförallt när det gäller negativa förändringar på köpta-sålda platser. 

4.3.2 Gymnasieskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Gymnasieskolans arbete som samhälls- och demokratiaktör definieras i utvecklingsplanen 
Bildningsstaden 3.0. Verksamheterna har de tre utvecklingsområdena Det goda lärandet, Värdegrund och 
Kvalitetsarbete som gemensam nämnare i arbetet med att utveckla verksamheten, men har utifrån 
utvecklingsområdena definierat skolspecifika utmaningar och fattat beslut om insatser och åtgärder 
kopplat till dessa. Inom uppdraget som samhällsaktör är examensgraden i gymnasieskolan av strategiskt 
intresse. 

Som samhälls- och demokratiaktör är också gymnasieskolans arbete med värdegrundsarbete viktigt. Här 
ligger fokus på inkludering och likvärdighet, demokrati och likabehandling, för jämställdhet och mot 
diskriminering, trakasserier, främlingsfientlighet och rasism. Det handlar om att i varje verksamhet 
skapa en kultur som genomsyras av ett hälsofrämjande arbete vilket har som syfte att skapa trygghet 
och studiero. Alla som arbetar i våra verksamheter ska vara med och bidra till att skapa de bästa 
förutsättningar för eleven att lyckas i sin kunskapsutveckling. 

Förvaltningens utvecklingsplan pekar ut riktningen för värdegrundsarbetet och varje verksamhet 
utarbetar med utgångspunkt i den gemensamma utvecklingsplanen en egen plan för detta. Exempel på 
insatser i det främjande arbetet är att utveckla Elevhälsans funktion i det hälsofrämjande arbetet, fokus 
på det frånvaroförebyggande arbetet och det närvarofrämjade arbetet. 

Resultaten från Skolklimatundersökningen 2022 visar, inom samtliga verksamheter, att en majoritet av 
eleverna känner sig trygga och respekterade i skolan både av lärare och kamrater. Det är ett resultat som 
legat på en god nivå under flera års tid. Resultaten visar dock på en viss variation mellan 
verksamheterna och inom områden vilket kräver vidare analyser och insatser. Förvaltningen har 
identifierat ett behov av att mer på djupet analysera och kartlägga orsakerna till varför elever upplever 
sig otrygga. Det gäller framförallt i arbetet med att ta fram rutiner och stödmaterial för kartläggningar 
men också i arbetet med att organisera forum för inflytande. En fördjupad presentation av resultatet 
från enkäten kommer ges vid kommande nämndmöte, tillsammans med en presentation av 
måluppfyllelsen/elevresultaten från avslutat läsår. 

Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar samt 
förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. Exempel på insatser är att undersöka och 
analysera sambandet mellan otrygghet och avbrott i studier. 

Gymnasieskolan bidrar i samhällsperspektivet dessutom till målet om fullföljda studier med hög 
examensgrad, minskade avbrott, samt utökade platser för elever med ofullständiga betyg från 
grundskolan. Förvaltningens ledning arbetar dessutom under året med att utveckla analysförmågan med 
intersektionell analys i syfte att säkerställa att alla elevgrupper får en likvärdig utbildning oavsett 
bakgrund. 

Viskastrandsgymnasiet har gjort en kartläggning av branschernas kompetensbehov inom bygg- och 
anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och el- och energiprogrammet. I nuläget 
finns inte förutsättningar att utöka utbildningsplatserna på dessa program på grund av brist på APL-
platser (praktikplatser). Med tanke på söktrycket på dessa utbildningsplatser och utmaningen att utöka 
programmen med bibehållen kvalitet och fortsatt starkt stöd från branscherna, kommer denna fråga 
vara strategiskt viktig för nämnden. 

Gymnasieskolan, ekonomi 

Gymnasieskolan är den ekonomiskt sett största verksamheten i nämndens ansvarsområde och den har 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2023 - Planeringsunderlag 25(38) 

ett högt effektivitetsmått som ligger nära nivån för grönt, i nationella statistikdatabasen Kolada. 
Nämnden står för god hushållning av de resurser som tilldelats och levererar goda resultat. Detta 
återspeglas även av annan data exempelvis Öppna jämförelser, där bilden stärks av att gymnasieskolan 
är bland de 25 % bästa i måluppfyllelse i landet. 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för ekonomi i balans tre år i rad. Denna omställning har 
genomförts enligt plan och under 2022 har ekonomisk balans uppnåtts, vilket krävt fokus på ekonomin, 
uthållighet och noggrann uppföljning. Förvaltningens ekonomistyrning har fokuserat på att 
anpassningarna genomförts på ett väl avvägt sätt, för att inte äventyra måluppfyllelsen i 
kärnverksamheten. 

Kostnad per elev, över tid 

 
Grafen ovan visar att kostnadsutvecklingen per elev över de senaste sju. Materialet är hämtat från 
nationell databas. De streckade graferna är jämförbara kommuner enligt "Kolada-urval". 

• Administrationskostnaden, som ingår i Övrigt, har minskat de senaste åren. 
• Kostnaden för lärarledd undervisning ökat stabilt. En förklaring till ökningen av lärarledd 

undervisning de senaste åren är, förutom bemanningen, riktade satsningar till lönebildningen. 
Kärnverksamheten har prioriterats. 

• Kostnaden för läromedel har minskat senaste åren, framförallt beroende på val av digitala 
verktyg. 

• Elevhälsan har legat på en stabil nivå över åren, och har inte påverkats av de senaste årens 
anpassningar. 
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Grafen ovan visar att kostnadsläget i Borås Stads gymnasieskola är lågt i relation till riket (senast 
tillgänglig statistik). De senaste årens anpassningar har bidragit till att öka skillnaden mellan Borås egna 
skolor och jämförande graf för riket. För att inte äventyra måluppfyllelsen är det avgörande med god 
ekonomisk kontroll för att bibehålla en ekonomi i balans över tid. Nationell statistik för år 2022 
publiceras v 35. 

Lärartäthet 

Måttet elever/lärare är den indikator som på helheten bäst visar förändringar över tid i skolornas 
organisation. 

 
Grafen ska läsas att ett lågt läge visar färre lärare per elev (hög lärartäthet). Lärartätheten under det 
senast tillgängliga året tangerar samma nivå som före flyktingvågen. Nämndens åtgärdsplaner för en 
budget i balans med anpassningar inom gymnasieskolan har gett avsett resultat. 

Gymnasieskolan, köpta - sålda platser 

Inflödet av elever från andra kommuner har minskat de senaste åren med drygt 200 elever. Dessa 
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intäktsplatser har påverkat nettot för köpta-sålda platser negativt, vilket varit med att bidra till 
nödvändiga anpassningar i de egna gymnasieskolorna. Det är dock positivt att trenden vänder och 
elevtalet för de som kommer från andra kommuner ser ut att öka. 

När det gäller köpta platser, framförallt elever hos fristående huvudmän i Borås har nivån legat på en 
försiktigt ökande trend de senaste åren. I samband med att budget 2021 gjordes fanns det information 
hos Skolinspektionen om aviserade etableringar i Borås, under året. Förutom utökning av program hos 
befintliga hade en fristående huvudman planer för en etablering av en helt ny skola i Borås. Därför togs 
det höjd för detta i budgeteringen, men ingen av de aviserade etableringarna blev av, vilket förklarar 
skillnaden mellan budget och utfall 2021. 

Dessa faktorer är mycket svåra att prognosticera i samband med att budget upprättas, vilket gör att 
avvikelser kan uppstå sent på året när läsårsstarten varit och klasserna stabiliserats. 

Ekonomiskt netto för köpta - sålda platser 

 
I ett tioårigt perspektiv har Borås Stads egna gymnasieskola lockat eleverna, vilket gett ett positivt netto 
i budgeten för köpta-sålda platser som gynnat den egna gymnasieskolan. Från en toppnivå 2016 har 
dock läget förändrats kraftigt, vilket varit en bidragande orsak till anpassningarna inom den egna 
gymnasieskolan de senaste tre åren. Orsakerna har varit utökning på vissa program hos fristående 
huvudmän ("köpta" platser), samt att vi tappat elever från grannkommuner ("sålda" platser). Skillnaden 
i utfall mot budget som noteras för år 2021 förklaras av att tidigare aviserad nyetablering hos fristående 
huvudmän inte genomfördes. 

Baserat på den senaste informationen om icke realiserade etableringsplaner hos fristående huvudmän 
och på att fler elever från andra kommuner återigen söker sig till vår gymnasieskola är budgeteringen 
för kommande år ett mer positiv netto. 

För att kunna göra en rimlig budgetering och uppföljning gäller följande rutiner: 

• Köpta platser andra kommuner och landsting (andel av betalningsansvaret, ca 3 %) 
Antagningsenheten har en kommunikation med boråseleverna som inte väljer de egna 
gymnasieskolorna i samband med ansökning. Uppgifterna säkras och registreras i systemet för 
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"Regional samverkan” i augusti-september. 
• Köpta platser fristående skolor utanför Borås (andel av betalningsansvaret, ca 2 %) 

Mycket svår att göra prognos på eftersom dessa ansökningar inte hanteras av 
antagningsenheten. Svårt veta vilka skolor vi ska ringa och fråga. Här måste baseras budgetering 
på trend över tid. 

• Köpta platser fristående skolor i Borås (andel av betalningsansvaret, ca 10 %) 
Sent registrerade elever (flyttar hit/byter skola). Fristående skolors elevregister ska stämma med 
vårt register ”Regional samverkan”. Här sker ingen automatisk systemöverföring, arbetet görs 
manuellt av administratörerna på respektive fristående skola, vilket kan innebära en felkälla. Vi 
har upprättat en dialog med fristående för att minimera denna risk. 

• Sålda platser (andel av dimensioneringen, ca 20 %) 
Krävs väl fungerande avbrottsrutiner på våra skolor och ett effektivt administrativt flöde. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ca 15 % av nämndens betalningsansvar (boråselever att 
finansiera) söker sig till externa skolor, varav den störta andelen, ca 10%, är till fristående skolor i 
Borås. Då det står ungdomarna fritt att söka gymnasieutbildning och omkring en på tio av ungdomarna 
gör sena omval ger detta en uppenbar en risk i de ekonomiska prognoserna för köpta platser. 

När det gäller sålda platser påverkar det andelen elever att ta hänsyn till vid dimensioneringen av Borås 
Stads gymnasieskola. Andelen är ca 20 % externa elever från andra kommuner. Denna andel har en stor 
påverkan på det ekonomiska utfallet för sålda platser. 

Sammantaget understryker dessa förhållanden vikten av att det finns en rimligt tilltagen buffert för att 
hantera riskerna inom köpta-sålda platser. 

Befolkningsunderlaget 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens rapport Framtidens gymnasieskola som lades fram på 
nämndens decembersammanträde 2020 beskriver behoven av utbyggnad av gymnasieskolan i Borås. En 
av de viktigaste bakgrundsfakta i frågan om framtidens gymnasieskola är befolkningsutvecklingen för 
åldersgruppen. Med utgångspunkt i befolkningsprognoserna bedöms antalet elever öka med i 
genomsnitt ca 100 elever per år fram mot år 2030, med förbehållet att ju längre fram i tiden desto 
större osäkerhet finns i prognoserna. 

Gymnasieskolans attraktion 

Nämnden har låtit genomföra en attitydsundersökning bland ungdomar i gymnasieålder. Utfallet har 
gett en fördjupad bild av elevers attityder till våra skolor och de gymnasieprogram vi erbjuder samt hur 
informationsbehovet i samband med gymnasievalet ser ut. Undersökningens resultat har legat till grund 
för utvecklingsarbete med syfte att förbättra informationen om gymnasieskolan och öka attraktionen till 
alla gymnasieprogram. Arbetet innefattar även att fånga upp vilka positiva respektive negativa attityder 
till skolan och utbildningarna som bör förstärkas eller motverkas. 

Gymnasieskolan, lokaler 

Almåsgymnasiet kan med mindre lokalanpassningar emot ytterligare ca 300 elever. Sven 
Eriksonsgymnasiet kommer att nyttja fyra salar här, fram till att deras utbyggnad är klar. 
Vuxenutbildningen lånar temporärt lokaler här, för deras restaurang/café-utbildningar som normalt är 
lokaliserade på Kyllared (tillfälligt transitboende för flyktingar). Omklädningsrum behöver anpassas till 
Vård- och omsorgsprogrammets behov. 

Bäckängsgymnasiet har under ledning av Lokalförsörjningsförvaltningen startat upp projekteringen för 
projektet Campus Bäckäng för att lösa skolans framtida lokalbehov. För att lösa akuta lokalbehov byggs 
det om för att tillskapa två kontor, två nya salar anpassade för Naturvetenskapsprogrammet en ny 
bildsal och en film- och ljudstudio för Estetprogrammet. För att möta elevökningen i närtid kommer 
det att färdigställas tillfälliga lektionssalar på Sparregatan, som ska tas i bruk under hösten. 

Sven Eriksonsgymnasiet har under ledning av Lokalförsörjningsförvaltningen startat upp projektering 
av en ny byggnad skolans område. Behovet är sex nya lärosalar med tillhörande grupprum, kårlokal, 
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uppehållsrum och toaletter, samt omdisponering av befintliga lokaler för att öka antalet sittplatser i 
matsalen. Nytt lärarrum och kontor för SYV ska byggas i hus 1 och en tekniksal i hus 5 ska byggas om. 

Viskastrandsgymnasiet har en pågående analys för att utreda hur ledig yta som uppstått i samband med 
fordonsprogrammets flytt till Viared ska nyttjas på bästa sätt. Lokalerna på Viared, Stämpelgatan ska 
genomgå en större renovering med nytt kök, matsal och omklädningsrum. 

4.3.3 Vuxenutbildning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Vuxenutbildningen växer och krymper samtidigt 

• Vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå noterar ett minskat söktryck i takt 
med att arbetsmarknaden har förändras. Färre elever än tidigare år sökte utbildning till 
utbildningsstarten i Januari 2022. För yrkesvux del leder minskade volymer till minskade 
statsbidrag, men i motsvarande mån minskade kostnader. För utbildningar som bedrivs i egen 
regi kan det dock ändå innebära ekonomisk förlust om inte verksamheten anpassas. Vissa delar 
av utbudet bör därför ses över. 

Förutom minskade volymer innebär denna förändring ett större fokus på elever som står långt från 
arbetsmarknaden. Det är oftare elever med kort eller ofullständig tidigare utbildning som står utanför 
arbetsmarknaden under högkonjunktur. Där finns vanligen ett större behov av lärarledd undervisning, 
samverkan med andra inblandade myndigheter och resursteam (speciallärare, specialpedagog, kurator). 
Att utveckla både det generella stödet till alla elever och mer riktat stöd till elever i behov av större 
insatser är ett viktig del av Vuxenutbildningens utvecklingsplan. 

I och med att situationen på arbetsmarknaden kan svänga är det svårt att förutse hur länge den 
minskade volymen kommer att hålla i sig. Den största utbildningsstarten sker i september och i viss 
mån kan en mindre utbildningsstart i januari ”kompenseras” av att fler som avstått från att söka i 
Januari istället söker i septemberstarten. Regeringen har även aviserat ett omställningsstudiestöd som 
gör det möjligt att studera med upp till 80 % av lönen i upp till 44 veckor. Detta kan också komma att 
påverka söktrycket på kortare utbildningar på gymnasial nivå och yrkeshögskolenivå. Förändringen i 
SFI med sammanhållen utbildning (se rubriken ändrade regleringar i Vuxenutbildning) kommer sannolikt att 
innebära att fler elever läser andra ämnen vid sidan av SFI, vilket kommer att öka volymerna. 

• Yrkeshögskolan expanderar som en följd av att nya utbildningar har blivit beviljade. När fler 
utbildningar beviljas behöver verksamheten växa med mycket kort varsel. Verksamhetens 
förmåga till detta bedöms på det stora hela vara god. Bland annat har Yrkeshögskolan arbetat 
fram en ny mer flexibel organisation som nu har satt sig. Dock uppstår det svårigheter när det 
inte är möjligt att anskaffa lämpliga lokaler i den takt som krävs. Idag behöver verksamheten 
hantera situationen med improviserade och tillfälliga lösningar till dess att lämpliga lokaler finns 
på plats. Vuxenutbildningens målsättning är olika delar av verksamheten ska kunna samnyttja 
resurser och lokaler på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Förändringar i omvärlden fordrar följsamhet 

• Förändringar i regionens arbetsmarknad förväntas påverka utbildningsbehovet framöver. 
Etableringen av en batterifabrik i Svenljunga är exempel på en större förändring. 
Vuxenutbildningschefen ingår i Boråsregionens kompetensråd och har regelbunden kontakt 
med näringsliv och utbildningschefer regionen i frågor om hur arbetsmarknadens behov 
utvecklas. Möte med Svenljungas kommundirektör är inplanerat inför eventuell etablering av 
batterifabriken. 

• För närvarande ser vi inte att verksamheten kommer att påtagligt påverkas av kriget i Ukraina. 
Detta kan dock komma att ändras beroende på hur länge det ryska angreppet fortgår och om 
det sker en eskalering. Även inrikespolitiska beslut om hur krisen ska hanteras kan påverka i 
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vilken utsträckning vuxenutbildningen berörs. Vuxenutbildningen följer utvecklingen för att 
kunna möta de behov som uppstår. 

Ändrade regleringar i vuxenutbildningen påverkar organisationen 

• Från och med sommaren 2022 har kommunen skyldighet att erbjuda alla elever som omfattas 
av den s.k. utbildningsplikten en sammanhållen utbildning. Utbildningen ska syfta till att ge 
deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 
arbetsmarknaden. Den ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och 
följa en plan beslutad av hemkommunen. Arbetet med att implementera förändringen pågår 
och även elever som inte ingår i utbildningsplikten kommer att erbjudas motsvarande 
utbildning. Det finns flera skäl till detta. Bland annat ser verksamheten att fler elever har 
motsvarande behov. Det blir effektivare och begripligare om fler elever omfattas än om det är 
en utbildning som är exklusiv för en specifik elevkategori. Erbjudandet ligger även i linje med 
andra regleringar som ställer krav på att olika utbildningsformer ska kunna kombineras. 

• Förändrade regleringar ställer ökade krav på regional samverkan. De succesivt ökade krav på 
vuxenutbildningen genom t.ex. rättighetslagstiftning gör att det blir svårare för mindre 
kommuner att leva upp till kraven. Behoven av en effektivare samordning ökar för alla 
kommuner. En arbetsgrupp med representanter från alla kommuner inom BR-vux har 
tillsammans arbetat fram möjliga samarbetsområden: 

• Resursteam. Gemensam tillgång till stödresurser för en bättre likvärdighet i regionen. 
• Särskild utbildning för vuxna. Samordnad utbildning för att säkerställa ett utbud i alla kommuner. 
• Fjärrundervisning, av vissa högskoleförberedande kurser för ett bredare utbud i regionen och effektivare 

resursanvändning. 

Ett upplägg för samarbete nu går ut som förslag till kommunerna Olika kommuner i regionen har olika 
behov vilket innebär att olika kommuner kan välja att delta i olika delar. 

Upphandling av utbildning 

• När en ny större upphandling görs av utbildning påverkar utfallet kostnader, utbud och kvalitet. 
I skrivandets stund pågår upphandling av yrkesvux-utbildningarna. En ny upphandling för den 
del av SFI som bedrivs på entreprenad planeras. Verksamheten ser behov av att utveckla en 
mer ändamålsenlig modell för upphandling av SFI som lägger större vikt vid kvaliteten i 
utbildningen. Detta kan komma att innebära ökade kostnader. 

Vuxenutbildningens utvecklingsplan 

Vuxenutbildningen arbetar fram en ny utvecklingsplan med utgångspunkt i Bildningsstaden Borås. Tre 
övergripande utvecklingsområden är identifierade: 

• Meningsfull och begriplig undervisning för alla elever 

Utvecklingsområdet handlar i huvudsak om den ordinarie undervisningen och hur vi ger lärare 
möjlighet att utveckla sin undervisning. 

• Rätt stöd i rätt tid 

Utvecklingsområdet handlar om hur vi ser till att alla elever har möjlighet till en realistisk och väl 
avvägd studieplan som passar ihop med livssituationen i övrigt och hur vi tillgängliggör det stöd som 
finns på skolan. Det handlar också om vilket stöd i form av mer anpassad utbildning vi erbjuder för 
elever som har behov av mer omfattande insatser. Ofta i samverkan med andra aktörer för att hantera 
frågor om t.ex. försörjning. Här ingår bland annat implementeringen av Vi-projektet – som innebär ett 
utökat mentorskap. 

• Praktik för alla 

Utvecklingsområdet handlar om att utveckla samarbetet med arbetslivet för att säkra tillgången på 
praktikplatser med en hög kvalitet. Här ingår även att se till att det finns tillräckligt med praktikplatser 
för personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Gymnasie- och 
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vuxenutbildningsförvaltningens verksamhetschefer påbörjar ett arbete med att skapa en plattform där 
arbetsgivare och skola möts med syfte att säkerställa: 
- Ett utbud som motsvarar arbetslivets behov. 
- Tillgång till praktikplatser av hög kvalitet. 

Vuxenutbildningens ekonomi 

Vuxenutbildningens ekonomiska ramtilldelning bygger på en historisk nivå som uppräknats med 
sedvanliga index genom åren. Nivån har också förändrats över tid på grund av satsningar, 
neddragningar och effektiviseringskrav, vilket gör det omöjligt att fastställa en normerande utgångsnivå, 
eller grundnivå för Vuxenutbildningens resurstilldelning. En riksomfattande norm liknande 
riksprislistan för gymnasieskolans nationella program finns inte. 

Det är förenat med stora svårigheter att göra en träffsäker prognos på elevunderlaget till 
Vuxenutbildningen eftersom den vänder sig till en bred åldersgrupp och innefattar flera skolnivåer. Att 
skapa en resursfördelningsmodell liknande gymnasieskolan kommer inte svara upp mot verksamhetens 
förutsättningar och varierande efterfrågan. Det är också svårt att i förväg ge volymuppdrag till 
verksamheten eftersom förutsättningarna för elevunderlaget och utbildningsefterfrågan snabbt 
förändras, många gånger under innevarande budgetår. Det är också förknippat med svårigheter att 
använda socioekonomiska fördelningsgrunder för att sätta nivån på nämndbidraget. Däremot kan en 
tioårig historisk trend ge en indikation som är vägledande i analysen av verksamhetens dimensionering. 

Med detta som grund är det rimligt att storleken på Vuxenutbildningens nämndbidrag även 
fortsättningsvis bygger på befintlig nivå med uppräkningar i samband med den årliga budgetprocessen. 
En viktig del i budgetprocessen är därför att göra en analys av de behov som går att förutse för 
verksamheten och att ramtilldelningen får bygga på analysresultatet. 

Ramökning 2022 för prognosticerad elevökning i Vuxenutbildningen 
I budget 2022 fick Vuxenutbildningen en ramökning på 7 mnkr för att möta upp resursbehovet inför 
en prognosticerad elevökning till de ramfinansierade och rättighetslagstiftade delarna av Komvux. 
Denna tillströmning av elever har fördröjts framförallt på grund av att arbetsmarknaden förändrats i 
positiv riktning, vilket innebär att fler har jobb och färre söker sig till Vuxenutbildningen jämfört med 
vad de nationella prognoserna pekade på i slutet på 2021. 

Verksamheten har däremot andra kostnadsökningar som gjort att ramökningen behövts för: 

• Införandet av 23-timmarsvecka och yrkesspår inom sfi är kostnadsdrivande i storleken 1 mnkr 
• Beslutet att behålla yrkesutbildning med textil inriktning i egen regi med ett högt kostnadsläge 

som inte täcks upp av statsbidrag är kostnadsdrivande i storleken 1,5 mnkr 
• Ökade kostnader för Folkhögskolan Alma som bedriver sfi som egen huvudman i storleken 1 

mnkr. 

Det innebär att hälften av ramtillskottet behövs i verksamheten för att klara ordinarie verksamhet, men 
resten behöver hanteras i särskild ordning för att möta en eventuell elevtillströmning. I och med att 
situationen på arbetsmarknaden kan svänga är det svårt att förutse hur länge den minskade volymen 
kommer att hålla i sig, vilket innebär att den ekonomiska styrningen av Vuxenutbildningen blir viktig de 
kommande åren. 

Vuxenutbildningen, lokaler 

Vuxenutbildningen har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen startat projektering för 
lokalutökning i samband med nya YH-utbildningar. Eftersom utbildningarna beviljas med kort varsel 
kommer man tillfälligt förhyra lokaler på TFC, Simonsland, tills lokalbehovet är löst. 
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4.3.4 Gymnasiesärskola och insatser enligt LSS 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Alla tre enheter i gymnasiesärskolan är delaktiga i arbetet med Bildningsstaden Borås och den nya 
utvecklingsplanen för Gymnasiesärskolan är under uppbyggnad och förväntas vara klar för 
implementering under höstterminen 2022. Förutom fokusområdena i Bildningsstaden, Det goda 
Lärandet, Värdegrundsarbete och Kvalitetsarbete har Gymnasiesärskolan Självständighet som ett 
primärt mål. 

Utöver dessa utvecklingsområden har ledningen identifierat att det finns ett stort behov av att arbeta 
med att stärka kompetensen kring digitalisering. Skolans ledning kommer ta nya tag med 
digitaliseringsplan och planera för insatser för all personal och för elever. Eleverna ska förstå och 
lärarna ska ha kompetens i digitaliseringens betydelse i samhället. Eleverna behöver lära sig att hantera 
de områden som är viktiga för dem under skoltid, APL, praktik och efter studenten. 

I vårens skolklimatundersökning, som är anpassad för gymnasiesärskolan, utvärderas områdena 
kunskap och lärande, delaktighet och inflytande, bemötande och trygghet samt trivsel. Svarsfrekvensen 
låg i år på 100 % vilket är mycket gott. 

Organisation 
Sedan vårterminens start 2022 är alla funktioner inom verksamhetens elevhälsa organiserat i ett 
elevhälsoteam. Samtliga roller har tillsvidaretjänster på heltid och varje uppdrag är fördelat på tre 
enheter. 
Skolans ledning har utökats med en intendent som startar sitt uppdrag i maj. 
Gymnasiechefens roll fungerar bra och utvecklingsarbetet med verksamheten och organisationen 
fortsätter. Utvecklingsområden som kvarstår är: 

• Tydligare ansvarsfördelning när det gäller enheten på Viskastrand. 
• Se över hur arbetsfördelningen ska se ut för rektorerna. Gymnasiechefen har nu ett delat 

uppdrag då det även ingår rektorsansvar för eleverna på Bergslenagymnasiet A. 
• I dagsläget sitter rektor för gymnasiesärskolan på Viskastrandsgymnasiet i två ledningsgrupper, 

vilket förvårar för beslut och skolans systematiska kvalitetsarbete. 
• Elevhälsans lokaler behöver ses över på enheten Viskastrandsgymnasiet - Viared 
• Utvärdering av genomförda organisationsförändringar genomförs hösten 2022. 

Gymnasiesärskolan, ekonomi 

Gymnasiesärskolan ligger i ett jämförelsevis högt kostnadsläge sett till kostnad per elev i ett nationellt 
perspektiv. Om man med hjälp av Kolada väljer ut de kommuner som har en gymnasiesärskola med 
minst 40 elever och en andel av det Individuella programmet som liknar Borås, ligger vår gymnasieskola 
i ett högt kostnadsläge. I samband med budget 2020 lades ett effektiviseringskrav på verksamheten, 
som syns i nyckeltalet. 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2023 - Planeringsunderlag 33(38) 

 
Måttet kostnad per elev publiceras i statistikdatabasen Kolada påföljande år under vecka 38, vilket innebär att måttet 
för 2021 är ett beräknat mått och för 2022 är det ett budgeterat mått. 

Eftersom elevantalet i skolformen inte är så stort, men kostnad per elev är relativt hög innebär det att 
en tillfällig minskning i en enskild elevkull kommer synas tydligt på nyckeltalet eftersom det inte går att 
parera fullt ut genom snabba anpassningar i organisationen. När det gäller elevkullen som går ut i juni 
2022 är den mindre än vad den brukar vara, men prognosen för de elever som startar i augusti är i linje 
med vad det bruka vara. Detta slår ut på nyckeltalet för kostnad/elev för 2022, som följaktligen blir 
högre. 

Under år 2023 ska resursfördelningsmodellen som infördes i samband med budget 2021 utvärderas. 

Gymnasiesärskolan, lokaler 

Eleverna har behov av en skolmiljö som stimulerar deras inlärning, individuella behov samt tillgång till 
en idrottshall och en utomhusmiljö sett utifrån ett hälsoperspektiv. Många elever har behov av att träna 
för att behålla smidighet och förhindra värk. I dagsläget saknas det på Bergslenagymnasiet A. 
Bergslenagymnasiet B, Sörmarksgatan har en utomhusmiljö som är har uppgraderats i år och är nu 
mycket tillfredsställande, men enheten saknar tillgång till idrottshall. 

Båda enheterna saknar utrymme för att samla personal och elever. För att möjliggöra för samtliga tre 
enheter att bygga nätverk och samarbeta så krävs det ännu större samlingslokal. Bergslenagymnasiet A 
nuvarande lokaler är inte enbart i behov av renovering utan det krävs en ombyggnation och en 
planering för skolverksamhet som kommer våra elever till gagn, likt övriga gymnasieelever på andra 
skolor. Eftersom kvarteret där Bergslenagymnasiet A är beläget ligger inom ett område med förändrad 
stadsplanering, är det en utmaning att hålla lokalerna i gott skick med tanke på att fastigheten troligen 
kommer få annan användning. Kontakt med fastighetsägaren angående fel förs kontinuerligt. 
 
Vision för gymnasiesärskolans lokalbehov 
Flytta Bergslenagymnasiet A (nationella program) och Bergslenagymnasiet B (individuella programmet) 
till en samlad skolenhet. Här är inte ett centralt läge i staden avgörande, det viktiga är att lokalerna och 
skolområdet är väl anpassat för elevgruppen och att eleverna får tillgång till en modernt utrustad skola 
med idrottshall, skolgård och en matsal (samlingslokal). En sådan lösning skulle innebära 
effektiviseringar för: 

• Samordningen av tjänster för lärare och elevassistenter 
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• Samordning för skoladministration, nuvarande funktioner finns på båda skolorna 
• Samordning av vaktmästeri, lokalvård och skolbespisning 
• Samordning av IT-funktionen 

4.3.5 Naturskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Verksamheten nyttjas inte av någon av skolorna inom nämndens ansvarsområde och de ekonomiska 
förutsättningarna är oförändrade. Nämnden har budgetmedel för att hantera stadens kostnader 
gentemot kommunförbundet som driver verksamheten. 

Naturskolan är sedan 2002 en del av Navets Science Center i Borås. Verksamheten ska bland annat 
främja barns. ungdomars och allmänhetens intresse för teknik, naturvetenskap och matematik samt 
stödja skolpersonal genom att utveckla pedagogiska metoder och läromedel. 
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5  Investeringar 

5.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

Bäckängsgymnasiet, inventarier i samband 
med lokalutökningar  500  5 000   

Sven Eriksonsgymnasiet, inventarier i 
samband med lokalutökningar    2 000   

       

Summa  500  7 000   
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För att möta det ökade söktrycket på Bäckängsgymnasiets program hyr verksamheten tillfälligt in sig i 
andra lokaler i väntan på slutförandet av projekt Campus Bäckäng. Investeringsanslaget ska användas 
för inventarier till de utökade lokalerna för att möta ökat elevtal. 

Arbetet med lokalutökning på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet är påbörjat, med 
preliminär plan för färdigställande till 2025. När verksamheten flyttar in i de nya lokalerna kommer 
nämnden äska om investeringsmedel för inventarier. 

6 Arbetsgivarpolitik 
Att säkra rätt kompetens i organisationen (kompetensförsörjning), att uppfattas som attraktiv 
arbetsgivare med bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, utvecklings- och karriärmöjligheter är exempel 
på strategiska utvecklingsområden inom uppdraget som arbetsgivare. 

Förvaltningen vill uppnå en stabil och långsiktig personalförsörjning - Attraktiv arbetsgivare som 
attraherar, behåller och utvecklar kompetent personal vid förvaltningens skolor i syfte att säkra 
kompetensförsörjningen och kvaliteten på verksamheten för förvaltningens elever/studerande. 

I Borås Stads personalpolitiska program som är fastställt av Kommunfullmäktige framgår att Borås 
Stad har ambitioner … 
 
… att vara en attraktiv arbetsgivare 
Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och 
utveckla ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad klarar uppdraget att ge stöd och service till 
kommunens invånare och företag, professionellt, engagerat och med lärande i fokus. Det bidrar till att 
medarbetare och chefer känner stolthet och arbetsglädje. 
 
… med hälsosamma arbetsplatser 
Borås Stad utmärks av goda arbetsplatser och arbetsmiljön ger medarbetarna förutsättningar att bidra 
till verksamhetens resultat. Medarbetare och chefer har möjligheter till personlig utveckling. 
Arbetsplatsen präglas av ett öppet arbetsklimat och alla bemöter varandra med respekt. Samverkan och 
samråd mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare är en viktig del i ett gott 
arbetsklimat. Medarbetares och chefers gemensamma ansvar bidrar till den goda arbetsplatsen och 
dialog, delaktighet samt eget ansvar är naturliga inslag. God arbetsmiljö är grunden för hälsosamma 
arbetsplatser och hållbart arbetsliv 
 
. … som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. 
Borås Stad är en stor arbetsgivare med en mångfald av verksamheter och yrken som gör skillnad för 
kommunens invånare. Borås Stad erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor, ett gott ledarskap och 
möjligheter till personlig utveckling som naturliga delar i ett hållbart arbetsliv. Konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa medarbetarna och säkerställer personal 
och kompetensförsörjning. 
 

Under hösten 2021 genomfördes Medarbetarenkät i Borås Stad. I enkäten mäts bland annat Hållbart 
Medarbetarskap (HME), vilket är ett mått med kommungemensamma jämförbara nyckeltal framtaget 
av SKR. 
Resultatet i Medarbetarenkäten 2021 är fortsatt mycket positivt för förvaltningen. 88,9% av 
medarbetarna besvarade enkäten. För frågeområdena för HME anger 86,4% (2019 85%) eller mer 
positivt omdöme, 4-5 (femgradig skala), på områdena Motivation, Ledarskap och Styrning. Inom 
samtliga frågeområden ligger förvaltningen i i nivå eller över det genomsnittliga resultatet i Borås Stad. 

Pedagogisk personal 
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För att säkra kompetensförsörjningen för förvaltningens största yrkesgrupp, lärare, så pågår ett arbete 
med utgångspunkt i HÖK 21 - Lärarnas avtalsområde. Arbetsgivaren och fackliga organisationer inom 
lärarnas avtalsområde är i överens i samverkan om följande målbild för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen: 

• Verksamheten inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska uppfattas som attraktiv 
arbetsgivare där medarbetare har goda förutsättningar som bidrar till en bra arbetsmiljö och 
säkrar kompetensförsörjningen. Arbetsbelastningen ska vara rimlig i förhållande till uppdraget 
och förutsättningar i arbetsmiljön ska bidra till ett hållbart arbetsliv inom Borås Stad. 
Arbetsgivaren verkar för att möjliggöra kompetens- och professionsutveckling inom ramen för 
anställningen. 

• Verksamheten organiseras utifrån en ändamålsenlig arbets- och utvecklingsorganisation som 
stödjer elevernas lärande och skapar goda förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas i sina 
uppdrag. Förutsättningar ska finnas för ett gott chef- och ledarskap med fokus på att stödja 
lärarna i kärnuppdraget och där det finns tillit till professionen. 

• Lönen ska avspegla prestation och erfarenhet och stimulera till utveckling mot verksamhetens 
mål och god kvalitet i verksamheten. 

Förvaltningen verkar för att kvalitetssäkra alla steg i rekryteringsprocessen, från behovsanalys och 
kravprofil till introduktion. Rekryterande chefer ska anställa skickliga lärare med rätt kompetens, med 
rätt behörighet och som möter elevernas behov. Kontinuitet och rätt kompetens är kvalitetsfaktorer för 
verksamheten. Åtgärder ska också leda till att medarbetare väljer att vara kvar på arbetsplatser och inom 
vår organisation vilket i sin tur ska leda till ökad/bibehållen hög måluppfyllelse och kvalitet för 
eleverna. 

I syfte att stärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning på kort och lång sikt, utifrån målbilden, 
så arbetar förvaltningen med olika aktiviteter, som kan summeras under rubrikerna arbetsmiljö, 
arbetstid, arbetsorganisation och lönebildning. 

I stort finns många pågående processer på skolorna som syftar till att stärka trivsel, känsla av 
meningsfullhet i arbetet och arbetsmiljö. Det är också i grunden en väl fungerande verksamhet med 
stabil ledningsorganisation, ändamålsenliga stödfunktioner på skolorna, normal personalomsättning 
bland lärare och en hög trivsel. Den bilden bekräftas av resultatet i den senaste medarbetarenkäten 
(2021) i förvaltningen. Det är också viktigt att identifiera framgångsfaktorer/friskfaktorer för att 
bibehålla den upplevelsen. Även om urvalet av behöriga/legitimerade lärare har minskat vid 
nyrekrytering så tillsätts ändå majoriteten av tjänsterna utan svårigheter i dagsläget. Med det sagt finns 
det behov och möjlighet till utveckling, främst inom områdena arbetsmiljö, arbetstid och 
kompetensutveckling/professionsutveckling. Åtgärderna i handlingsplanen ska syfta till att stärka dessa 
perspektiv framöver. Det behöver vara huvudfokus på att behålla och kompetensutveckla medarbetare 
inom organisationen. Åtgärder som syftar till att behålla medarbetare kommer leda till att verksamheten 
uppfattas som attraktiv och därmed underlätta vid rekrytering av nya lärare. 

Chefer och ledare 
Sedan många år finns en hög kontinuitet för chefer i förvaltningen. Identifierade aktiviteter för att 
främja kontinuitet är att chefer på alla skolor ingår i ledningsgrupp med fler chefskollegor. 
Verksamhetschefen är placerad på skolan vilket innebär möjlighet till ett nära stöd. I takt med att 
antalet elever ökat har också behovet ökat av rektorer. Att utöka antalet rektorer innebär att 
arbetsmiljön förbättras då både antalet elever och medarbetare per rektor blir hållbart. 
Under hösten 2022 kommer en översyn att ske för Skolintendenter. Denna chefsgrupp har en högre 
personalomsättning och det är viktigt att identifiera vad det beror på. 
För att säkra kompetensförsörjning av chefer på verksamhetsnivå har förvaltningen lyft ett önskemål 
om en övergripande rekryteringsutbildning för Borås Stad likt Framtidens chef. Syftet är att förbereda 
första linjens chefer för framtida uppdrag som verksamhetschef. 

Övriga personalkategorier 
Personalkategorier inom elevhälsa, serviceorganisation och administration är förstås också viktiga 
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nyckelfunktioner att säkerställa. För dessa personalgrupper finns det dock inte något identifierat behov 
av särskilda samlade insatser. Många av de aktiviteter som genomförs inom ramen för handlingsplan 
HÖK 21 handlar om generella insatser för arbetsmiljö på skolorna vilka också kommer påverka övriga 
yrkeskategorier. 
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1 Förutsättningar 

1.1 Grunduppdrag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har flera lagar och styrdokument att förhålla 
sig till. Nedan presenteras de viktigaste och mest omfattande lagarna och styrdokumenten. 

Kommunallagen 

Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Lagen 
reglerar bland annat likställighetsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, 
beredningskrav, delegering och beslutanderätt, anmälan av delegationsbeslut, jäv, ekonomisk 
förvaltning, revision, laglighetsprövning och intern styrning och kontroll. Kommunallagen ska 
tydliggöra de grundläggande demokratiska spelreglerna. 

Förvaltningslagen 

Lagen tydliggör krav på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning i olika 
avseenden. Förvaltningslagen anger även hur myndigheter ska handlägga sina ärenden samt ska bidra 
till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltningsbesluten och därmed till att besluten blir 
riktiga i sak. Vidare ska lagen säkerställa att myndigheterna hjälper den enskilde att ta till vara sin rätt. 
Syftet är också att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och att undvika att ärenden 
prövas i för många instanser. 

Diskrimineringslagen 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig 
hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och om 
förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Skollagen 

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollagen reglerar bland annat hur 
huvudmännen ska organisera skolan, hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar, 
betygssättning, regler för att motverka kränkande behandling och vad som gäller vid disciplinära 
åtgärder såsom avstängningar. 

Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

Från den 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Sedan Sverige ratificerade  konventionen 
1990 har svensk lagstiftning anpassats utifrån tolkningar av artiklarna, däribland Skollagen. Det pågår 
också en utredning som heter Barnkonventionsutredningen. Den ska kartlägga hur svensk lagstiftning 
och praxis överensstämmer med barnkonventionen och ska redovisa sitt arbete senast den 15 
november 2020. 

Borås Stad har tagit fram verktyg för att genomföra barnkonsekvensanalys inför beslut i frågor som 
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direkt eller indirekt har en påverkan för barn. Hur omfattande Barnkonsekvensanalysen blir beror på 
frågans komplexitet, en Barnkonsekvensanalys bör genomföras vid omfattande beslut som rör barn på 
exempelvis nämndnivå. 

Förordningar 

Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar, till exempel 
förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag. Förordningarna, liksom lagar och andra 
föreskrifter, är bindande och ska följas. De tre huvudsakliga förordningarna för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden är: 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 

Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 

Föreskrifter 

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att 
regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område. 
Föreskrifterna kan exempelvis gälla kursplaner och betygskriterier och bidrag för elever i fristående 
skolor. 

Allmänna råd 

Skolverket lämnar i allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De 
allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller 
kraven i bestämmelserna på andra sätt. 

Läroplaner 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som 
omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål 
och riktlinjer för arbetet. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter används tre 
läroplaner med tillhörande kursplaner: 

 Läroplan för gymnasieskolan, Gy11 

 Läroplan för vuxenutbildningen, Lvux12 (reviderad 2017) 

 Läroplan för gymnasiesärskolan 

Reglemente 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i de 
av fullmäktige beslutade reglementena. I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente anges 
nämndens huvudsakliga ansvarsområden och huvuduppgifter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola, för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). 

Kommunfullmäktige har även beslutat om ett gemensamt reglemente för alla nämnder, vilket för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet innebär att: 

 genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och stödja Visionen om framtidens 
Borås där en helhetssyn och nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska prägla 
verksamheten. 

 upprätthålla en tydlig och ändamålsenlig organisation som kan bedriva ett så rationellt arbete 
som möjligt. 
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 vara personuppgiftsansvarig inom ansvarsområdet 

 samråda när verksamheten och ärenden berör andra nämnder. Samråd ska även ske med 
externa organisationer när dessa är särskilt berörda med utgångspunkten att skapa mesta möjliga 
nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser 

 genom delegation själv eller genom ombud föra talan i rättsmål (utom vid fall rörande fel och 
försummelse vid myndighetsutövning) och hantera statsbidrag inom nämndens område. 

Budget 

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten de ekonomiska ramarna och anger inriktning för nämndernas 
arbete. Särskilda uppdrag kan också ges till nämnderna i samband med budgeten. Nämnden anger i sin 
budget hur de ekonomiska resurserna skall användas och vilka områden som kommer att fokuseras, i 
syfte att främja elevernas måluppfyllelse och uppnå en så hög kvalitet i verksamheten som möjligt. 

1.2 Aktuellt 

Varje år sker justeringar i lagar och styrdokument som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
behöver förhålla sig till. Nedan presenteras de viktigaste förändringarna i år. 

Den tillfälliga förordningen under pandemin gäller till den 31 juli 2022. Men från den 1 april är det inte 
längre möjligt att använda fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin. Rektorns möjlighet att 
sätta betyg i vissa fall försvinner också. 

Ny eller ändrad lagstiftning  

Större möjligheter att stänga skolor 

Lagändringen gäller från och med 1 juli 2022. Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både 
fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Regeringens förslag 
innebär bland annat att det ska införas en möjlighet att besluta om verksamhetsförbud för kommunala 
skolor, vilket inte är möjligt med dagens lagstiftning. 

Ämnesbetyg ska bättre spegla elevers kunskaper 

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen om en rad ändringar i skollagen. Ändringarna syftar 
till att betygssättningen ska spegla elevernas kunskaper bättre och främja elevernas kunskapsutveckling. 

Ämnesbetyg ska ges istället för kursbetyg när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. I 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det inte längre finnas kurser. Utbildningen inom varje ämne 
ska istället ges i form av en eller flera nivåer. Betyg ska sättas i ett ämne efter varje avslutad nivå. När ett 
godkänt betyg sätts på en högre nivå i ett ämne med flera nivåer ska det betyget ersätta betyg som har 
satts på de lägre nivåerna. 

En ny princip för betygssättning införs också. Den innebär att läraren ska göra en sammantagen 
bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst 
motsvarar elevens kunskaper. Denna princip ska gälla betygssättning i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå, och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. 

Ändringarna i skollagen som handlar om den nya principen för betygssättning och att betygskriterier 
och kriterier för bedömning av kunskaper ska ersätta kunskapskrav och kravnivåer börjar gälla den 1 
juli 2022 och tillämpas från och med samma datum. De ändringar som innebär att ämnesbetyg ska 
införas börjar gälla den 15 juli 2022 och ska tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2025. 

Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända inom komvux 

Från och med 1 augusti blir kommuner skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen utbildning för vissa 
nyanlända med så kallad utbildningsplikt inom komvux. Den sammanhållna utbildningen syftar till att 
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ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 
arbetsmarknaden. Utbildningen ska innehålla utbildning i sfi, orienteringskurser samt kurser på 
grundläggande eller gymnasial nivå. Utbildningen ska i genomsnitt omfatta minst 23 timmars 
undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. Utbildningen ska följa en plan som beslutas av 
hemkommunen, och det ska finnas en individuell studieplan för varje elev. Bestämmelserna börjar gälla 
den 1 augusti 2022. 

Yrkesprogram ska ge behörighet till högre studier 

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan 
ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier. 

För många arbetsgivare är det i dag svårt att rekrytera yrkesutbildad arbetskraft. Riksdagen anser att 
yrkesprogrammen behöver bli mer attraktiva så att fler elever väljer sådana utbildningar. Ett sätt att öka 
attraktionskraften är att yrkesutbildningen ger högskolebehörighet. Den som väljer ett yrkesprogram 
ska vara helt säker på att man efter utbildningen ska kunna ha både de yrkeskunskaper som 
arbetsgivaren efterfrågar och grundläggande högskolebehörighet. För att det här ska vara möjligt 
behöver yrkesprogrammens omfattning utökas med fler gymnasiepoäng och mer garanterad 
undervisningstid. 

Det ska vara möjligt för eleverna att välja bort grundläggande högskolebehörighet. 

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildningar som 
startar höstterminen 2023 

Ändringar i förordningar 

Nya bestämmelser om försöksverksamhet med digitala nationella prov, extern bedömning och 
central rättning  

Den förordning som reglerar försöksverksamheten med digitala nationella prov ändras. Ändringarna 
innebär i huvudsak att försöksverksamheten förlängs till den 31 december 2023 och att den ska omfatta 
datorbaserade nationella prov, extern bedömning och central rättning. Tidigare omfattade 
försöksverksamheten datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning. Delarna 
kring medbedömning utgår alltså och central rättning tillkommer. Ändringarna börjar gälla den 1 
januari 2022. 

Beslut om särskild variant eller riksrekrytering ska gälla för högst fyra antagningsomgångar 

Regeringen har beslutat att ett beslut om särskild variant eller ett beslut om riksrekrytering ska gälla för 
högst fyra antagningsomgångar. Tidigare gällde att ett sådant beslut skulle gälla för exakt fyra 
antagningsomgångar. De ändrade bestämmelserna börjar gälla den 15 april 2022. 

Ändringar i läroplanerna, del 1 och 2 

Skolans jämställdhetsuppdrag har förtydligats i läroplanerna för gymnasie- och gymnasiesärskolan. 2018 
gjordes motsvarande förstärkning av de obligatoriska skolformernas jämställdhetsuppdrag. Ändringarna 
träder i kraft den 2 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 
2022. 

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke och relationer. Förutom 
namnbytet har områdets bredd skrivits fram tydligare i läroplanerna för gymnasie- och 
gymnasiesärskolan. Ändringarna träder i kraft den 2 juli 2021 men ska tillämpas första gången på 
utbildning från och med höstterminen 2022. 

1.3 Pågående utredningar 

Här presenteras propositioner (förslag från regeringen till riksdagen om till exempel ny lag) som 
påverkar gymnasie- och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningens verksamheter. Här presenteras 
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också pågående utredningar som när de är klara kan komma att påverka de regler och styrdokument 
som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver förhålla sig till. 

Propositioner 

Mer tid till lärande - extra studietid och utökad lovskola. 

Regeringen föreslår att den skollagsreglerade lovskolan utökas med 25 timmar. Den utökade lovskolan 
ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett 
eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i 
gymnasieskolan. Sådan lovskola ska erbjudas på lov under läsåret och ska inte kunna räknas av från de 
50 timmar lovskola som huvudmannen är skyldig att erbjuda enligt gällande bestämmelser. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

Dimensionering gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. 

Propositionen innehåller förslag som syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på 
arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Regeringen 
föreslår bland annat att: 

 arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa 
utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux) 

 kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, 
dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde  

 en huvudmans information om den gymnasieutbildning som huvudmannen erbjuder tydligt ska 
ange utbildningens inriktning och vad utbildningen kan leda till 

 ett nytt godkännande av en ansökan som huvudman för gymnasieskolan ska förutsätta att 
utbildningen i fråga bidrar till att dels möta ungdomars efterfrågan, dels fylla ett 
arbetsmarknadsbehov 

 det ska vara möjligt att fritt söka till de yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds i det 
primära samverkansområde som den sökande är hemmahörande i 

 en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret bl.a. ska vara att bedöma regionens 
kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på både kort och lång sikt. 

 kommunernas skyldighet att lämna stöd för dagliga resor även ska omfatta elever under 16 år. 

De ändringar som behövs i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i 
fråga om utbildning som påbörjas 2025. 

Skolans arbete med trygghet och studiero. 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till ökad trygghet och 
studiero i skolan och i förlängningen högre kunskapsresultat. Ändringarna innebär i huvudsak följande. 

 Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero tydliggörs och begreppet 
studiero definieras. 

 Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs genom bl.a. krav på att orsakerna till 
uppföljningens resultat ska analyseras och att insatser för att utveckla utbildningen ska ske 
utifrån denna analys. All personal ska få vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är 
befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Det ska uttryckligen anges att dessa 
åtgärder innefattar en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra 
ordningsstörningar. 

 Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom 
och utanför skolenheten. 

 Mobiltelefoner ska vid undervisning i regel endast få användas efter lärarens instruktion och 
möjligheterna att omhänderta sådana samt ha mobilfria skoldagar ska öka. 

 Vid tillsyn ska ett föreläggande ange de åtgärder som huvudmannen ska vidta och Statens 
skolinspektion ska vara part i domstol vid överklagande av myndighetens beslut i fler fall än i 
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dag. 

 Vidare ska kraven på huvudmannens klagomålshantering skärpas och Skolinspektionen ska som 
huvudregel inte kunna inleda tillsyn som rör ett enskilt barn eller en enskild elev om inte 
huvudmannen har fått möjlighet att hantera frågan först. 

 Det ska även tydliggöras att ordningsreglerna och hur dessa följs regelbundet ska följas upp 
under medverkan av eleverna. 

Ändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Regeringen lämnar i denna proposition, förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till att 
stärka elevhälsan och utbildningen intellektuell funktionsnedsättning. 

 Det föreslås att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ, grupp och skolenhetsnivå och i 
samverkan med lärare och övrig personal. 

 Det anges att elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och att den ska 
samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när behov finns. Som krav ställs att det 
ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska 
insatser. 

 Det föreslås även att det införs en garanti för tidiga stödinsatser i svenska, svenska som 
andraspråk och matematik för elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner. 
Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på 
grundläggande nivå respektive gymnasial nivå föreslås byta namn till anpassad grundskola, 
anpassad gymnasieskola och kommunal anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive 
gymnasial nivå. 

 Vidare föreslås att elevens val i grundsärskolan och benämningsskola tas bort. 

 Uttrycket utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning. 

 Det föreslås också att en rektor ska få besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs och att det beslutet ska kunna överklagas. 

Förslaget med lagändringen att en rektor ska få besluta att en elev ska gå om en årskurs föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2023. Lagändringar om en garanti för tidiga stödinsatser föreslås träda i kraft den 1 
juli 2024. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 2 juli 2023. 

Utredningar 

Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning. 

En särskild utredare ska föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, 
antingen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning (komvux). Möjligheterna till enklare 
övergångar mellan gymnasieskola och komvux behöver utredas. Uppdraget har förlängts med tre 
månader och ska redovisas senast den 1 juni 2022. 

Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan. 

En särskild utredare ska ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt 
huvudmannaskap för samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 
Utredaren ska bland annat föreslå hur staten kan ta över arbetsgivarskapet för lärare och skolledare och 
eventuellt övriga yrkesgrupper i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän, föreslå en 
finansieringsmodell där staten ansvarar för finansieringen av skolan, föreslå hur staten kan ta över 
ansvaret för ledning av utbildningen och den dagliga driften i de skolor som i dag drivs av offentliga 
huvudmän, och analysera konsekvenserna för bl.a. det kommunala självstyret, möjligheter till 
anpassning utifrån lokala behov och förutsättningar samt möjligheter till ansvarsutkrävande. Uppdraget 
var tänkt att redovisas 31 maj 2022 men har förlängts och ska i stället redovisas senast den 21 oktober 
2022. 

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi. 
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Utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare redovisar i ett betänkande uppdraget att föreslå hur 
en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) kan 
utformas baserat på uppnådda språkresultat. 

Utredningen föreslår bland annat att ett nytt bedömningsinstrument utvecklas som kan användas som 
såväl progressionstest som lärverktyg och att huvudmannen för utbildningen ska ansvara för att 
progressionstest genomförs, men lärare bestämmer när eleven ska göra testet. Ersättningen, kallad sfi-
peng, föreslås betalas ut utöver befintlig finansiering av sfi. Utredningen föreslår att potten för den 
rörliga ersättningen ska motsvara en (1) procent av de totala kostnaderna för sfi-utbildning i riket. 

2 Nuläge 

Alla som arbetar och verkar i Borås Stad har ett gemensamt syfte: Att underlätta och förbättra för 
människor varje dag. För att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska kunna utföra sitt uppdrag 
på bästa sätt ska organisationen präglas av tillit såväl i ledarskap som medarbetarskap. ”Tillitsbaserad 
styrning och ledning är en filosofi för kultur, styrning och organisering där fokus ligger på 
verksamhetens syfte och brukarens perspektiv och där alla strävar efter att visa tillit och förtjäna tillit.” 
(Tillitskommissionen, 2017). 

Kommunfullmäktige har under våren 2022 fastställt Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem 
som är anpassat för att fungera i en organisation som arbetar tillitsbaserat. 

Tillitsbaserad styrning innehåller sju vägledande principer: tillit, medborgarfokus, helhetssyn, 
handlingsutrymme, stöd, kunskap och öppenhet. En väsentlig del i modellen är att klargöra Borås Stads 
olika uppdrag som välfärdsaktör, samhällsutvecklare och demokratiaktör, samt arbetsgivare. 

 

Nämndens och förvaltningens styrning ska vara systematisk. Verksamheten ska utgå från planering, 
genomförande, uppföljning, och förbättring. Den omfattar alla perspektiv, samtliga organisatoriska 
nivåer och all vår verksamhet. Styrningen sker nära de vi är till för. Varje organisatorisk nivå har tillit till 
att övriga nivåer är bäst på sina områden och uppdrag. 

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet och anger politiska prioriteringar, 
samt tillgängliga resurser för det kommande året. Borås Stads budget utgör grunden för nämndens 
budget. Målstyrningen i budgeten utgår från de kommunala uppdragen samhällsutvecklare och 
demokratiaktör, välfärdsaktör samt arbetsgivare och visionens områden (se bilden nedan). I varje 
skärningspunkt tar Kommunfullmäktige fram de fokusområden som utgör politiska prioriteringar för 
att nå visionen och uppfylla det kommunala uppdraget, vilket ligger inlagt i den mall för Budget som 
nämnden använder. 
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Modellen visar hur fokusområdena knyter an till både visionen och kommunens uppdrag. Naturligtvis 
kan det som görs som samhällsutvecklare och demokratiaktör respektive välfärdsaktör gå i varandra. 
Detta kan exemplifieras med att nämndens arbete kommer leda till att andelen elever med 
högskoleexamen ökar kommer det bidra utifrån perspektivet välfärdsaktör till att fler individer lyckas i 
skolan. Det kommer också leda till att andelen boråsare med gymnasieexamen ökar, vilket på gruppnivå 
leder till färre med försörjningsstöd och en bättre kompetensförsörjning till arbetslivet. Utifrån 
perspektivet samhällsutvecklare är detta naturligtvis mycket gynnsamt. Det finns naturligtvis fler likande 
analyser som kan göras, men exemplen tjänar till att belysa att matrisuppdelningen av fokusområdena 
inte ska ses som att de ligger inom egna gränssnitt, utan går i varandra. 

Utöver de fokusområden som Kommunfullmäktige fastställt i budget, enligt ovan, har nämnden egna 
områden som följs upp med indikatorer och det finns andra uppdrag i budget eller utanför budget som 
Kommunfullmäktige fastställt att nämnden ska arbeta med. Nämnden har också fastställt de 
utvecklingsområden som verksamheten arbetar med i verksamhetsplanen som presenteras i avsnitt 3. 

2.1 Välfärdsleverantör 

Uppdraget som välfärdsleverantör handlar om nämndernas olika verksamhetsuppdrag, kärnverksamheten. 
Nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs 
effektivt och utgår från fullmäktige mål, lagar och författningar. Nämnderna skall vidta åtgärder i syfte 
att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens utbildning 
inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
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vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska 
för invandrare samt inom yrkeshögskolan. I nämndens ansvar ingår även det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

2.1.1 Måluppfyllelse 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat, för gymnasieskolan, både vad gäller kunskaper 
och värdegrund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet med de  bästa skolkommunerna i 
Sverige. Under läsåret 2020/21 var verksamheten starkt präglad av Covid-19 varpå jämförelser med 
riket är vanskligare att göra, men fortsatt ligger resultaten på en hög nivå i de jämförelser som görs på 
nationell nivå. De yrkesförberedande programmens resultat är generellt högre än rikets, men de 
högskoleförberedande programmen ligger något under resultaten för riket. Resultaten i 
gymnasiesärskolan ligger fortsatt mycket högt och resultaten för vuxenutbildningen ligger något lägre 
än det satta målvärdet. 

Måluppfyllelsen per indikator/verksamhet presenteras nedan: 

Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen 

Andelen elever som gick ut med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen i Borås Stads 
gymnasieskolor läsåret 2020/21 var 91,8 %, vilket var i paritet med föregående års resultat (92 %). 

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt program 

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor läsåret 2020/21 var 
totalt 14,6 vilket jämfört med föregående års resultat var något högre (14,3). 

Elever med minst E i samtliga kurser 

Andelen elever som gick ut med minst E i samtliga kurser läsåret 2020/21var 75,8 %, vilket var 
betydligt högre än föregående år (71,7 %). 

Resultat Introduktionsprogrammet 

Andel elever som efter 1 år på Introduktionsprogrammet gick vidare till ett nationellt program, fortsatta 
studier (VUX eller folkhögskola), arbete eller annan sysselsättning var 20/21 34 % (19/20 36,5 %). En 
majoritet av de elever som inte går vidare efter 1 år går kvar på Introduktionsprogram eller återfinns 
inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). En relativt stor andel av de elever som 
årligen gör avbrott från sina studier går på Introduktionsprogrammet. 

Andel elever i gymnasiesärskolan med slutbetyg eller samlat betygsdokument 

Av de elever som läsåret 2020/2021 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade 96 % (23 av 24 
elever) ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är i stort sett samma resultat som föregående 
år. 

Andel elever i vuxenutbildningen som fullföljt sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål 

Målvärdet för 2021 var satt till att 70 % av eleverna skulle ha fullföljt sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. Utfallet för 2021 blev 65 % dvs. något lägre än det satta målvärdet. Det är viktigt att 
framhålla att bland de 35 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar till att de 
avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta sina 
studier i förtid. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värdegrund har 
legat på en stabil nivå, bland de bästa skolkommunerna i Sverige, under flera års tid. Det finns 
exempelvis en tydlig positiv trend över tid gällande elevernas examensgrad i gymnasieskolan, andel 
elever som når betyg efter avslutad utbildning i gymnasiesärskolan och andel nyanlända elever i 
vuxenutbildningen som når sina personligt uppsatta mål i studieplanen. Under läsåret 20-21 har 
resultaten för en majoritet av eleverna varit mycket goda med tanke på de förutsättningar som rått 
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under tiden för fjärr- och distansundervisning. Det kan dock konstateras vid en djupare analys att det 
finns elevgrupper som av olika anledningar lyckats sämre under samma tid, ofta handlar det om 
elevgrupper som har stora behov av ett personligt stöd från lärare vilket varit svårt att ge när eleverna 
inte kunnat vara på plats i skolan. 

Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns 
resultatvariationer mellan våra gymnasieskolor. Där har man intensifierat arbetet med att höja 
måluppfyllelsen och GVUN hålls kontinuerligt uppdaterad om hur arbetet fortskrider. 
Inom områden som verksamheterna arbetat fokuserat med över tid har resultaten ökat markant. En 
framgångsfaktor som är genomgående i förbättringsarbetet är att en gedigen analys av orsakerna till 
resultaten genomförts samt att alla nivåer på skolan varit involverade i analys- och förbättringsarbetet. 

2.1.2 Bildningsstaden 

Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. Nu 
gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling, lärande och hälsa, ge en 
god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 
samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper, kunskaper, förmågor och kompetenser som 
krävs i ett föränderligt yrkesliv. Områden som är särskilt viktiga är förmåga att ta ansvar, förmåga att 
samarbeta och lösa problem tillsammans med andra samt förmåga att lära nytt och anpassa sig till nya 
situationer. Det goda lärandet är kopplat till elevens motivation, delaktighet och förförståelse och bildar 
en grund för vidare utveckling. 

För att lyckas med skolans uppdrag krävs förståelse för hur morgondagens arbets- och 
utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som behöver belysas, vad säger ledande 
organisationer, forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss? 

Skolans verksamhet ska ha ett tydligt fokus på grunduppdraget – att utveckla undervisningen och 
därmed skapa förutsättningar för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En 
viktig faktor för att lyckas i arbetet är de värderingar som präglar organisationskulturen. En positiv 
organisationskultur och syn på skolans uppdrag är avgörande för verksamhetens framgång, resultat och 
inte minst medarbetarnas mående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kvalitetsarbete tar sin utgångspunkt i den gemensamma 
utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås. Utvecklingsplanen är grunden för de enskilda verksamheternas 
utveckling av det pedagogiska arbetet. Varje verksamhet har de tre utvecklingsområdena Det goda 
lärandet, Värdegrund och Kvalitetsarbete som gemensam nämnare i arbetet med att utveckla verksamheten, 
men har utifrån utvecklingsområdena definierat skolspecifika utmaningar och fattat beslut om insatser 
och åtgärder kopplat till dessa. 

Arbetet med den nuvarande Bildningsstaden Borås 2016-22 närmar sig sitt slut då utvecklingsplanen löper 
ut under innevarande år. En ny utvecklingsplan har tagits fram i bred samverkan med skolledare, 
personal och fackliga representanter. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning är att 
arbetet som bedrivits inom ramen för den nuvarande utvecklingsplanen har varit framgångsrikt både 
vad gäller utvecklingen av undervisningens kvalitet, skolans värdegrund och inte minst i arbetet med att 
utveckla systematiken i verksamhetens kvalitetsarbete. Den nya utvecklingsplan kommer att ta sin 
utgångspunkt i det arbete som sedan tidigare varit framgångsrikt och fokusera vidare på områden som 
förvaltningen bedömer vara kommande utmaningar vilket beskrivs enligt följande i Bildningsstaden 2022-
26. 

Nuläge 2021 – utvalda utvecklingsområden 

Skolans och lärarens uppdrag är att skapa möjligheter och likvärdiga förutsättningar för det goda 
lärandet. Inom ramen för skolledarens pedagogiska uppdrag och som chef i Borås Stad ligger att 
organisera för lärarnas och elevhälsans professionella lärande i syfte att möta elevernas behov. För att 
öka likvärdigheten inom organisationen har följande områden identifierats och valts ut: 
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Ledningen 

 För att öka förmågan att systematiskt följa upp att utbildningen är kunskapsutvecklande och 
likvärdig ska vi stärka vår samlade analysförmåga genom att utveckla våra system, metoder och 
strategier för uppföljning. Skolledare ska säkerställa att samtliga medarbetare och elever 
involveras i arbetet. 

 För att öka förmågan att möta framtidens lärande och arbetsliv ska vi utveckla undervisningen i 
syfte att ge elever kunskaper och förutsättningar att verka i en digitaliserad och globaliserad 
omvärld. Skolledningen ska stödja lärare i att utveckla sin adekvata digitala kompetens och 
aktivt verka för att det internationella perspektivet ska vara en naturlig del i utbildningen. 

Elevhälsan och lärandemiljön 

 För att möta undervisningens utmaningar och uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen ska vi stärka det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. 
Särskilt fokus ska läggas på lärandemiljön som förutsättning för elevens lärande. 

Läraren och undervisningen 

 För att utveckla undervisningen ska lärare delta i ett kollektivt professionellt lärande 
tillsammans med kollegor och elever. Bedömning, återkoppling och uppföljning ska vara ett, för 
eleven och läraren, gemensamt redskap för lärande. 

 För att öka förmågan att tillsammans möta undervisningens utmaningar ska nuvarande 
processer och metoder förbättras i syfte att:  

o Tillse att undervisningen bygger på en evidensbaserad undervisningspraktik. 
o Stödja och utmana eleverna i deras kunskapsutveckling. 
o Stärka goda relationer mellan lärare och elever. 

För att öka förmågan att möta framtidens lärande och arbetsliv ska vi utveckla undervisningen i syfte 
att ge elever kunskaper och förutsättningar att verka i en digitaliserad och globaliserad omvärld. Läraren 
ska utveckla sin adekvata digitala kompetens och aktivt verka för att det internationella perspektivet ska 
vara en naturlig del i undervisningen. 

2.1.3 Skolchefens rapport 

Ur skolchefens omfattande uppdrag har skolchefen prioriterat de områden där det känns angeläget för 
nämnden att vara uppdaterad. Rapport 2022 fokuserar på följande fyra områden: 

 Elevernas rätt till likvärdig utbildning 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Samverkan med andra aktörer 

 Hantering av ordningsregler 

Skolchefens bedömning är att regelefterlevnaden är god inom samtliga granskade områden och att 
elevernas rätt till likvärdig utbildning tillgodoses. 

Samtliga verksamheter bedriver ett ändamålsenligt kvalitetsarbete som utgår från Bildningsstaden och 
följer förvaltningens systematik. Samtliga skolor har system för att följa elevernas kunskapsutveckling 
och tidigt upptäcka behov. Det finns dock variationer såväl mellan som inom verksamheterna. Arbete 
pågår med identifierade utvecklingsområden. 

Det finns en i huvudsak ändamålsenlig samverkan med andra aktörer såsom näringslivet och 
Arbetsförmedlingen. Arbete pågår för att stärka samverkan med socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården. 

Det finns fastställda och kända ordningsregler som är framtagna i samverkan med eleverna på alla 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolan. 
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2.1.4 Pandemin 

Elevperspektivet 
Sedan Covid-19 - pandemins start har verksamheten varit under stor påverkan, hela eller delar av 
undervisningen har bedrivits via fjärr- och distansundervisning under långa perioder. Dock har 
måluppfyllelsen för eleverna varit god, vilket är anmärkningsvärt med tanke på de utmaningar som 
pandemin medfört. 

Elevernas psykiska mående är påverkat av pandemin och nämnden har i särskilda uppföljningar följt 
upp elevernas psykiska mående för att tidigt upptäcka var vi behövt sätta in stöd genom elevhälsans 
personal. 

I de kvalitetsdialoger som ligger till grund för skolchefens rapport rapporterar verksamhetscheferna om 
att ett stort fokus lagts på att ge avgångseleverna förutsättningar att nå en examen. Det har gett en 
ökande utbildningsskuld för elever i tidigare årskurserna och en ökad andel elever som har behov av 
särskilt stöd. Bedömningen är att det kommer kräva resurser att hantera denna "utbildningsskuld" 
under flera läsår framöver, framförallt kopplat till elever som missat praktiska moment och APL men 
också elever som inte klarat kurser då de inte kunnat få det stöd de behövt på plats i skolan. 

Under vecka 12 i år gjorde samtliga rektorer i verksamheten en prognos över måluppfyllelsen. Den 
visar att verksamhetens måluppfyllelse fortsatt har påverkats av den rådande pandemin, men att den så 
kallade utbildningsskulden främst finns på individ- och inte på gruppnivå. Utbildningsskulden på 
gruppnivå är främst kopplad till färdighetsträning inom ramen för yrkesprogrammen, i övrigt är den 
utbildningsskuld som finns kopplad till enskilda individer. Det innebär att det finns fler elever än 
tidigare år som har svårt att nå målen för utbildningen, de enskilda orsakerna till det är flera exempelvis 
hög frånvaro, hemförhållanden som inte ger förutsättningar för att studera i hemmet, sjukdom som gett 
upphov till missade moment m.m. Nedan presenteras nuläget per skolform: 

 Prognosen för gymnasieskolan som helhet är att något färre elever kommer att nå en examen i år 
än föregående år (2021 91,8 %). Insatser pågår i samtliga verksamheter för att ge elever så goda 
förutsättningar som möjligt att nå målen för utbildningen, exempel på insatser är stödlektioner i 
kurser som elever har svårt att nå målen i, lovskola, psykosociala insatser inom ramen för 
elevhälsan m.m. 

 Prognosen för vuxenutbildningen är god och rektorerna bedömer att det inte finns några 
avvikelser vid jämförelse med tidigare år. 

 Prognosen för gymnasiesärskolan är god då denna verksamhet under hela läsåret kunnat bedrivas 
på plats i skolans lokaler. 

Medarbetarperspektiv 
Covid-19 - pandemin har en mycket stor påverkan för förvaltningens medarbetare. Alla anpassningar 
som gjorts i verksamheten har grundat sig på direktiv från regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Skolverket och regionala smittskyddsläkaren. Att hantera dessa direktiv samtidigt som skolförlagd 
undervisning bedrivs har medfört utmaningar. Bedömningen är att alla medarbetare hanterat detta bra, 
men det finns en oro för arbetsmiljöaspekter och måendet hos personalen. 

Under inledningen av 2022 noterar förvaltningen en topp i sjukfrånvarostatistiken under åren med 
pandemi. Frånvaron är den högsta sedan pandemistarten 2020. Frånvaron ligger i linje med de 
rapporter som verksamheten gett vid lägesavstämningar, dock finns en avmattning i frånvaron efter 
vecka 6 och prognosen är att det kommer stabiliseras under våren. Verksamheten och förvaltningen 
följer frånvaron och är uppmärksam på om mönstret förändras då vi har en period bakom oss med stor 
belastning i verksamheten. Nu är chefer, personal och elever åter i verksamheten och rutiner återupptas 
succesivt. Fortsatt gäller rekommendation om att stanna hemma vid symtom vilket sannolikt kommer 
att avspegla sig i statistiken för korttidsfrånvaro under överskådlig tid. När det behövs genomförs 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning, majoriteten av 
förvaltningens långa sjukfall återgår i ordinarie arbete. Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom 
att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 
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Ekonomiperspektivet 
Pandemin har haft påverkan på nämndens ekonomi, framförallt när gäller kostnader som relateras till 
undervisningen (personalresurser) och elevernas praktik (material/utrustning) har pandemin medfört 
ökade kostnader för verksamheterna. 

I övrigt har pandemin medför minskade kostnader för skolmat, resor och konferenser, men också 
förlorade intäkter inom elevcafeteria och lokaluthyrning, vilket innebär att sammantaget tar dessa poster 
i princip ut varandra. 

Staten har beslutat om extra stöd till skolan genom den så kallade skolmiljarden som syftar till att 
hantera utbildningsskulden. Dessa medel fördelas proportionellt i alla verksamheter och inom 
gymnasieskolan har bidraget fördelats på elevtal till alla, inklusive enskilda huvudmän. För nämndens 
del har detta statsbidrag inneburit 5,9 mnkr i tillfälliga medel 2021 och 7,3 mnkr i tillfälliga medel 2022. 
Eftersom utbildningsskulden tar längre tid än ett kalenderår att komma ikapp planeras det att använda 
dessa medel under hela läsåret. 

2.1.5 Ekonomi 

Årsredovisning 2021 

Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 574,4 mnkr (ram 584,8 mnkr), vilket gav ett överskott på 
10,4 mnkr mot ram. 

Intäkter 

 20,2 mnkr högre Statsbidrag än vad som budgeterats berodde på extra riktade bidrag från 
Skolverket under året. 

 2,8 mnkr högre interkommunal intäkt än vad som budgeterats berodde på ett mer positivt 
nettoutfall inom köpta-sålda platser på gymnasiet 

Kostnader 

 31,8 mnkr högre kostnad för Material och tjänster än budgeterat berodde framförallt på fler 
köpta platser inom Vuxenutbildningen (statsbidragsfinansierat), samt ökade kostnader på grund 
av pandemin. 

 12,7 mnkr i överskott på personalkostnad förklaras av att det här som tilläggsbudgetarna, som 
beviljats under året, lagts som budgetpost. Dessa tilläggsbudgetar har inte förbrukats under 
innevarande år, vilket förklarar avvikelsen. 

Ackumulerat resultat 

Det resultat som nämnden lämnat i de senaste tre boksluten har förändrats kraftigt. Det ökade kraftigt 
under flyktingvågen då nämnden tillfördes stora extra engångstilldelningar, men det har under 2018 och 
2019 tagits i anspråk nästan i sin helhet för att hantera underskott som uppstått framförallt på grund av 
att anpassningarna de tre senaste åren. Nämnden är angelägen om att det ackumulerade överskottet 
byggs upp för att skapa ett utrymme att hantera framtida effektiviseringskrav på grund av lågkonjunktur 
och framtida ekonomiska risker (exempelvis osäkra statsbidrag och förändrade förhållanden för köpta 
- sålda platser). 

Prognos för 2022 

Nämnden kommer redovisa ett överskott på omkring 9,5 mnkr 2022. Det härrör till en orörd buffert 
på 6 mnkr och en lägre tillströmning av elever till Vuxenutbildningen än vad som förutspåddes vid 
budgeteringen, vilket beror på att arbetsmarknaden har förändrats. 

Nämnden har fått tilldelning på 7,3 mnkr för skolmiljarden 2022. Eftersom detta är en tillfällig 
statsbidragsintäkt är det viktigt att dessa medel inte används för att driva upp ordinarie organisation. 

Tidigt identifierade risker i prognosen 
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 Med anledning av krisen i Ukraina och massflyktsdirektivet, kan det bli en ökning av flyktingar 
som gör att gymnasieskolans språkintroduktion kan få ökade kostnader som det inte 
budgeterats för från början. 

 Generella kostnadsökningar kommer slå på materialbudgetarna, särskilt för de skolor som har 
yrkesinriktade program och som behöver mycket material/läromedel. Samma gäller för alla 
skolrestauranger när prisökningarna blir större än vad som kunde förutses vid budgeteringen. 

 Osäkerhet när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till en bit in på det 
nya läsåret, när klasserna stabiliserats. Elevantalen för höstterminen är svåra att prognosticera, 
eftersom det är svårt att förutse elevernas gymnasieval som är klara först i juli. 

 Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket 
är en risk som kan få stor påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen. 
Det senaste exemplet på detta är att staten nu aviserat att statsbidraget för lärarlönelyftet kommer fasas ut från 
nästa år, vilket kommer påverka gymnasieskolans budgetförutsättningar 2023. 

  

Gymnasieskolan, kostnadsutveckling 

Gymnasieskolan är den ekonomiskt sett största verksamheten i nämndens ansvarsområde, 
Kostnadsutvecklingen och utfallet av anpassningar som gjorts är av vikt att följa eftersom det har en 
stor påverkan på årsresultatet. 

Är gymnasieskolan effektiv? 

Rådet för kommunal analys, RKA, som står bakom databasen Kolada har tagit fram en rapport som 
visar effektivitet inom kommunal verksamhet. Måttet är ett sammanvägt mått mellan resursindex 
(programkostnad) och kvalitetsindex (elevenkätsindex och andel examen inom fyra år). Jämförelsen 
görs med andra kommuner och grönt visar en hög effektivitet. Senast tillgängliga data är från 2020. 

 

Gymnasieskolan har ett högt effektivitetsmått som ligger nära nivån för grönt. Det som drar ned måttet 
något är utfallet på Skolinspektionens elevenkät som de senaste åren haft låg svarsfrekvens 
(pandemirelaterat). Bortsett från att kvalitetsindex drar ner värdet något på grund av enkäten är det 
tydligt att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står för god hushållning av de resurser som 
tilldelats och levererar goda resultat. Detta återspeglas även av annan data exempelvis Öppna 
jämförelser, där bilden stärks av att gymnasieskolan är bland de 25 % bästa i måluppfyllelse, vilket även 
framhålls i avsnitt 2.1.1. 

Gymnasieskolan - anpassningar och kostnadsläge 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för ekonomi i balans tre år i rad. Denna omställning har 
genomförts enligt plan och under 2022 har ekonomisk balans uppnåtts, vilket krävt fokus på ekonomin, 
uthållighet och noggrann uppföljning. Förvaltningens ekonomistyrning har fokuserat på att 
anpassningarna genomförts på ett väl avvägt sätt, för att inte äventyra måluppfyllelsen i 
kärnverksamheten. 

Kostnad per elev, över tid 
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Grafen ovan visar att kostnadsutvecklingen per elev över de senaste sju. Materialet är hämtat från 
nationell databas. De streckade graferna är jämförbara kommuner enligt "Kolada-urval". 

 Administrationskostnaden, som ingår i Övrigt, har minskat de senaste åren. 

 Kostnaden för lärarledd undervisning ökat stabilt. En förklaring till ökningen av lärarledd 
undervisning de senaste åren är, förutom bemanningen, riktade satsningar till lönebildningen. 
Kärnverksamheten har prioriterats. 

 Kostnaden för läromedel har minskat senaste åren, framförallt beroende på val av digitala 
verktyg. 

 Elevhälsan har legat på en stabil nivå över åren, och har inte påverkats av de senaste årens 
anpassningar. 
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Grafen ovan visar att kostnadsläget i Borås Stads gymnasieskola är lågt i relation till riket (senast 
tillgänglig statistik). De senaste årens anpassningar har bidragit till att öka skillnaden mellan Borås egna 
skolor och jämförande graf för riket. För att inte äventyra måluppfyllelsen är det avgörande med god 
ekonomisk kontroll för att bibehålla en ekonomi i balans över tid. 

Lärartäthet 

Måttet elever/lärare är den indikator som på helheten bäst visar förändringar över tid i skolornas 
organisation. 

 

Grafen ska läsas att ett lågt läge visar färre lärare per elev (hög lärartäthet). Lärartätheten under det 
senast tillgängliga året tangerar samma nivå som före flyktingvågen. Nämndens åtgärdsplaner för en 
budget i balans med anpassningar inom gymnasieskolan har gett avsett resultat. Nu kan fokus skiftas 
från anpassningar till fokus på kvalitet och ökad måluppfyllelse. 

Gymnasieskolan - elevtal 
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Boråselever i gymnasieskola, helheten 

 

Grafen visar att ungdomskullen är ökande. Budgeterat antal elever har legat för högt och det har 
justerats i budgetprocess 2022 för att harmonisera med befolkningsunderlaget. Under perioden 2017-
2019 var nämnden underkompenserad med tanke på utfall i förhållande till volymkompensationen, men 
de senaste åren ligger den volymbaserade tilldelningen i balans med utfallet elever. 

Elever i Borås stads gymnasieskolor 

 

Grafen ovan visar att det under 2019 var en minskning i elevunderlaget för våra egna gymnasieskolor, 
bland annat beroende på att fler ungdomar valde externa utbildningsanordnare det året. Detta ser dock 
ut att vara en tillfällig nedgång och intresset för den egna gymnasieskolan ökar. En erkänt god kvalitet, 
väl uppbyggd programstruktur med lockande inriktningar och bra marknadsföring är nycklar i arbetet 
med att attrahera elever. Det är oerhört angeläget att upprätthålla attraktionen till alla våra fyra 
gymnasieskolor. 

När det gäller budgeterat antal elever har den generellt varit för hög, vilket förklaras av svårigheterna att 
bedöma elevernas val av skola och program ett helt år i förväg när budget upprättas. Arbete pågår för 
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att förbättra elevprognosen i kommande budgetprocess, men det viktigt att vara medveten om att det 
finns faktorer som inte går att styra över, som påverkar utfallet. 

Gymnasieskolan, köpta - sålda platser 

Sålda platser, elevtal 

 

Graferna ovan visar att inflödet av elever minskat de senaste åren, drygt 200 elever. Dessa intäktsplatser 
har påverkat nettot för köpta-sålda platser negativt, vilket varit med att bidra till nödvändiga 
anpassningar i de egna gymnasieskolorna. Det är dock positivt att trenden vänder och elevtalet för de 
som kommer från andra kommuner ser ut att öka. 

När det gäller köpta platser, framförallt elever hos fristående huvudmän i Borås har nivån legat på en 
försiktigt ökande trend de senaste åren. I samband med att budget 2021 gjordes fanns det information 
hos Skolinspektionen om aviserade etableringar i Borås, under året. Förutom utökning av program hos 
befintliga hade en fristående huvudman planer för en etablering av en helt ny skola i Borås. Därför togs 
det höjd för detta i budgeteringen, men ingen av de aviserade etableringarna blev av, vilket förklarar 
skillnaden mellan budget och utfall 2021. 

Dessa faktorer är mycket svåra att prognosticera i samband med att budget upprättas, vilket gör att 
avvikelser kan uppstå sent på året när läsårsstarten varit och klasserna stabiliserats. 
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Ekonomiskt netto för köpta - sålda platser 

 

I ett tioårigt perspektiv har Borås Stads egna gymnasieskola lockat eleverna, vilket gett ett positivt netto 
i budgeten för köpta-sålda platser som gynnat den egna gymnasieskolan. Från en toppnivå 2016 har 
dock läget förändrats kraftigt, vilket varit en bidragande orsak till anpassningarna inom den egna 
gymnasieskolan de senaste tre åren. Orsakerna har varit utökning på vissa program hos fristående 
huvudmän ("köpta" platser), samt att vi tappat elever från grannkommuner ("sålda" platser). Sett till 
utfall 2021 förklaras skillnaden i utfall mot budget att tidigare aviserad nyetablering hos fristående 
huvudmän inte genomfördes. 

Baserat på den senaste informationen om icke realiserade etableringsplaner hos fristående huvudmän 
och på att fler elever från andra kommuner återigen söker sig till vår gymnasieskola är budgeteringen 
för kommande år ett mer positiv netto. 

För att kunna göra en rimlig budgetering och uppföljning gäller följande rutiner: 

 Köpta platser andra kommuner och landsting (andel av betalningsansvaret, ca 3 %) 
Antagningsenheten har en kommunikation med boråseleverna som inte väljer de egna 
gymnasieskolorna i samband med ansökning. Uppgifterna säkras och registreras i systemet för 
"Regional samverkan” i augusti-september. 

 Köpta platser fristående skolor utanför Borås (andel av betalningsansvaret, ca 2 %) 
Mycket svår att göra prognos på eftersom dessa ansökningar inte hanteras av 
antagningsenheten. Svårt veta vilka skolor vi ska ringa och fråga. Här måste budgetering baseras 
på trend över tid. 

 Köpta platser fristående skolor i Borås (andel av betalningsansvaret, ca 10 %) 
Sent registrerade elever (flyttar hit/byter skola). Fristående skolors elevregister ska stämma med 
vårt register ”Regional samverkan”. Här sker ingen automatisk systemöverföring, arbetet görs 
manuellt av administratörerna på respektive fristående skola, vilket kan innebära en felkälla. Vi 
har upprättat en dialog med fristående för att minimera denna risk. 
 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Nulägesanalys 2023 22(47) 

 Sålda platser (andel av dimensioneringen, ca 20 %) 
Krävs väl fungerande avbrottsrutiner på våra skolor och ett effektivt administrativt flöde. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ca 15 % av nämndens betalningsansvar (boråselever att 
finansiera) söker sig till externa skolor, varav den störta andelen, ca 10%, är till fristående skolor i 
Borås. Då det står ungdomarna fritt att söka gymnasieutbildning och omkring en på tio av ungdomarna 
gör sena omval ger detta en uppenbar en risk i de ekonomiska prognoserna för köpta platser. 

När det gäller sålda platser påverkar det andelen elever att ta hänsyn till vid dimensioneringen av Borås 
Stads gymnasieskola. Andelen är ca 20 % externa elever från andra kommuner. Denna andel har en stor 
påverkan på det ekonomiska utfallet för sålda platser. 

Sammantaget understryker dessa förhållanden vikten av att det finns en rimligt tilltagen buffert för att 
hantera riskerna inom köpta-sålda platser. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningens ekonomiska ramtilldelning bygger på en historisk nivå som uppräknats med 
sedvanliga index genom åren. Nivån har också förändrats över tid på grund av satsningar, 
neddragningar och effektiviseringskrav, vilket gör det omöjligt att fastställa en normerande utgångsnivå, 
eller grundnivå för Vuxenutbildningens resurstilldelning. En riksomfattande norm liknande 
riksprislistan för gymnasieskolans nationella program finns inte. 

Det är förenat med stora svårigheter att göra en träffsäker prognos på elevunderlaget till 
Vuxenutbildningen eftersom den vänder sig till en bred åldersgrupp och innefattar flera skolnivåer. Det 
är också förknippat med svårigheter att använda socioekonomiska fördelningsgrunder för att sätta 
nivån på nämndbidraget. Däremot kan en tioårig historisk trend ge en indikation som är vägledande i 
analysen av verksamhetens dimensionering. 

Trenden över tid är att efterfrågan på Vuxenutbildningens utbud ökar när konjunkturen i samhället går 
ner. När arbetslösheten ökar tenderar fler att söka sig till någon form av utbildning, ofta i 
Vuxenutbildningens regi. Detta framkommer tydligt i utredningen "En andra och en annan chans - ett 
komvux i tiden" där det slås fast att Vuxenutbildningen fått ett allt mer vidgad roll för 
arbetsmarknadspolitik, integration och kompetensförsörjning. Dess allt viktigare funktion när det gäller 
att försörja arbetslivet med kompetens betonas ytterligare i propositionen "Komvux för stärkt 
kompetensförsörjning". Staten upprätthåller också en viss styrning av Vuxenutbildningens volym 
genom riktade statsbidrag. Periodvis är denna styrning mer omfattande, exempelvis under 
Kunskapslyftstiden och de senaste årens satsningar på Yrkesvux. I år har regeringen gjort ytterligare 
satsningar på relativt omfattande nivå riktade till Vuxenutbildningen, som en följd av pandemin. 

Att skapa en resursfördelningsmodell liknande gymnasieskolan kommer inte svara upp mot 
verksamhetens förutsättningar och varierande efterfrågan. Det är också svårt att i förväg ge 
volymuppdrag till verksamheten eftersom förutsättningarna för elevunderlaget och 
utbildningsefterfrågan snabbt förändras, många gånger under innevarande budgetår. 

Med detta som grund är det rimligt att storleken på Vuxenutbildningens nämndbidrag även 
fortsättningsvis bygger på befintlig nivå med uppräkningar i samband med den årliga budgetprocessen. 
En viktig del i budgetprocessen är därför att göra en analys av de behov som går att förutse för 
verksamheten och att ramtilldelningen får bygga på analysresultatet. 

Ramökning 2022 för prognosticerad elevökning i Vuxenutbildningen 
I budget 2022 fick Vuxenutbildningen en ramökning på 7 mnkr för att möta upp resursbehovet inför 
en prognosticerad elevökning till de ramfinansierade och rättighetslagstiftade delarna av Komvux. 
Denna tillströmning av elever har fördröjts framförallt på grund av att arbetsmarknaden förändrats i 
positiv riktning, vilket innebär att fler har jobb och färre söker sig till Vuxenutbildningen jämfört med 
vad de nationella prognoserna pekade på i slutet på 2021. 

Verksamheten har däremot andra kostnadsökningar som gjort att ramökningen behövts för: 

 Införandet av 23-timmarsvecka och yrkesspår inom sfi är kostnadsdrivande i storleken 1 mnkr 
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 Beslutet att behålla yrkesutbildning med textil inriktning i egen regi med ett högt kostnadsläge 
som inte täcks upp av statsbidrag är kostnadsdrivande i storleken 1,5 mnkr 

 Ökade kostnader för Folkhögskolan Alma som bedriver sfi som egen huvudman i storleken 1 
mnkr. 

Det innebär att hälften av ramtillskottet behövs i verksamheten av goda skäl, men resten behöver 
hanteras i särskild ordning för att möta en eventuell elevtillströmning. I och med att situationen på 
arbetsmarknaden kan svänga är det svårt att förutse hur länge den minskade volymen kommer att hålla 
i sig, vilket innebär att den ekonomiska styrningen av Vuxenutbildningen blir viktig de kommande åren. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan har genomfört en omorganisering läsåret 2021/2022. Bland annat innebär 
förändringen att den mindre elevgruppen på Individuella programmet som är på Almåsgymnasiet 
sammanförs med den större gruppen på Hulta Ängar. Omorganiseringen innebär även att 
skolformsgemensamma resurser, som elevhälsan, samlas under gymnasiesärskolechefen. 

Under år 2023 ska resursfördelningsmodellen som infördes i samband med budget 2021 utvärderas. 

Gymnasiesärskolan ligger i ett jämförelsevis högt kostnadsläge sett till kostnad per elev i ett nationellt 
perspektiv. Om man med hjälp av Kolada väljer ut de kommuner som har en gymnasiesärskola med 
minst 40 elever och en andel av det Individuella programmet som liknar Borås, ligger vår gymnasieskola 
i ett högt kostnadsläge. I samband med budget 2020 lades ett effektiviseringskrav på verksamheten, 
som syns i nyckeltalet. 

 

Måttet kostnad per elev publiceras i statistikdatabasen Kolada påföljande år under vecka 38, vilket innebär att måttet 
för 2021 är ett beräknat mått och för 2022 är det ett budgeterat mått. 

Eftersom elevantalet i skolformen inte är så stort, men kostnad per elev är relativt hög innebär det att 
en tillfällig minskning i en enskild elevkull kommer synas tydligt på nyckeltalet eftersom det inte går att 
parera fullt ut genom snabba anpassningar i organisationen. När det gäller elevkullen som går ut i juni 
2022 är den mindre än vad den brukar vara, men prognosen för de elever som startar i augusti är i linje 
med vad det bruka vara. Detta slår ut på nyckeltalet för kostnad/elev för 2022, som följaktligen blir 
högre. 

  

Omvärldsförutsättningar som påverkar budget 2023 
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriver i sin ekonomirapport för april 2022 att efter två år 
med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner med en stark ekonomi ("dopade" av statsbidrag 
och bättre skatteintäkter än förväntat) skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och 
kommande demografiska utmaningar. Bedömningen som gjordes i april 2021 var att landet går mot 
normalkonjunktur 2024. Men återigen har kommunerna kommit att påverkas av faktorer som man inte 
rår över. På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i 
Ukraina och de konsekvenser det medför. Inflationstakten har drivits upp och tillsammans med 
stigande pensionskostnader kommer kommunerna möta stora utmaningar. 

Det kommunala skatteunderlaget beräknas dock att öka, vilket främst beror på högre pris- och 
löneökningar, men i reala termer är skatteunderlagstillväxten låg. Resultaten ser fortfarande relativt goda 
ut i kommunerna i år, men kraftiga prisökningar och ökade pensionskostnader gör tillsammans med 
avveckling av statsbidrag att ekonomin blir betydligt tuffare år 2023. En bra nominell 
skatteunderlagsutveckling kommer ätas upp av prisökningar. Skatteunderlagstillväxten (dvs arbetade 
timmar) prognosticeras hamna på ca 2,5% i år (att jämföra med en tidigare given prognos som då låg på 
3%). Inför år 2023 ger man en försiktigt optimistisk prognos på 2,5%. Däremot är det längre scenariot 
mörkare, med en nedgång på ca två procentenheter för 2024-2025, vilket kommer få negativa 
konsekvenser för kommunens ekonomi. 

Den bild som SKR ger kompletteras av Konjunkturinstitutet som i sin marsrapport under titeln 
"Svensk ekonomi står stark trots kriget" konstaterar att världssituationen driver på prisuppgången och 
höjer inflationen i landet. Detta motverkas till viss del av ökad offentlig konsumtion till följd av 
flyktingsituationen och en fortsatt stark efterfrågan innebär att sysselsättningen fortsätter att stiga, trots 
det oroliga läget i världsekonomin. 

Konjunkturinstitutet hävdar att den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt. Det fjärde 
kvartalet 2021 steg sysselsättningen med 0,5 procent och den utvecklingen har fortsatt in på detta året. 
Uppgången i sysselsättningen medför ytterligare nedgång i arbetslösheten. Sysselsättningsgraden det 
fjärde kvartalet 2021 låg strax över nivån innan pandemin medan arbetskraftsdeltagandet legat stabilt 
högt de senaste kvartalen, Till skillnad från sysselsättningsgraden påverkades inte 
arbetskraftsdeltagandet i någon större utsträckning av pandemin. De flesta som förlorade arbetet 
stannade kvar i arbetskraften och allteftersom ekonomin återhämtade sig har en del av de som 
förlorade arbetet återgått i sysselsättning. I jämförelse med år 2019 ligger arbetslösheten dock 
fortfarande omkring 1 procentenhet högre i år, dvs på ca 7,5 % (6,3% 2019). Utvecklingen av 
sysselsättningsgraden väntas fortsätta ligga på en god ökningstakt 2023,och drivs av stark BNP-tillväxt 
och hög efterfrågan på arbetskraft (främst tjänstesektorn och offentliga myndigheter). 

Det så kallade demografiska trycket kommer vara fortsatt högt på landets kommuner enligt nationella 
prognoser, särskilt i ljuset av utmaningen med kompetensförsörjningen. Konjunkturinstitutet skriver att 
"det finns ett betydande matchningsproblem på den svenska arbetsmarknaden". Välfärden har stora 
utmaningar att hantera och för nämndens ansvarsområde är det ökningen av ungdomskullarna som är 
av betydelse. I ett tioårsperspektiv bedöms befolkningsunderlaget för gymnasieskolan öka. Med hänsyn 
till vikande befolkningsunderlag i de yngre åldrarna (förskola) just nu, kan det dröja upp till tio år innan 
denna trend bryts, förutsatt att det inte blir en ytterligare flyktingvåg eller annat som påverkar 
befolkningsunderlaget. Den demografiska prognosen för ungdomskullen är viktig att följa och 
förmågan att göra om den till en rimlig elevprognos som även innefattar köpta-sålda platser är en 
central fråga för den framtida gymnasieskolan vilket problematiseras i avsnitt 2.1.7. När det gäller 
Vuxenutbildningen är den mindre känslig för negativa konjunkturförändringar beroende på att statliga 
krisåtgärder ofta innefattar riktade satsningar till denna verksamhet. Behovet av förbättrad matchning 
på arbetsmarknaden genom utbildning och omskolning kommer även fortsättningsvis bidra till ett högt 
fokus på Vuxenutbildningen. 

Sammantaget innebär de ekonomiska omvärldsförutsättningarna för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att det efter en pandemi som skapat en utbildningsskuld trots allt föreligger 
hanterbara ekonomiska förutsättningar inför 2023, förutom när det gäller osäkra statsbidrag. Däremot 
är bedömningen att åren 2024. 2025 med hög sannolikhet kommer medföra effektiviseringskrav. 
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Preliminär tjänstemannaberäknad budgetram för 2023 

Ingående budgetram från 2022 (inkl riktat löneutrymme helårsuppräknat): 618,24 mnkr. 

De procentsatser som används i kalkyleringen för att räkna upp de ekonomiska ramarna i budget 2023 
är 2,8 % för personalens lönekostnader och 2,5 % för övriga kostnadsökningar. Detta höjer 
budgetutrymmet för samtliga verksamheter med 16,8 mnkr. 

Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gymnasieåldrarna, gruppen 16 – 19 år, ger en 
ökning på 2,28 % (innebär 10,5 mnkr). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras med 
75 % av denna förväntade förändring, vilket höjer ramen med 7,9 mnkr. 

Detta ger en preliminär grundram på 642,95 mnkr. 

Budgetdisponeringar 2023 

Enligt beslut i kommunfullmäktige skall 1 % av tilldelad ram avsättas till i en central buffert för 
oförutsedda händelser, vilket innebär ca 6,5 mnkr. 

Uppräkningen för löne- och kostnadsökningar tillfaller samtliga verksamheter och volymjusteringen för 
befolkningsunderlaget tillfaller gymnasieskolan. 

Förväntade löneökningar kommer i budget 2023 beräknas med 2,1 % för samtliga personalkategorier 
från och med april 2023 (månadslön räknas upp med ((2,8% /12) * 9) = 2,1%). Det så kallade 
lönemärket i avtalsförhandlingarna förväntas sättas under hösten i år, och det finns avsatt en 
kommuncentral reserv, för att hantera ett eventuellt högre utfall i lönerörelsen. 

Personalomkostnadspålägget för Borås Stad beräknas öka jämfört med 2022, från 39,90 % till 43,40 %. 
Detta är en exceptionell ökning på 3,5 procentenheter, som förklaras av dels höjda premier i det nya 
pensionsavtal som ska tillämpas från årsskiftet dels på grund av ökat prisbasbelopp (inflationsdrivet) 
och andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen. Detta får till 
konsekvens att personalkostnaden kan öka med ca 12,5 mnkr för nämnden, vilket är en ovanligt stor 
och svårförutsedd kostnadsökning. Nämnden förutsätter att det ges kompensation för detta, när de 
definitiva budgetramarna för 2023 tas fram. 

Ekonomiska planeringsförutsättningar 

Följande utgångspunkter är viktiga för förvaltningens ekonomistyrning 

 Kontroll på verksamheternas organisationer så att de är rätt dimensionerade för att möta 
budgetår 2023 (resurser och behov som bygger på elevunderlaget) 

 Hög intäktskontroll (statsbidrag) 

 Kontroll på lokalkostnaderna 

 Följa utvecklingen inom Vuxenutbildningen 

Arbetet med den så kallade utbildningsskulden för att upprätthålla en god måluppfyllelse för våra elever 
under pandemin, har präglat de senaste åren. Även om pandemin klingat av i samhället och 
vaccinationen hindrar ytterligare utveckling av smittspridning kommer konsekvenserna bli mer 
långvariga än vad som överblickas under innevarande år. Det kommer driva kostnader att hålla 
elevernas måluppfyllelse på en fortsatt god nivå och att kunna garantera alla elever likvärdiga 
möjligheter att lyckas i skolan. Därutöver har verksamheterna mist många möjligheter att driva 
kvalitets- och utvecklingsinsatser på grund av pandemin. Att åter få fart på inbromsade insatser och 
med kraft starta upp ett framåtriktat kvalitets- och utvecklingsarbete kommer kräva resurser. 

Nämndens framgångsrika arbete med ungdomarna i Kommunala Aktivitetsansvaret innebär färre 
avbrott och fler anpassade platser i skolan för de som motiveras till studier, många gånger dyrare platser 
i IM-organisationen och externt köpta platser. De individuella anpassningarna för dessa ungdomar 
kräver resurser som egentligen inte är finansierade i den resursfördelningsmodell som tillämpas för 
kommunbidraget, där bromsen på 25% av volymökningen inte ger ekonomiskt incitament för detta 
arbete. Utifrån uppdraget som välfärdsleverantör och utifrån samhällsperspektivet är ett framgångsrikt 
arbete med KAA fortsatt viktigt för hela staden. 
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Den ekonomiska utmaning som lyfts i samband med avsnittet om antagningsorganisationen (rubrik 
2.1.8) innebär att det är en utmaning att upprätthålla en ekonomiskt effektiv organisation i 
gymnasieskolan. Beslutet om att upprätthålla ett brett programerbjudande som fattades i samband med 
budget 2012 är strategiskt betydelsefullt för gymnasieskolan. Samtidigt som det är av största vikt att 
attrahera ungdomarna till alla våra egna gymnasieskolor och erbjuda ett brett utbud, ser vi att den 
ekonomiska effektiviteten minskar när vi har fler och fler klasser med relativt liten storlek. Det finns 
även en oro att elevernas lika möjligheter att lyckas i skolan kan äventyras på grund av denna situation. 
Därför är det viktigt att kommunbidraget får ligga stabilt över tid, för att undvika en ryckighet i de 
ekonomiska förutsättningarna. 

Minskat statsbidrag för lärarlönelyft 
Under våren 2022 har Skolverket aviserat att statsbidraget kommer fasas ut under de kommande åren. 
Bidragets sammanlagda storlek har legat på 3 miljarder kronor och kommer minska med en miljard per 
år. Medlen kommer i stället föras över till ett mer generellt bidrag för ökad likvärdighet i grundskolan 
och förskolan. Det innebär att gymnasieskolan förlorar denna inte obetydliga intäkt, och ställs utan 
kompensation. Eftersom bidraget använts att höja lärarlönerna, kommer konsekvenserna slå direkt på 
verksamheterna genom anpassningskrav, om inte nämnden kompenseras på annat sätt. För nämndens 
del innebär detta att ca 3 mnkr förvinner per år, de närmaste tre åren. När staten helt har fasat ut 
bidraget kommer nämnden mist ca 9 mnkr i denna statsbidragsintäkt. 

Sammanfattning, behov av medel utöver befintlig ram 

 För att kompensera för det förlorade statsbidraget för lärarlönelyftet äskar nämnden om 3 
mnkr. 

2.1.6 Lokaler 

Almåsgymnasiet kan med mindre lokalanpassningar emot ytterligare ca 300 elever på sikt. Sven 
Eriksonsgymnasiet kommer att nyttja fyra salar här, fram till att deras utbyggnad är klar. 
Vuxenutbildningen lånar temporärt lokaler här, för deras restaurang/café-utbildningar som normalt är 
lokaliserade på Kyllared (tillfälligt transitboende för flyktingar). Omklädningsrum som från början 
byggts för verkstadselever behöver anpassas till Vård- och omsorgsprogrammets behov. 

Bäckängsgymnasiet har under ledning av Lokalförsörjningsförvaltningen startat upp projekteringen 
för projektet Campus Bäckäng för att lösa skolans framtida lokalbehov. Inne i huvudbyggnaden ska det 
byggas om för att tillskapa två kontor, två nya salar anpassade för Naturvetenskapsprogrammet en ny 
bildsal och en film- och ljudstudio för Estetprogrammet. För att möta elevökningen i närtid kommer 
det att färdigställas tillfälliga lektionssalar på Sparregatan, som ska tas i bruk under hösten. 

Sven Eriksonsgymnasiet har under ledning av Lokalförsörjningsförvaltningen startat upp 
projektering av en ny byggnad skolans område. Behovet är sex nya lärosalar med tillhörande grupprum, 
kårlokal, uppehållsrum och toaletter, samt omdisponering av befintliga lokaler för att öka antalet 
sittplatser i matsalen. Nytt lärarrum och kontor för SYV ska byggas i hus 1 och en tekniksal i hus 5 ska 
byggas om. 

Viskastrandsgymnasiet har en pågående analys för att utreda hur ledig yta som uppstått i samband 
med fordonsprogrammets flytt till Viared ska nyttjas på bästa sätt. Lokalerna på Viared, Stämpelgatan 
ska genomgå en större renovering med nytt kök, matsal och omklädningsrum. 

Bergslenagymnasiet lokaler är behov av omfattande renovering då flera lokaler är anpassade för 
program som inte längre finns kvar. 

Vuxenutbildningen har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen startat projektering för 
lokalutökning i samband med nya YH-utbildningar. Eftersom utbildningarna beviljas med kort varsel 
kommer man kommer man tillfälligt förhyra lokaler på TFC, Simonsland, tills lokalbehovet är löst. 
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2.1.7 Befolkningsutveckling 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens rapport Framtidens gymnasieskola som lades fram på 
nämndens decembersammanträde 2020 beskriver behoven av utbyggnad av gymnasieskolan i Borås. En 
av de viktigaste bakgrundsfakta i frågan om framtidens gymnasieskola är befolkningsutvecklingen för 
åldersgruppen. Förvaltningen har tagit fram en rapport, Befolknings- och elevprognos för 
gymnasieskolan med syfte att ge ett samlat, kvalitetssäkrat material för att hämta elevtal till 
antagningsorganisationens dimensionering, lokalplaneringen och den ekonomiska resursfördelningen. 

Med utgångspunkt i befolkningsprognoserna bedöms antalet elever öka med i genomsnitt ca 100 
elever per år fram mot år 2030, med förbehållet att ju längre fram i tiden desto större osäkerhet finns i 
prognoserna. 

Eftersom åldersgruppen 16-18-år i kommunen i huvudsak består av ungdomar i kommunen som blir 
äldre är säkerheten i befolkningsprognosen relativt hög. Prognosen bortser från andra kommuners 
befolkningsprognoser, fjärdeårselever och ungdomar som hoppar av eller inte påbörjar studier. Även 
asylsökande som inte folkbokförs bortses ifrån då dessa inte ingår i befolkningsprognosen. 

Befolkningsprognosen kan givetvis inte översättas direkt till en prognos över antal elever till 
kommunala gymnasieskolan. För att få en bild av hur antalet elever kan tänkas öka behöver man ta 
hänsyn till hur stor del av dessa som söker sig till den kommunala skolan i Borås. Elevernas val av 
skola, inte bara i Borås utan även i närliggande kommuner, har stor betydelse för hur stor del av 
åldersgruppen som kommer att ingå i den kommunala skolan. En utgångspunkt är ca 15 % av 
ungdomarna söker sig till annan skola är den kommunala gymnasieskolan i Borås, vilket bygger på en 
historisk trend. 

Förutom elevernas egna preferenser finns det förändringar på systemnivå som kan påverka. En 
uppenbar möjlighet är etablering, utökning eller avveckling av fristående gymnasieskolors verksamhet. 

Prognoserna utgår från historiska data och kan därför inte ta hänsyntill mer plötsliga 
samhällsförändringar. Förändringar i ekonomin som en följd av en pandemi eller krig som driver på 
migration, kan möjligen vara en sådan förändring som påverkar flyttmönster. 

Framtida förändringar i styrningen av gymnasieskolan kan också  få en stor betydelse för var eleverna 
kommer att studera i framtiden genom de nationella direktiven för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning, utifrån regionalt perspektiv. 

2.1.8 Antagning 

Antagning läsåret 2022/2023 

Preliminärt utfall för antagning läsåret 22/23 presenterades för nämnden under resultatdialog 15 mars. 

Vid det tillfället konstaterades att antalet förstahandssökande jämfört med 2021 endast minskar (19 
stycken) för Almåsgymnasiet, övriga tre gymnasieskolor har fler förstahandssökande 2022 än 2021. 
Viskastrandsgymnasiet ökar med flest förstahandssökande (95 stycken) mot föregående år. 

Det är totalt fler elever från Sjuhärad som sökt till Borås kommunala skolor i förstahand 2022 jämfört 
med 2021. Den största ökningen ses till Sven Eriksonsgymnasiet. 

De program som har högst söktryck är: 

 Ekonomiprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet - 236 förstahandssökanden 

 Samhällsvetenskapsprogrammet på Bäckängsgymnasiet – 221 förstahandssökanden 

 Naturprogrammet på Bäckängsgymnasiet – 167 förstahandssökanden 

 Teknikprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet – 135 förstahandssökanden 

 Fordon och transportprogrammet på Viskastrandsgymnasiet – 124 förstahandssökanden 
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 Bygg och anläggningsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet – 104 förstahandssökanden 

 El- och energiprogrammet på Viskastrandsgymnasiet – 89 förstahandssökanden 

Övriga program har från 55 ner till enstaka förstahandssökanden. 

Spetsutbildningen Logistik och E-handel på Sven Eriksonsgymnasiet visar återigen på lågt söktryck 
2022 och beslut om att pausa utbildningen för start 2022 fattades av nämnden vid sammanträdet i mars. 
Inför ansökningsperioden 2022 har Sven Eriksonsgymnasiet gjort försök att tillsammans med 
branschrådet samverka kring att öka intresset för spetsutbildningen logistik och E-handel. Samarbetet 
har inte gett avsedd effekt. Sven Eriksonsgymnasiet har sett över innehållet och inriktningen på 
programmet i ett försök till att göra det mer attraktivt. I stället för studieresa till Kina planerades ett 
samarbete med och ett studiebesök till Göteborgs hamn i år 1, andra stora hamnar i Europa i år 2 och 
avslutningsvis planerades det för en studieresa till Silicon Valley för år 3. Insatser i marknadsföring och 
information i form av besök på grundskolorna stoppades under hösten 2021 när 
grundskoleförvaltningen valde att stänga skolorna för besök som ett led i att minska den ökade 
smittspridningen under senhösten. 

Söktrycket till hantverksprogrammet mot inriktningen florist har en nedåtgående trend på lokal, 
regional och nationell nivå. Almåsgymnasiet bedömer att programmet inte kan starta till hösten 2022 
utifrån söktrycket och nämnden fattade vid sitt sammanträde i mars beslut om att pausa utbildningen 
för start hösten 2022. Praktiska gymnasiet i Borås har även valt att pausa sitt hantverksprogram mot 
inriktningen florist vilket gör att ingen gymnasieskola inom Sjuhärad erbjuder utbildningen med 
inriktningen med start till hösten 2022. 

Skolverket publicerade i februari 2022 en konsekvensutredning för hantverksprogrammet. Skolverkets 
analys visar att programmet är för brett konstruerat och att genom utbildningens ambition om att 
rymma en bredd av hantverksyrken finns det en obalans mellan innehåll och progression i de olika 
inriktningarna. Programmet har på senare år fått en kraftig slagsida mot inriktningen frisör, barberare 
och hår- och makeupstylist. 

Skolverket bedömer att ett nytt program inom hår- och skönhetsområdet bör ersätta 
hantverksprogrammet. Det nya programmet bör utgöras av de utbildningar som idag ingår i 
inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist. 

Skolverket lämnar följande förslag till förändring: 

• att hantverksprogrammet i dagens konstruktion upphör. 

• att ett nytt nationellt program införs, hår- och stylistprogrammet. 

• Inriktningen textil design föreslås flytta från dagens hantverksprogram till det estetiska programmet 
och byta namn till modedesign. För att möjliggöra en hantverksmässig utbildning inom det textila 
området kan det även bli möjligt med en riksrekryterande utbildning med eget examensmål, under 
förutsättning att ansökan från huvudman godkänns. 

• Yrkesområdena inom inriktningarna finsnickeri och florist samt utbildningarna inom inriktningen 
övriga hantverk föreslås inte erbjudas inom ett nationellt program men kan bli riksrekryterande 
utbildningar med egna examensmål under förutsättning att ansökan från huvudman godkänns. 

Om Skolverkets förslag beslutas kommer förändringarna av programmet tillämpas på utbildning som 
startar efter 30 juni 2025. Förvaltningen följer utvecklingen för att ta fram en plan tillsammans med 
Almåsgymnasiet utifall att Skolverkets förslag beslutas. 

Det är totalt sett färre förstahandssökningar till fristående skolor i Borås 2022 jämfört mot 2021. 
Yrkesgymnasiet hade 2021 26 förstahandssök från elever folkbokförda i Borås och för samma 
tidsperiod 2022 endast 2. Det undantag som för söktrycket till de fristående skolorna är att det är fler 
elever som har Drottning Blankas gymnasieskola som förstahandsval 2022 jämfört mot 2021. 

Förvaltningen tar, genom antagningshandläggaren, fram en analys varje höst kring antagning inför 
kommande antagningsår. I analysen för 2023 framgår att trenden gällande söktrycket till bygg- och 
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anläggningsprogrammet samt fordon- och transportprogrammet fortsätter att hålla i sig och ligger 
sedan tre år tillbaka på de högsta nivåerna. El- och energiprogrammet ökade med ca 30 förstahandsval 
2021 jämfört med 2020. Programmet har haft ett stadigt söktryck mellan åren 2017-2019 med sedan en 
liten minskning 2020 för att sedan 2021 visa på stor ökning. Det är rimligt att tro att söktrycket till 
dessa program därmed kommer hålla i sig inför de nästkommande antagningsåren. 

Viskastrandsgymnasiet har av förvaltningen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att utöka 
programplatserna med bibehållen kvalitet på bygg- och anläggningsprogrammet, fordon- och 
transportprogrammet och el- och energiprogrammet. Uppdraget ska slutföras och redovisas till 
förvaltning under våren 2022. 

Antagningsorganisation 2023/2024 

Beslut för Antagningsorganisationen läsåret 23/24 fattas på nämndens möte i september. Processen för 
att ta fram underlag till beslutet har tidigare förberetts kort inför nämndbeslutet men efter önskemål om 
mer dialog tidigarelades diskussion i nämnden redan i juni. 

Planeringen kring antagningsorganisationen för läsåret 23/24 är att göra få justeringar. Almåsgymnasiet 
kan komma att behöva minska antalet platser till några av sina program, exempelvis försäljning- och 
serviceprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och hantverksprogrammet med inriktning 
florist. Detta för att dimensionera programmen utifrån söktrycket som har varit till dessa program de 
senaste åren. 

Dimensionering av gymnasial utbildning 

Den 16 juni 2022 fattar riksdagen beslut om propositionen Dimensionering av gymnasial utbildning för 
bättre kompetensförsörjning. Om propositionen beslutas kommer den gymnasiala samverkan vad gäller 
gemensam dimensionering inom Sjuhärad att behöva förstärkas. 

Den huvudsakliga förändringen som av lagstiftningen om propositionen skulle beslutas är att 
huvudmännen inte enbart ska dimensionera sitt utbud efter elevernas önskemål utan även ta hänsyn till 
arbetsmarknadens behov. 

Skolverket planerar att öppnar tio regionala kontor med start hösten 2022. Tre kontor kommer då att 
öppna hösten 2022 och fem kommer att etableras under 2023. Två kommer att öppnas under 2024, 
bland annat i Göteborg. 

Som tidigare redovisats till nämnden har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag 
till planeringsunderlag som ska hjälpa regionerna att på ett tydligare sätt kunna identifiera behovet på 
arbetsmarknaden. Förslaget till underlaget innehåller också statistik kring ansökning och antagning till 
de olika programmen. 

De generella farhågor som finns kring propositionen är hur huvudmännen, fristående och kommunala 
ska kunna komma överens om vad gäller utbud och antal platser på respektive program. Det finns även 
farhågor kring att de regionala planeringsunderlagen inte kommer att kunna visa tillräckligt detaljerade 
underlag kring de lokala förhållandena på arbetsmarknaden. Skulle ett regionalt planeringsunderlag tas 
fram för västra Sverige (49 kommuner) skulle det finnas stora variationer för behovet inom olika 
branscher för olika kommuner. 

2.1.9 Gymnasieskolans attraktion 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrog under året åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att genomföra en undersökning i syfte att ge kunskap om hur vi skapar 
attraktiva och framgångsrika utbildningar samt hur vi kan stärka våra varumärken. 

Undersökningen gav en fördjupad bild av elevers attityder till våra skolor och de gymnasieprogram vi 
erbjuder samt hur informationsbehovet i samband med gymnasievalet ser ut. Undersökningens resultat 
har legat till grund för en samverkan med skolorna var för sig, där representanter från skolan 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Nulägesanalys 2023 30(47) 

tillsammans med representanter från förvaltningen deltagit. Samarbetet avser att ge underlag för en 
långsiktig, strategisk verksamhet avseende: 

Samverkan med Grundskoleförvaltningen för att stärka informationen vi ger via grundskolans SYV, 
utveckla samarbetet med grundskolan samt säkerställa att den informationsprocessen fungerar samt 
förbättra, förädla och utveckla informationsverksamheten. 

Tillsammans med skolorna identifiera utvecklingsområden för respektive skola som ska leda till att varje 
skola kan upprätta en långsiktig handlingsplan för att söka påverka attityderna i positiv riktning. 
Attitydundersökningens resultat används också som underlag för det fortsatta arbetet att säkerställa att 
områden som skolans kultur, pedagogiskt arbetssätt och värdegrundsarbete samverkar för att långsiktigt 
skapa ett gott anseende och goda attityder kring skolan. 

Under våren 2022 har hållits 20 möten, fem med vardera skola. 

Skolgrupperna har definierat uppdraget att förbättra, förädla och utveckla informationsverksamheten. 
Samtal med Grundskoleförvaltningen om samarbete har initierats och mottagits positivt. I samverkan 
med alla skolor har framkommit att det viktigaste för att ett framtida samarbete ska fungera över tid är 
att planeringen som tas fram sanktioneras av båda förvaltningsledningarna och att uppdraget att 
fullfölja de föreslagna åtgärderna ges av respektive förvaltningsledning. 

Ett förslag till uppdragshandling har tagits fram, till en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp för 
utarbetande av samverkan kring SYV-information och kommunikation. Syftet med arbetet är att 
eleverna som står inför gymnasievalet ska ha så pass mycket kunskap om programmen och 
gymnasieskolan att de kan göra ett välgrundat val. Eftersom det riktar sig till ungdomar i grundskolan 
behöver arbetet ske i nära samverkan med grundskolan, samt i samverkan med fristående huvudmän. 

Skolgrupperna har också analyserat attitydundersökningen, skolklimatundersökning och i 
förekommande fall andra undersökningar, och kommit fram till vilka positiva respektive negativa 
attityder till skolan och utbildningarna som bör förstärkas eller motverkas. Ett underlag med förslag till 
åtgärder har tagits fram individuellt för varje skola som under våren arbetar med sina respektive 
skolledningar och EHT-team. Skolorna formulerar skolans åtgärdsplan samt analyserar vilka befintliga 
planer, årshjul och dokument som bör ändras eller påverkas av föreslagna åtgärder. 

Efter framtagandet av åtgärdsplanerna planeras för hur uppföljningsprocessen bör se ut, tillsammans 
med förvaltningens representanter. 

2.2 Arbetsgivare 

Att säkra kompetensförsörjningen, uppfattas som attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor och 
arbetsmiljö, utvecklings- och karriärmöjligheter är exempel på strategiska utvecklingsområden inom 
uppdraget som arbetsgivare. 

Förvaltningen vill uppnå en stabil och långsiktig personalförsörjning - Attraktiv arbetsgivare som 
attraherar, behåller och utvecklar kompetent personal vid förvaltningens skolor i syfte att säkra 
kompetensförsörjningen och kvaliteten på verksamheten för förvaltningens elever/studerande. I Borås 
Stads personalpolitiska program som är fastställt av Kommunfullmäktige framgår att Borås Stad har 
ambitioner … 

… att vara en attraktiv arbetsgivare 

Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och 
utveckla ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad klarar uppdraget att ge stöd och service till 
kommunens invånare och företag, professionellt, engagerat och med lärande i fokus. Det bidrar till att 
medarbetare och chefer känner stolthet och arbetsglädje. 

… med hälsosamma arbetsplatser 

Borås Stad utmärks av goda arbetsplatser och arbetsmiljön ger medarbetarna förutsättningar att bidra 
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till verksamhetens resultat. Medarbetare och chefer har möjligheter till personlig utveckling. 
Arbetsplatsen präglas av ett öppet arbetsklimat och alla bemöter varandra med respekt. Samverkan och 
samråd mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare är en viktig del i ett gott 
arbetsklimat. Medarbetares och chefers gemensamma ansvar bidrar till den goda arbetsplatsen och 
dialog, delaktighet samt eget ansvar är naturliga inslag. God arbetsmiljö är grunden för hälsosamma 
arbetsplatser och hållbart arbetsliv 

. … som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. 

Borås Stad är en stor arbetsgivare med en mångfald av verksamheter och yrken som gör skillnad för 
kommunens invånare. Borås Stad erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor, ett gott ledarskap och 
möjligheter till personlig utveckling som naturliga delar i ett hållbart arbetsliv. Konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa medarbetarna och säkerställer personal 
och kompetensförsörjning. 

Under hösten 2021 genomfördes Medarbetarenkät i Borås Stad. I enkäten mäts bland annat Hållbart 
Medarbetarskap (HME), vilket är ett mått med kommungemensamma jämförbara nyckeltal framtaget 
av SKR. Resultatet av Medarbetarenkäten 2021 är fortsatt mycket positivt för förvaltningen. 88,9% av 
medarbetarna besvarade enkäten. För frågeområdena för Hållbart medarbetarskap ger 86,4% (2019 
85%) eller mer positivt omdöme, 4-5 (femgradig skala), på områdena Motivation, Ledarskap och 
Styrning. Inom samtliga frågeområden ligger förvaltningen i i nivå eller över det genomsnittliga 
resultatet i Borås Stad. 

Hösten 2023 genomförs en ny Medarbetarenkät för Borås Stad. 

2.2.1 Personalekonomisk redovisning 

Personalstruktur 

Kärnverksamheten i förvaltningen är fördelad på 5 gymnasieskolor, inklusive gymnasiesärskola, samt 
Vuxenutbildning. 

Respektive verksamhet leds av en gymnasiechef/vuxenutbildningschef (huvudmannens representant på 
skolan) och består av ett antal skolenheter som leds av rektorer. Serviceorganisation och administration 
leds av skolintendent eller enhetschef. 

Förvaltningen har totalt 23 rektorer och 5 skolintendenter. Under hösten 22/våren 23 kommer antalet 
enhetschefer bli några fler i syfte att anpassa ledningsorganisation till ökande elevantal sedan en tid 
tillbaka och enligt prognos framåt. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens största yrkesgrupp är lärare. 

Lärare i förvaltningen 1 oktober 2021 

Lärare gymnasiegemensamma ämnen 311 (286 med tillsvidareanställning) 

Lärare yrkesämnen 144 (102 med tillsvidareanställning) 

Övriga lärarkategorier 78 (71 med tillsvidareanställning) 

Speciallärare 27 (24 med tillsvidareanställning) 

Specialpedagog 11 (11 med tillsvidareanställning) 

Förvaltningen har en hög grad behöriga och legitimerade lärare. Vid sammanslagning av 
tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar för lärartjänster med legitimationskrav så är 
behörighetsgraden 94%. 

Yrkeslärare har krav på lärarutbildning men inte krav lärarlegitimation. 6% av förvaltningens lärare är 
därför obehöriga men en stor andel av dem har påbörjat lärarutbildning för yrkeslärarexamen. 

Personalomsättning 
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Personalomsättningen i förvaltningen ligger på en stabil normal nivå över tid. Verksamheten har då god 
möjlighet att planera inför återbesättning, rekrytering och introduktion av nya medarbetare utan att det 
blir stora avbrott i det löpande arbetet. 

2018 2019 2020 2021 

7,69 % 8,68 % 6,30 % 6,56 % 

Sjukfrånvaro 

Under inledningen av 2022 noterar förvaltningen en topp i sjukfrånvarostatistiken under åren med 
pandemi. Frånvaron är den högsta sedan pandemistarten 2020. Frånvaron ligger i linje med de 
rapporter som verksamheten givit vid lägesavstämningar, dock finns en avmattning i frånvaron efter v. 
6 och prognosen är att det kommer stabiliseras under våren. Verksamheten och förvaltningen följer 
frånvaron och är uppmärksam på om mönstret förändras då vi har en period bakom oss med stor 
belastning i verksamheten. Nu är chefer, personal och elever åter i verksamheten och rutiner återupptas 
succesivt. . Fortsatt gäller rekommendation om att stanna hemma vid symtom vilket sannolikt kommer 
att avspegla sig i statistiken för korttidsfrånvaro under överskådlig tid. När det behövs genomförs 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning, majoriteten av 
förvaltningens långa sjukfall återgår i ordinarie arbete. Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom 
att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 
 

 

Medarbetarenkät 

Under oktober månad 2021 genomfördes Medarbetarenkäten i Borås Stad. Förvaltningen bibehåller 
höga resultat i förhållande till 2019. 
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Utifrån analys i Arbetsmiljöutskottet (FSG) lyft engagemang, kompetens, upplevelse av hög grad av 
trivsel och samarbete på arbetsplatserna samt ledarskap fram som friskfaktorer att arbeta vidare med 
och bevara. 

De utvecklingsområden som utmärker sig är APT- ökad möjlighet att påverka arbetsplatsens 
gemensamma frågor och krav/arbetstid/stöd vid hög arbetsbelastning. 

Statsbidraget för lärarlönelyft 
Med syfte att bidra till ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till 
verksamhetens utveckling i övrigt infördes statsbidraget för höjda löner till lärare 2016. Nämnden har 
mottagit i snitt mellan 8 - 9 miljoner årligen i detta riktade statsbidrag, som använts fullt ut att täcka 
ökade lönekostnader som kommer av lönesatsningar på lärare. Under våren 2022 har Skolverket 
aviserat att statsbidraget kommer fasas ut under de kommande åren. Bidragets sammanlagda storlek har 
legat på 3 miljarder kronor och kommer minska med en miljard per år. Medlen kommer i stället föras 
över till ett mer generellt bidrag för ökad likvärdighet i grundskolan och förskolan. Det innebär att 
gymnasieskolan förlorar denna, inte obetydliga intäkt, och ställs utan kompensation. Eftersom bidraget 
använts att höja lärarlönerna, kommer konsekvenserna slå direkt på verksamheterna genom 
anpassningskrav, om inte nämnden kompenseras på annat sätt. 

2.2.2 Kompetensförsörjning 

För att säkra kompetensförsörjningen för förvaltningens största yrkesgrupp, lärare, så pågår ett arbete 
med utgångspunkt i HÖK 21 - Lärarnas avtalsområde. 

Arbetsgivaren och fackliga organisationer inom lärarnas avtalsområde är i överens i samverkan om 
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följande målbild för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: 

Verksamheten inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska uppfattas som attraktiv 
arbetsgivare där medarbetare har goda förutsättningar som bidrar till en bra arbetsmiljö och säkrar 
kompetensförsörjningen. Arbetsbelastningen ska vara rimlig i förhållande till uppdraget och 
förutsättningar i arbetsmiljön ska bidra till ett hållbart arbetsliv inom Borås Stad. Arbetsgivaren verkar 
för att möjliggöra kompetens- och professionsutveckling inom ramen för anställningen. 

Verksamheten organiseras utifrån en ändamålsenlig arbets- och utvecklingsorganisation som stödjer 
elevernas lärande och skapar goda förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas i sina uppdrag. 
Förutsättningar ska finnas för ett gott chef- och ledarskap med fokus på att stödja lärarna i 
kärnuppdraget och där det finns tillit till professionen. 

Lönen ska avspegla prestation och erfarenhet och stimulera till utveckling mot verksamhetens mål och 
god kvalitet i verksamheten. 

Förvaltningen verkar för att kvalitetssäkra alla steg i rekryteringsprocessen, från behovsanalys och 
kravprofil till introduktion Rekryterande chefer ska anställa skickliga lärare med rätt kompetens, med 
rätt behörighet och som möter elevernas behov. Kontinuitet och rätt kompetens är kvalitetsfaktorer för 
verksamheten. Åtgärder ska också leda till att medarbetare väljer att vara kvar på arbetsplatser och inom 
vår organisation vilket i sin tur ska leda till ökad/bibehållen hög måluppfyllelse och kvalitet för 
eleverna. 

I syfte att stärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning på kort och lång sikt, utifrån målbilden, 
så arbetar förvaltningen med olika aktiviteter. 

Aktiviteterna summeras under rubrikerna: arbetsmiljö, arbetstid, arbetsorganisation och lönebildning. 

Åldersstruktur i de två största lärargrupperna  

Gymnasielärare allmänna ämnen 

33 stycken (12 %) tillsvidareanställda lärare är i åldersspannet 60 år och uppåt. 

65 stycken (23 %) prognostiseras att gå i pension på 10 års sikt. 

Åldersstrukturen är varierad mellan förvaltningens verksamheter. 

Gymnasielärare yrkesämnen 

24 stycken (24%) tillsvidareanställda lärare är i åldersspannet 60 år och uppåt. 

45 stycken (44 %) prognostiseras att gå i pension på 10 års sikt. 

Åldersstrukturen är varierad mellan förvaltningens verksamheter. 

Ekonomiska anpassningar har genomförts i förvaltningen under de senaste tre åren, detta har inneburit 
en minskning av bland annat lärare. Den stora andelen följer främst ett behov av omställning då 
statsbidrag och även behovet minskat av grundskollärare efter flyktingvågen 2015. Det innebär att 
förvaltningen främst har minskat på andelen lärare med behörighet för grundskolan. De två senaste 
åren har förvaltningen även behövt minska på andra lärarkategorier på grund av besparingskrav. 
Verksamheten förbereder sig nu på att utöka antalet platser på språkintroduktion inför hösten 2022. 
För att möta elevernas behov så kommer fler lärare med kompetens i svenska som andraspråk (i 
kombination med annat ämne) att anställas. Alternativt så ser förvaltningen över möjligheter att erbjuda 
kompetensutveckling för befintliga lärare. 

För att möta pensionsavgångar inom 10 år och samtidigt en succesiv befolkningsökning så är det främst 
inom följande områden/inriktningar (underlaget är hämtat efter genomgång av lärarlegitimationer i 
förvaltningen): 

 Lärare inom vuxenutbildning 

 Lärare yrkesämnen 

 Matematik/fysik/teknik/biologi/naturkunskap/kemi/naturvetenskap 
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 Svenska/engelska 

 Lärare i moderna språk (franska/spanska) 

 Speciallärare inom särskolan 

 Specialpedagoger 

I stort finns många pågående processer på skolorna som syftar till att stärka trivsel, känsla av 
meningsfullhet i arbetet och arbetsmiljö. Det är också i grunden en väl fungerande verksamhet med 
stabil ledningsorganisation, ändamålsenliga stödfunktioner på skolorna, normal personalomsättning 
bland lärare och en hög trivsel. Den bilden bekräftas av resultatet i den senaste medarbetarenkäten 
(2021) i förvaltningen. Det är också viktigt att identifiera framgångsfaktorer/friskfaktorer för att 
bibehålla den upplevelsen. Även om urvalet av behöriga/legitimerade lärare har minskat vid 
nyrekrytering så tillsätts ändå majoriteten av tjänsterna utan svårigheter i dagsläget. 

Med det sagt finns det behov och möjlighet till utveckling, främst inom områdena arbetsmiljö, arbetstid 
och kompetensutveckling/professionsutveckling. Åtgärderna i handlingsplanen ska syfta till att stärka 
dessa perspektiv framöver. Det behöver vara huvudfokus på att behålla och kompetensutveckla 
medarbetare inom organisationen. Åtgärder som syftar till att behålla medarbetare kommer leda till att 
verksamheten uppfattas som attraktiv och därmed underlätta vid rekrytering av nya lärare. 

Chefer och ledare 

Sedan många år finns en hög kontinuitet för chefer i förvaltningen. Identifierade aktiviteter för att 
främja kontinuitet är att chefer på alla skolor ingår i ledningsgrupp med fler chefskollegor. 
Verksamhetschefen är placerad på skolan vilket innebär möjlighet till ett nära stöd. I takt med att 
antalet elever ökat har också behovet ökat av rektorer. Att utöka antalet rektorer innebär att 
arbetsmiljön förbättras då både antalet elever och medarbetare per rektor blir hållbart. 

Under hösten 2022 kommer en översyn att ske för Skolintendenter. Denna chefsgrupp har en högre 
personalomsättning och det är viktigt att identifiera vad det beror på. 

För att säkra kompetensförsörjning av chefer på verksamhetsnivå har förvaltningen lyft ett önskemål 
om en övergripande rekryteringsutbildning för Borås Stad likt Framtidens chef. Syftet är att förbereda 
första linjens chefer för framtida uppdrag som verksamhetschef. 

Övriga personalkategorier 

Personalkategorier inom elevhälsa, serviceorganisation och administration är förstås också viktiga 
nyckelfunktioner att säkerställa. För dessa personalgrupper finns det dock inte något identifierat behov 
av särskilda samlade insatser. Många av de aktiviteter som genomförs inom ramen för handlingsplan 
HÖK 21 handlar om generella insatser för arbetsmiljö på skolorna vilka också kommer påverka övriga 
yrkeskategorier. 

2.3 Samhällsutvecklare och demokratiaktör 

Uppdraget som samhällsutvecklare och demokratiaktör är till sin karaktär skiljt från de två andra uppdragen. 
Det bygger på de tre hållbarhetsperspektiven social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet: 

 Området ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser 
på lång sikt. Exempel på strategiska utvecklingsområden är näringslivets utveckling, 
infrastruktur, och regionens kompetensförsörjning. 
Inom nämndens ansvarsområden är examensgraden i gymnasieskolan ett strategiskt viktigt 
område. Nämndens arbete med internationalisering är också av strategiskt intresse inom 
området ekonomisk hållbarhet. 

 Området ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa 
till en acceptabel nivå. Exempel på strategiska utvecklingsområden är fossilfri stad, 
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avfallshantering och biologisk mångfald. 
Inom nämndens ansvarsområden är hållbarhetsmålen för skolrestaurangerna strategiskt viktigt 
område. 

 Område social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. Det övergripande målet för arbetet är att stärka 
förutsättningar för jämlika livsvillkor och god hälsa. De tre strategiska målområdena är En god 
start i livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete och Boende och närmiljö. 
Inom nämndens ansvarsområden är arbetet med Introduktionsprogrammet och det 
Kommunala aktivitetsansvaret inom ramen för Socialt hållbart Borås av särskilt strategiskt 
intresse. 

Visionen om framtidens Borås bygger på dessa perspektiv och den gemensamma visionen är omsorg 
om varandra och miljön, ett tryggt och snyggt Borås, möjligheter och mod att utvecklas samt 
människor möts i Borås. Nämnden ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och 
på sätt som stöder visionen. All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för 
helheten och för att stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden 
och dess invånare ska därför sätta sin prägel på nämndens verksamhet (Borås Stads reglemente). 

2.3.1 Utbildningens utveckling 

2.3.1.1 Gymnasieskolan 

Gymnasieskolans arbete som samhälls- och demokratiaktör definieras i utvecklingsplanen 
Bildningsstaden, som under 2022 revideras till nuvarande version 3.0. Verksamheterna har de tre 
utvecklingsområdena Det goda lärandet, Värdegrund och Kvalitetsarbete som gemensam nämnare i arbetet 
med att utveckla verksamheten, men har utifrån utvecklingsområdena definierat skolspecifika 
utmaningar och fattat beslut om insatser och åtgärder kopplat till dessa. Inom uppdraget som 
samhällsaktör är examensgraden i gymnasieskolan av strategiskt intresse, vilket omnämns under avsnitt 
2.1.1. 

Som samhälls- och demokratiaktör är också gymnasieskolans arbete med värdegrundsarbete viktigt. Här 
ligger fokus på inkludering och likvärdighet, demokrati och likabehandling, för jämställdhet och mot 
diskriminering, trakasserier, främlingsfientlighet och rasism. Det handlar om att i varje verksamhet 
skapa en kultur som genomsyras av ett hälsofrämjande arbete vilket har som syfte att skapa trygghet 
och studiero. Alla som arbetar i våra verksamheter ska vara med och bidra till att skapa de bästa 
förutsättningar för eleven att lyckas i sin kunskapsutveckling. 

Förvaltningens utvecklingsplan pekar ut riktningen för värdegrundsarbetet och varje verksamhet 
utarbetar med utgångspunkt i den gemensamma utvecklingsplanen en egen plan för detta. Exempel på 
insatser i det främjande arbetet är att utveckla Elevhälsans funktion i det hälsofrämjande arbetet, fokus 
på det frånvaroförebyggande arbetet och det närvarofrämjade arbetet. 

Utifrån resultat i Skolklimatenkäten, vilket visar goda resultat inom samtliga områden som mäter trivsel 
och trygghet, kan vi utläsa att värdegrundsarbetet genomsyrar våra verksamheter på alla nivåer. 
Skolklimatundersökningen genomförs årligen och belyser fyra områden: Värdegrund, Undervisningens 
kvalitet, Inflytande och delaktighet och Rektor. Skolklimatundersökning genomförs av såväl elever som 
personal. 

Resultaten från Skolklimatundersökningen 2022 visar, inom samtliga verksamheter, att en majoritet av 
eleverna känner sig trygga och respekterade i skolan både av lärare och kamrater. Det är ett resultat som 
legat på en god nivå under flera års tid. Resultaten visar dock på en viss variation mellan 
verksamheterna och inom områden vilket kräver vidare analyser och insatser. Förvaltningen har 
identifierat ett behov av att mer på djupet analysera och kartlägga orsakerna till varför elever upplever 
sig otrygga. Det gäller framförallt i arbetet med att ta fram rutiner och stödmaterial för kartläggningar 
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men också i arbetet med att organisera forum för inflytande. En fördjupad presentation av resultatet 
från enkäten kommer ges vid kommande nämndmöte, tillsammans med en presentation av 
måluppfyllelsen/elevresultaten från avslutat läsår. 

Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar samt 
förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. Exempel på insatser är att undersöka och 
analysera sambandet mellan otrygghet och avbrott i studier. 

Gymnasieskolan bidrar i samhällsperspektivet dessutom till målet om fullföljda studier med hög 
examensgrad, minskade avbrott, samt utökade platser för elever med ofullständiga betyg från 
grundskolan. Förvaltningens ledning arbetar dessutom under året med att utveckla analysförmågan med 
intersektionell analys i syfte att säkerställa att alla elevgrupper får en likvärdig utbildning oavsett 
bakgrund. 

  

Viskastrandsgymnasiet har gjort en kartläggning av branschernas kompetensbehov inom bygg- och 
anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och el- och energiprogrammet. Med tanke 
på söktrycket på dessa utbildningsplatser och utmaningen att utöka programmen med bibehållen 
kvalitet och fortsatt starkt stöd från branscherna, kommer denna fråga vara strategiskt viktig för 
nämnden. Utmaningen finns belyst i en fördjupad rapport som biläggs Nulägesanalysen (se bilaga 1). 

2.3.1.2 Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen växer och krymper samtidigt 

 Vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå noterar ett minskat söktryck i takt 
med att arbetsmarknaden har förändras. Färre elever än tidigare år sökte utbildning till 
utbildningsstarten i Januari 2022. För yrkesvux del leder minskade volymer till minskade 
statsbidrag, men i motsvarande mån minskade kostnader. För utbildningar som bedrivs i egen 
regi kan det dock ändå innebära ekonomisk förlust om inte verksamheten anpassas. Vissa delar 
av utbudet bör därför ses över. 

Förutom minskade volymer innebär denna förändring ett större fokus på elever som står långt från 
arbetsmarknaden. Det är oftare elever med kort eller ofullständig tidigare utbildning som står utanför 
arbetsmarknaden under högkonjunktur. Där finns vanligen ett större behov av lärarledd undervisning, 
samverkan med andra inblandade myndigheter och resursteam (speciallärare, specialpedagog, kurator). 
Att utveckla både det generella stödet till alla elever och mer riktat stöd till elever i behov av större 
insatser är ett viktig del av Vuxenutbildningens utvecklingsplan. 

I och med att situationen på arbetsmarknaden kan svänga är det svårt att förutse hur länge den 
minskade volymen kommer att hålla i sig. Den största utbildningsstarten sker i september och i viss 
mån kan en mindre utbildningsstart i januari ”kompenseras” av att fler som avstått från att söka i 
Januari istället söker i septemberstarten. Regeringen har även aviserat ett omställningsstudiestöd som 
gör det möjligt att studera med upp till 80 % av lönen i upp till 44 veckor. Detta kan också komma att 
påverka söktrycket på kortare utbildningar på gymnasial nivå och yrkeshögskolenivå. Förändringen i 
SFI med sammanhållen utbildning (se rubriken ändrade regleringar i Vuxenutbildning) kommer sannolikt att 
innebära att fler elever läser andra ämnen vid sidan av SFI, vilket kommer att öka volymerna. 

 Yrkeshögskolan expanderar som en följd av att nya utbildningar har blivit beviljade. När fler 
utbildningar beviljas behöver verksamheten växa med mycket kort varsel. Verksamhetens 
förmåga till detta bedöms på det stora hela vara god. Bland annat har Yrkeshögskolan arbetat 
fram en ny mer flexibel organisation som nu har satt sig. Dock uppstår det svårigheter när det 
inte är möjligt att anskaffa lämpliga lokaler i den takt som krävs. Idag behöver verksamheten 
hantera situationen med improviserade och tillfälliga lösningar till dess att lämpliga lokaler finns 
på plats. Vuxenutbildningens målsättning är olika delar av verksamheten ska kunna samnyttja 
resurser och lokaler på ett så effektivt sätt som möjligt. 
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Förändringar i omvärlden fordrar följsamhet 

 Förändringar i regionens arbetsmarknad förväntas påverka utbildningsbehovet framöver. 
Etableringen av en batterifabrik i Svenljunga är exempel på en större förändring. 
Vuxenutbildningschefen ingår i Boråsregionens kompetensråd och har regelbunden kontakt 
med näringsliv och utbildningschefer regionen i frågor om hur arbetsmarknadens behov 
utvecklas. Möte med Svenljungas kommundirektör är inplanerat inför eventuell etablering av 
batterifabriken. 

 För närvarande ser vi inte att verksamheten kommer att påtagligt påverkas av kriget i Ukraina. 
Detta kan dock komma att ändras beroende på hur länge det ryska angreppet fortgår och om 
det sker en eskalering. Även inrikespolitiska beslut om hur krisen ska hanteras kan påverka i 
vilken utsträckning vuxenutbildningen berörs. Vuxenutbildningen följer utvecklingen för att 
kunna möta de behov som uppstår. 

Ändrade regleringar i vuxenutbildningen påverkar organisationen 

 Från och med sommaren 2022 har kommunen skyldighet att erbjuda alla elever som omfattas 
av den s.k. utbildningsplikten en sammanhållen utbildning. Utbildningen ska syfta till att ge 
deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 
arbetsmarknaden. Den ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och 
följa en plan beslutad av hemkommunen. Arbetet med att implementera förändringen pågår 
och även elever som inte ingår i utbildningsplikten kommer att erbjudas motsvarande 
utbildning. Det finns flera skäl till detta. Bland annat ser verksamheten att fler elever har 
motsvarande behov. Det blir effektivare och begripligare om fler elever omfattas än om det är 
en utbildning som är exklusiv för en specifik elevkategori. Erbjudandet ligger även i linje med 
andra regleringar som ställer krav på att olika utbildningsformer ska kunna kombineras. 

 Förändrade regleringar ställer ökade krav på regional samverkan. De succesivt ökade krav på 
vuxenutbildningen genom t.ex. rättighetslagstiftning gör att det blir svårare för mindre 
kommuner att leva upp till kraven. Behoven av en effektivare samordning ökar för alla 
kommuner. En arbetsgrupp med representanter från alla kommuner inom BR-vux har 
tillsammans arbetat fram möjliga samarbetsområden: 

 Resursteam. Gemensam tillgång till stödresurser för en bättre likvärdighet i regionen. 

 Särskild utbildning för vuxna. Samordnad utbildning för att säkerställa ett utbud i alla kommuner. 

 Fjärrundervisning, av vissa högskoleförberedande kurser för ett bredare utbud i regionen och effektivare 
resursanvändning. 

Ett upplägg för samarbete nu går ut som förslag till kommunerna Olika kommuner i regionen har olika 
behov vilket innebär att olika kommuner kan välja att delta i olika delar. 

Upphandling av utbildning 

 När en ny större upphandling görs av utbildning påverkar utfallet kostnader, utbud och kvalitet. 
I skrivandets stund pågår upphandling av yrkesvux-utbildningarna. En ny upphandling för den 
del av SFI som bedrivs på entreprenad planeras. Verksamheten ser behov av att utveckla en 
mer ändamålsenlig modell för upphandling av SFI som lägger större vikt vid kvaliteten i 
utbildningen. Detta kan komma att innebära ökade kostnader. 

Vuxenutbildningens utvecklingsplan 

Vuxenutbildningen arbetar fram en ny utvecklingsplan med utgångspunkt i Bildningsstaden Borås. Tre 
övergripande utvecklingsområden är identifierade: 

 Meningsfull och begriplig undervisning för alla elever 

Utvecklingsområdet handlar i huvudsak om den ordinarie undervisningen och hur vi ger lärare 
möjlighet att utveckla sin undervisning. 

 Rätt stöd i rätt tid 
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Utvecklingsområdet handlar om hur vi ser till att alla elever har möjlighet till en realistisk och väl 
avvägd studieplan som passar ihop med livssituationen i övrigt och hur vi tillgängliggör det stöd som 
finns på skolan. Det handlar också om vilket stöd i form av mer anpassad utbildning vi erbjuder för 
elever som har behov av mer omfattande insatser. Ofta i samverkan med andra aktörer för att hantera 
frågor om t.ex. försörjning. Här ingår bland annat implementeringen av Vi-projektet – som innebär ett 
utökat mentorskap. 

 Praktik för alla 

Utvecklingsområdet handlar om att utveckla samarbetet med arbetslivet för att säkra tillgången på 
praktikplatser med en hög kvalitet. Här ingår även att se till att det finns tillräckligt med praktikplatser 
för personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningens verksamhetschefer påbörjar ett arbete med att skapa en plattform där 
arbetsgivare och skola möts med syfte att säkerställa: 
- Ett utbud som motsvarar arbetslivets behov. 
- Tillgång till praktikplatser av hög kvalitet. 

Skolklimatundersökningen 
I den enkät som genomfördes under våren 2022 uppnåddes en svarsfrekvens på 48,4 %. En 
presentation av resultatet från enkäten kommer ges vid kommande nämndmöte. 

2.3.1.3 Gymnasiesärskolan 

I samband med läsårsstart 2021/2022 har en gymnasiesärskolan genomfört en organisationsförändring. 
Arbetet har fallit väl ut. Det Individuella programmet som var lokaliserad på Almåsgymnasiet har flyttat 
över till enheten Bergslenagymnasiet B, Sörmarksgatan och programmet för Fastighet, anläggning och 
byggnation samt programmet för Fordonsvård och godshantering har omlokaliserats till 
Viskastrandsgymnasiet. Dessa förändringar har fungerat tillfredsställande utifrån elevperspektiv, 
verksamhetsperspektiv, medarbetarperspektiv samt lokaleffektivitet. 

Alla tre enheter i gymnasiesärskolan är delaktiga i arbetet med Bildningsstaden Borås och den nya 
utvecklingsplanen för Gymnasiesärskolan är under uppbyggnad och förväntas vara klar för 
implementering under höstterminen 2022. Förutom fokusområdena i Bildningsstaden, Det goda 
Lärandet, Värdegrundsarbete och Kvalitetsarbete har Gymnasiesärskolan Självständighet som ett 
primärt mål. 

Utöver dessa utvecklingsområden har ledningen identifierat att det finns ett stort behov av att arbeta 
med att stärka kompetensen kring digitalisering. Skolans ledning kommer ta nya tag med 
digitaliseringsplan och planera för insatser för all personal och för elever. Eleverna ska förstå och 
lärarna ska ha kompetens i digitaliseringens betydelse i samhället. Eleverna behöver lära sig att hantera 
de områden som är viktiga för dem under skoltid, APL, praktik och efter studenten. 

I vårens skolklimatundersökning, som är anpassad för gymnasiesärskolan, utvärderas områdena 
kunskap och lärande, delaktighet och inflytande, bemötande och trygghet samt trivsel. Svarsfrekvensen 
låg i år på 100 % vilket är mycket gott. En presentation av resultatet från enkäten kommer ges vid 
kommande nämndmöte, tillsammans med en presentation av måluppfyllelsen/elevresultaten från 
avslutat läsår. 

Organisation 
Sedan vårterminens start 2022 är alla funktioner inom verksamhetens elevhälsa organiserat i ett 
elevhälsoteam. Samtliga roller har tillsvidaretjänster på  heltid och varje uppdrag är fördelat på tre 
enheter. 
Skolans ledning har utökats med en intendent som startar sitt uppdrag i maj. 
Gymnasiechefens roll fungerar bra och utvecklingsarbetet med verksamheten och organisationen 
fortsätter. Utvecklingsområden som kvarstår är: 

 Tydligare ansvarsfördelning när det gäller enheten på Viskastrand. 
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 Se över hur arbetsfördelningen ska se ut för rektorerna. Gymnasiechefen har nu ett delat 
uppdrag då det även ingår rektorsansvar för eleverna på Bergslenagymnasiet A. 

 I dagsläget sitter rektor för gymnasiesärskolan på Viskastrandsgymnasiet i två ledningsgrupper, 
vilket förvårar för beslut och skolans systematiska kvalitetsarbete. 

 Elevhälsans lokaler behöver ses över på enheten Viskastrandsgymnasiet - Viared 

 Utvärdering av genomförda organisationsförändringar planeras till senare delen av året 

Lokaler 
Eleverna har behov av en skolmiljö som stimulerar deras inlärning, individuella behov samt tillgång till 
en idrottshall och en utomhusmiljö sett utifrån ett hälsoperspektiv. Många elever har behov av att träna 
för att behålla smidighet och förhindra värk. I dagsläget saknas det på Bergslenagymnasiet A. 
Bergslenagymnasiet B, Sörmarksgatan har en utomhusmiljö som är har uppgraderats i år och är nu 
mycket tillfredsställande, men enheten saknar tillgång till idrottshall. 

Båda enheterna saknar utrymme för att samla personal och elever. För att möjliggöra för samtliga tre 
enheter att bygga nätverk och samarbeta så krävs det ännu större samlingslokal. Bergslenagymnasiet A 
nuvarande lokaler är inte enbart i behov av renovering utan det krävs en ombyggnation och en 
planering för skolverksamhet som kommer våra elever till gagn, likt övriga gymnasieelever på andra 
skolor. 
Eftersom kvarteret där Bergslenagymnasiet A är beläget ligger inom ett område med förändrad 
stadsplanering, är det en utmaning att hålla lokalerna i gott skick med tanke på att fastigheten troligen 
kommer få annan användning. Kontakt med fastighetsägaren angående fel förs kontinuerligt. 
 
Vision för gymnasiesärskolans lokalbehov 
Flytta Bergslenagymnasiet A (nationella program) och Bergslenagymnasiet B (individuella programmet) 
till en samlad skolenhet. Här är inte ett centralt läge i staden avgörande, det viktiga är att lokalerna och 
skolområdet är väl anpassat för elevgruppen och att eleverna får tillgång till en modernt utrustad skola 
med idrottshall, skolgård och en matsal (samlingslokal). En sådan lösning skulle innebära 
effektiviseringar för: 

 Samordningen av tjänster för lärare och elevassistenter 

 Samordning för skoladministration, nuvarande funktioner finns på båda skolorna 

 Samordning av vaktmästeri, lokalvård och skolbespisning 

 Samordning av IT-funktionen 

2.3.1.4 Introduktionsprogrammet 

Elevernas måluppfyllelse och prognosutmaningar 
Eftersom elevantal varierar konstant på de individuella programmen är det svårt att använda statistik 
mellan år i en rak jämförelse med varandra, även när betygen väl är satta. Exempelvis blev det ett 
kraftigt ökat antal satta betyg på Viskastrandsgymnasiet föregående läsår. Att organisationen sedan dess 
har ändrats, med följd att samma Introduktionsprogram på detta gymnasium nu tar emot elever med 
fem betyg eller fler, gör att förutsättningar hos elevgruppen detta år har ändrats. Att enbart se på andel 
behöriga till gymnasiet efter ett år på Introduktionsprogram är också vanskligt då många av eleverna 
kan ha antingen kunskapsluckor, bristande motivation eller andra utmaningar. Svårigheten ligger dock 
främst i att definiera skolframgång, även emellan de olika Introduktionsprogrammen på gymnasieskolor 
i Borås Stad, eftersom skolorna jobbar under sina specifika förutsättningar. 

Att titta på antal avbrott från studier, kan också medföra risker då dessa kan betyda att eleven fått 
arbete, kommit in på andra studier, flyttat eller annat som i sig är positivt. Det skolorna gör är att 
utvärdera efter sina förutsättningar, och ha ett stort mått av individuellt fokus i arbetet med eleverna. 
Möjligtvis kan detta förändras framgent när vi tillsammans hittat lämpliga faktorer att titta på, och enats 
om dessa. 
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Prognosen för de olika skolorna ser hittills under terminen ut att bli god. Detta är dock preliminära 
siffror och det bör beaktas att med elevunderlaget kan förändringar ske betydligt snabbare än på de 
nationella programmen. Alla skolor arbetar med strukturerade lägesavstämningar för elevernas 
kunskapsutveckling. Det är många elever som behöver mer än ett år på Introduktionsprogram för att 
uppnå behörighet till ett nationellt program, men det är variation mellan programmen. Exempelvis på 
Almåsgymnasiets yrkesintroduktion är det få elever som behöver ett andra år. 

Prognos inför kommande läsår, antal nya elever 

Antal nya elever från grundskolan förväntas vara näst intill lika många som föregående år. Detta är då 
ett stort steg framåt för grundskolan, då den kommande elevkullen innehåller betydligt fler eleverna än 
detta år. Antal lediga platser bedöms, nu senast i slutet av april, också motsvara behoven. 

Andra faktorer som för tillfället bidrar till skolframgång 

Arbetslagen är än mer samarbetade. 

Förbättrade rutiner. Framför allt ute på de olika gymnasieskolorna. Introduktionsprogrammen upplevs 
nu som en central och ordinarie del av verksamheten 

Organisatoriska förändringar som gjorts inför detta läsår i antagningsprocessen har haft positiv effekt. 
Det vill säga att yrkesintroduktionen numera är sökbart vilket skapat en tydlighet och även i viss mån 
ökad attraktivitet hos eleverna. Samt även att elever med inga upp till fyra betyg går på individuellt 
alternativ på Bäckängsgymnasiet och att elever med fem eller fler betyg går på Viskastrandsgymnasiet. 
Detta har skapat en tydlighet med följd att elevplaceringar numera inte behöver bli föremål för 
bedömningar, utan det kan göras utifrån konkreta riktlinjer. 

Eleverna har varit på plats för undervisning, trots pandemi – men även frånvaro av andra elever på 
skolan på grund av distansundervisning påverkar. Under tiden med fjärr och distansutbildning har det 
förekommit färre tillbud relaterade till rast-situationer än tidigare. 

Elevhälsoteam på skolorna har nu ännu mer erfarenhet av elevunderlaget, och kan mer framgångsrikt 
arbeta tillsammans med personal kring olika utmaningar. Fortfarande är det dock så att extern 
samverkan med andra instanser är väldigt beroende av vilka personer man där samarbetar med. Samt 
att olika typer av samverkansmöten, exempelvis Elevvårdskonferenser, upptar rektors och övrig 
elevhälsoteamspersonals tid i stor utsträckning men samtidigt är en förutsättning till skolframgång för 
eleverna 

Påverkan av pandemin 
När man på nationella program pratar om utbildningsskuld så är den inte lika tydlig på 
introduktionsprogrammen som på de nationella programmen. Det finns definitivt frånvaro hos elever 
som kan relateras till pandemin. Hur mycket detta påverkat elevernas studieframgång är svårt att säga. 
Måendet hos eleverna har främst påverkats, trots att undervisningen sker på plats. Mycket av det sociala 
sammanhang som eleverna vanligtvis befinner sig i har varit kraftigt påverkat under åren som gått. På 
skolorna har ledning, elevhälsoteam och lärare arbetat medvetet kring detta, efter de förutsättningar 
som funnits. 

Det finns fortfarande en tendens, jämfört med föregående år, att in -och utskrivning av elever till 
introduktionsprogrammet minskat. Detta kan vara en konsekvens av faktorer som exempelvis minskad 
rörlighet i övriga samhället. KAA-enheten gör bedömningen att det kan komma fler nya deltagare, både 
från Introduktionsprogram men även från nationella program, framöver. 

Exempel på viktiga utvecklingsområden kommande läsår 

 Lägga större fokus på att utveckla kvalitetsarbetet och utveckla samarbetet mellan de olika 
gymnasieskolorna- Även i samverkan mellan lärare inom bedömningar och arbetssätt. 

 Utveckla samarbetet med KAA-enheten och följa upp med djupare analys av avbrott. 

 Öka omvärldsbevakningen - titta på framgångsrika exempel på Introduktionsprogram i andra 
städer samt arbeta för att säkerställa likvärdighet mellan skolorna och utveckla 
erfarenhetsutbytet. Detta är områden som har fått stå tillbaka på grund av pandemin. 
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 Utveckla överlämningarna från grundskolan för att nå en ökad likvärdighet i arbetet. Inte bara 
överlämningar avseende individuella anpassningar utan också bedömningsmatriser på vad 
eleverna har uppnått sedan tidigare så att det inte blir att eleverna gör samma sak igen – för att 
skapa motivation. 

 Utmaningarna kring mottagandet av inflyttade elever och elever från fristående huvudmän 
behöver hanteras och utvecklas. 

 Göra uppföljningar på hur det går för de elever som går över till nationellt program under 
pågående läsår. 

 Utveckla de individuella studieplanerna och skapa möjligheter för anpassade scheman. 

2.3.2 Omvärldsfaktorer som kan påverka uppdraget 

Sedan i februari 2022 har situationen i Europa varit orolig utifrån Rysslands invasion av Ukraina. För 
första gången sedan andra världskriget har EU aktiverat massflyktsdirektivet och människor som flyr 
från Ukraina till Sverige får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och räknas enligt skollagen som 
bosatta i Sverige. Flyktingar med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd likställs med asylsökande. Det 
innebär att de har rätt till utbildning som påbörjas innan de fyllt 18 år. Flyktingar som har fyllt 18 har en 
begränsad rätt till utbildning. De har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux. 

Flyktingar från Ukraina som är över 18 år kommer istället att erbjudas folkbildningsinsatsen ”Svenska 
från dag ett”. Regeringen har lämnat uppdraget att bedriva ”Svenska från dag ett” till studieförbund och 
folkhögskolor. Syftet med insatsen är att stärka kunskaper i svenska språket och om det svenska 
samhället i syfte att främja deltagande i arbets- och samhällslivet. 

För ungdomar med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som kommer till Borås finns två möjliga 
utbildningsvägar: språkintroduktion eller International Baccalaureate. 

Förvaltningen har tagit fram en plan för att möjliggöra erbjudandet för flyktingar som önskar läsa 
språkintroduktion. För antagning till International Baccalaureate krävs att eleverna genomför ett 
godkänt antagningsprov i engelska och matematik. 

Det är i nuläget svårt att prognostisera hur många flyktingar som kan tänkas komma från Ukraina och 
som önskar läsa något av de två möjliga alternativen. Det verkar vara möjligt för eleverna att på distans 
följa undervisningen i Ukraina via distansstudier. I de fall elever läser utifrån det ukrainska skolsystemet 
är studier inom det svenska skolsystemet inte aktuellt. Förvaltningen följer situationen noggrant för att 
ha en beredskap. 

2.3.3 Internationellt perspektiv 

Inom ramen för framtagandet av Bildningsstaden 2022-26 har ett behov av att stärka arbetet med 
gymnasieskolans internationalisering identifierats. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har pekat 
ut en riktning för arbetet och skapat förutsättningar för att anställa en internationell koordinator med 
ett särskilt uppdrag att verka för att stärka internationaliseringsarbetet i gymnasieskolan. 

Väl avvägda internationella samarbeten stärker verksamhetens utveckling och höjer utbildningens 
kvalitet, stimulerar elevernas kunskapsutveckling och ger elever och lärare nya perspektiv på världen 
och sig själva. En förutsättning för att internationella samarbeten ska bidra till att höja utbildningens 
kvalitet är att arbetet är förankrat på strategisk nivå och har en tydlig koppling till målen i läroplan och 
kursmål. 

Vuxenutbildningen har sedan en lång tid tillbaka bedrivit ett framgångsrikt internationaliseringsarbete 
som gymnasieskolorna ska dra lärdom av i sitt utvecklingsarbete. Den internationella koordinator som 
kommer att ha sitt fokus mot gymnasieskolan ska i sitt uppdrag samverka med vuxenutbildningens 
internationella koordinator. Tillsammans ska de stärka internationaliseringsarbetet i förvaltningen som 
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helhet men också stödja det operativa arbetet i respektive skolform. Under läsåret 22/23 kommer en 
plan för förvaltningens internationaliseringsarbete att slutföras (arbetet är sedan tidigare påbörjat men 
har pausats under Covid-19). Internationaliseringsplanen kommer  att beskriva förvaltningens nuläge, 
styrkor i nuvarande arbete, utmaningar och utvecklingsområden samt peka ut en riktning för arbetet de 
kommande åren. I slutet på året kommer förvaltningen lägga fram en delrapport till nämnden, om 
internationaliseringsarbetets utveckling. 

2.3.4 Socialt hållbart Borås 

Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga arbete för att uppnå mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa 
för våra invånare. 

Under 2021 beslutade KF att utvidga socialt hållbart Borås med fler målområden. Idag består arbetet av 
tre målområden God start i livet, Förutsättningar för arbete, samt Boende och närmiljö. Det finns 
fastställda effektmål för varje målområde 

God start i livet 

 I Borås ska barn och unga ha tillit till sin egen förmåga och omgivningen för att kunna delta 
aktivt i samhället 

 I Borås ska barn och unga vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet 

 I Borås ska barn och unga ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla fritids- och 
kulturaktiviteter 

 I Borås ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där barn och unga vistas 

 I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och 
ungas hälsa och livsvillkor 

Förutsättningar till arbete 

 I Borås ska alla invånare i arbetsför ålder ha utbildning på gymnasienivå. 

 I Borås ska alla, även utsatta grupper, finnas i arbete. 

 Arbetsgivare i Borås har en bred rekrytering och en blandning av anställda. 

Boende och närmiljö 

 I Borås ska det inte finnas utsatta områden. 

 I Borås ska det finnas bostäder för alla olika livssituationer. Det ska finnas en blandad 
bebyggelse med alternativa boendeformer som skapar möjlighet till en boendekarriär. 

 I Borås ska närmiljöerna vara attraktiva, trygga och skapa möten mellan människor. 

Därutöver finns det ett beslut om att nämnderna ska samverka kring stärkta insatser i arbetet för 
Områdesutveckling Norrby. Det arbetet hade uppstart i mars 2022. 

Arbetet leds av stadsdirektören och för varje målområde är ett kommunalråd ansvarigt och en 
förvaltningschef har i uppdrag att leda och samordna arbetet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen deltar aktivt i God start i livet med insatser främst för 
fullföljda studier genom såväl satsningar inom introduktionsprogrammet, närvarofrämjande insatser 
och KAA-enhetens arbete, samt språkfrämjande arbetssätt på alla gymnasieskolor. Inom 
Förutsättningar till arbete är vuxenutbildningen delaktig bl a i arbetet för att alla invånare i arbetsför 
ålder ska ha utbildning på gymnasienivå och att även utsatta grupper ska finnas i arbete. 

3 Utvecklingsområden verksamhetsplan 2022 

Vid ledningskonferensen  i december 2021 tog förvaltningsledningen fram en ny verksamhetsplan för 
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2022. Verksamhetsplanen grundar sig dels i utvecklingsområdena som arbetades fram med nämnden 
under våren 2019 och dels i nya identifierade gemensamma utmaningar som framkommit i samband 
med kvalitetsdialoger och kvalitetsbedömningar. 

På grund av pandemiläget under 2020 och 2021 har mycket av utvecklingsarbetet legat vilande. Under 
dessa åren har eleverna i vuxenutbildningen till stor del inte deltagit i närundervisning förutom i 
undantagsfall och gymnasieeleverna har fått vänja sig periodvis vid hel eller delvis fjärr och 
distansundervisning. Skolledare och lärare har behövt ha fullt fokus på att bedriva undervisning med 
bibehållen kvalitet. Detta har bidragit till att utvecklingsområdena behövts arbetas om och uppdaterats 
efter nuläget. 

Verksamhetsplanen är ett viktigt underlag för förvaltningens arbete. Planen är framtagen genom analys 
på enhetsnivå och förvaltningsnivå med utgångspunkt i resultat, behov av förbättringar och 
omvärldsfaktorer. Dessa är också en viktig del i stadens arbete med social hållbarhet. Syftet med planen 
är att fånga helheten och få en tydlig överblick av utvecklingsarbetet samt att klargöra målsättningen 
med respektive uppdrag. Nedan följer en beskrivning av status för de tre uppdragen och aktiviteterna 
kopplade till dem. 

  

 

3.1 Elevhälsouppdraget 

Inom elevhälsouppdraget finns fyra områden kopplade till arbete med elevhälsa. Frånvaroförebyggande 
arbete, psykisk hälsa, samverkan med andra aktörer och ledningssystem EPI och EMI. 
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Inom området frånvarobyggande arbete ska en frånvarorutin som inkluderar ett 
verksamhetsövergripande förtydligande av mentorsrollen tar fram. 

Området psykisk hälsa består av två delar. Del 1 är ett uppdrag att definiera skolpsykologens uppdrag i 
elevhälsoteamet och del 2 är ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur vi omhändertar (psykisk) 
första hjälpen. 

Vad gäller samverkan med andra består uppdraget i att stärka närvårdssamverkan, samverkan kring 
SIP/SAMSA samt samverkan med IFO. 

Det ska även tas fram och utvecklas ett ledningssystem för EPI (elevhälsans psykologiska insats) och 
EMI (elevhälsans medicinska insats). 

3.2 Lärandeuppdraget 

Inom lärandeuppdraget finns fyra områden kopplade till arbete med lärande. Närvarofrämjande arbete, 
analysarbete, mentorsrollen och framtidens lärande. 

 

Inom området närvarofrämjande arbete ska en förstudie tas fram kring vad forskningen säger om 
framgångsfaktorer kring främjande av närvaro. 

Ett utvecklingsområde som har blivit synligt är behovet av utökat arbete med analyser. Det ska därför 
tas fram en utbildning i analys som samtliga skolledare ska ta del av som kompetensutveckling. 

Mentorsrollen har upplevts behöva förstärkas och ett uppdrag har därför plockats fram för att 
tydliggöra och stärka rollen för att skapa en förvaltningsövergripande likvärdighet. 

Uppdraget framtidens lärande består av två delar. Dels införandet av den nyligen framtagna 
digitaliseringsplanen men också arbetet med att koordinera utökad internationalisering inom alla 
verksamheter. Som ett led i detta arbetet rekryteras en internationell koordinator med planerad start 
hösten 2022. 

3.3 Organisatoriska förutsättningar 

Inom uppdraget organisatoriska förutsättningar finns åtta områden kopplade till uppdraget. 
Organisering och bemanning av skolan, bilden av gymnasieskolan, kompetensförsörjning, samverkan 
med andra aktörer, serviceorganisation, intern kommunikation, gymnasiesärskolans gemensamma 
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organisation och tillitsresan. 

 

Området organisering och bemanning av skolan finns ett uppdrag att ta fram en långsiktig plan för 
antagningsorganisationen utifrån perspektiven; programstruktur, lokaler, bemanning, arbetsmiljö. 

Bilden av gymnasieskola innefattar det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet med att utvärdera, 
följa upp och strategiskt utveckla marknadsföring och information från verksamheterna utifrån 
resultatet av attitydundersökningen. 

Området kompetensförsörjning innehåller ett flertal uppdrag. Bland annat uppdraget lärare forskar i 
skolan där möjligheten för förvaltningen att ha lektorstjänster utreds. Andra uppdrag är att ta fram 
handlingsplan för HÖK 21, utforma en förvaltningsövergripande uppdragsbeskrivning för rektor, 
samordna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genomföra en förvaltningsövergripande 
utbildningsinsats kring löneöversyn. 

Samverkan med andra aktörer består av tre uppdrag; att arbeta fram en gemensam kvalitetsredovisning 
för introduktionsprogrammet inför 2023, utveckla arbetet inom kommunalt aktivitetsuppföljning 
(KAA) och att se över hur samarbetet med fristående huvudmän inom Borås kan utvecklas. 

Ett annat område rör uppdrag för att utveckla serviceorganisation. Ett av uppdragen består av att ta 
fram en ny mall för kvalitetsbedömning i och med att Bildningsstaden 3.0 börjar gälla från 2023. Ett 
annat uppdrag är att ta fram en organisationsutredning med fokus på intendenternas roll i 
verksamheterna. 

Intern kommunikation är ett utvecklingsområde som särskilt aktualiserats i samband med införandet av 
ny lärplattform. Uppdraget består i att inventera och förtydliga plan för interna 
kommunikationskanaler. 

Nämnden har fattat beslut om att gymnasiesärskolan ska ha gemensam organisation och arbetet med 
att utveckla den gemensamma organisationen är ett av 2022 års viktigaste utvecklingsområden. 

Borås Stad har infört tillitsbaserad styrning i sin styr- och ledningsmodell och implementeras med 
utgångspunkt i de gemensamma principerna med koppling till verksamheterna. 

4 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån de nuläge och utmaningar som beskrivs i rapporten ger förvaltningen rekommendationen till 
nämnden att fortsatt fokusera på följande: 

 Dimensioneringsuppdraget 

 Grundläggande högskolebehörighet i yrkesprogrammen, ämnesbetygsreformen och 
implementeringen av Bildningsstaden 3.0 

 Hantera kommande förändringar i gymnasieprogram 

 Hantera Vuxenutbildningen som  ”växer och minskar samtidigt”, framförallt genom den 
ekonomiska styrningen 
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 Stärka styrningen och stödet i förvaltningens arbete inom Socialt hållbart Borås 
  - KAA-enhetens utveckling, aktiviteter i områdesutveckling Norrby     samt språkutveckling 

 Tillämpa tillitsbaserad styrning och ledning och stödja förvaltningens arbete med 
utvecklingsområdena och verksamhetsplanen. 
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Rektor A, HA/HV, ASD 25222* Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Robert Zetterlund Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Rektor C, RL/HT/Lärling/IM ASD 252230 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Helén Rimsell Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2501 25228* Intendent upp till 10 pbb 2022-01-01 Marijana Stojkovic Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Skolmåltid/elevcafe 252281 Köksmästare upp till 1 pbb 2022-01-01 Elrik Arturén /Emina Begano Intendent Marijana Stojkovic Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings

nämnden
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ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 220830

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2022-08-30

Område Ansvarskod Beslutsattestant Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn Godkännande 
attestant  Namn

Bäckängsgymnasiet 2523* Gymnasiechef upp till 15 pbb 2022-01-01 Martin Eklöf Ersättare för gymnasiechef Eero Jensholm Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Gymnasiechef 25230* Gymnasiechef upp till 15 pbb 2022-01-01 Martin Eklöf Ersättare för gymnasiechef Eero Jensholm Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Rektor A, NA 252320 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Eero Jensholm Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Rektor B, SA 252330 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Anna Werna /
Cecilia Ericstam Rektor Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Rektor C, ES 252340 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Ann-Marie Ahlin Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Rektor D, HU/IM 252350 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Johanna Ulveström Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Intendent 252370 Intendent upp till 15 pbb 2022-01-01 Kerstin Engelius Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Rektor D, IM 252371 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Johanna Ulveström Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2502 25238* Intendent upp till 10 pbb 2022-01-01 Kerstin Engelius Intendent Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Sven Eriksonsgymnasiet 2524* Gymnasiechef upp till 15 pbb 2022-06-01 Thomas Åman Ersättare för gymnasiechef Per-Anders Andersson Skoladminastratör Camilla Andersson

Gymnasiechef 25240* Gymnasiechef upp till 15 pbb 2022-06-01 Thomas Åman Ersättare för gymnasiechef Per-Anders Andersson Skoladminastratör Camilla Andersson

Rektor A, TE/NIU 25241* Rektor upp till 3 pbb 2022-08-01 Sanna Christiansen Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

Rektor B, FH/IB/IMS/IM AST 25242* Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 John Murray Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

Rektor C, EK 252430 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Per-Anders Andersson Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

Rektor D, EP 252450 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Lisa Ekberg Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

Rektor D, EK Jur 252460 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Lisa Ekberg Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2503 25248* Intendent upp till 10 pbb 2022-01-01 Ivan Krastev Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

Skolmåltid/elevcafe 252481 Köksmästare upp till 1 pbb 2022-01-01 Lasse Asferg Österdahl Intendent Ivan Krastev Skoladminastratör Camilla Andersson
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ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 220830

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2022-08-30

Område Ansvarskod Beslutsattestant Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn Godkännande 
attestant  Namn

Viskastrandsgymnasiet 2527* Gymnasiechef upp till 15 pbb 2022-01-01 Cecilia Rigert Ersättare för gymnasiechef Anna Bärgman Ekonomiassistent  Michael Malmström

Gymnasiechef 25270* Gymnasiechef upp till 15 pbb 2022-01-01 Cecilia Rigert Ersättare för gymnasiechef Anna Bärgman Ekonomiassistent  Michael Malmström

Rektor C, Bygg/IN/Lärling 252710 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Anna Bärgman Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

Rektor A, FT/BA-Viared 252720 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Anna-Lena Jacobsson Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

Rektor B, ES/IN/HV/SA 252730 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Magnus Björk Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

Rektor D, IM/EE/VF 252740 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Jesper Henriksson Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2504 25278* Intendent upp till 10 pbb 2022-04-01 Anah Sjösten Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

Skolmåltid 252781 Köksmästare upp till 1 pbb 2022-01-01
Kristin Elliot/Anette Lindstam/Irene 
Johansson/Annika Damberg/Kathrine 
Karlsson/Johanna Palm

Intendent Lena Hansson Ekonomiassistent  Michael Malmström

Gymnasiesärskola 25279* Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Lennart Granberg Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

Gymnasiet gemensamt 2529* Ekonom upp till 50 pbb 2022-07-01 Helena Larsson / Esma Saljic Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent  Esma Saljic/Annika Redhage

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningschef 253* Vuxenutbildningschef upp till 40 pbb 2022-01-01 Åsa Nätterlund Ersättare för 

vuxenutbildningschef Mia Sundström Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Ledningsgrupp 253000 Vuxenutbildningschef upp till 40 pbb 2022-01-01 Åsa Nätterlund Ersättare för 
vuxenutbildningschef Mia Sundström Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Resursteam 253001 Enhetschef upp till 3 pbb 2022-01-01 Mia Sundström Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Externa projekt 253003 Vuxenutbildningschef upp till 30 pbb 2022-01-01 Åsa Nätterlund Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Grundvux 253020 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Mia Sundström Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Gy vux yrkes, internt 253030 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Helén Björklund Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Gy vux yrkes,externt 253031 Rektor upp till 30 pbb 2022-01-01 Anita Lomås Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Gy vux teoretisk 253040 Rektor upp till 10 pbb 2022-01-01 Anna-Lena Moisander Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist
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ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 220830

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2022-08-30

Område Ansvarskod Beslutsattestant Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn Godkännande 
attestant  Namn

Yrkeshögskolan 253060 Rektor upp till 10 pbb 2022-01-01 Rose-Marie Dagman Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Studie- och yrkesvägledning 253061 Enhetschef upp till 3 pbb 2022-09-01 Pia Solberg Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

SFI 253070 Rektor upp till 20 pbb 2022-01-01 Nalin Selcuk Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Adm/bibl 253080 Enhetschef upp till 3 pbb 2022-09-01 Pia Solberg Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2505 253081, 253082 Intendent upp till 10 pbb 2022-07-01 Lyly Phan Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Särvux 253090 Rektor upp till 3 pbb 2022-01-01 Anita Lomås Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

Gymnasiesärskola
Bergslenagymnasiet 
inkl e-handelsgrupp XI2506

255* Gymnasiechef upp till 20 pbb 2022-01-01 Kristina Brink Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Samordnare Bo Hagstedt

Annan utbildning
Naturskolan 256200 Ekonom upp till 10 pbb 2022-07-01 Helena Larsson / Esma Saljic Chef för 

ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent Esma Saljic

E-handelsgrupp = inköp som sker hos ramavtalsleverantörer avseende livsmedel, vaktmästeri- och städmaterial.
Attestering får inte göras av den som själv skall mottaga eller erlägga betalning.
Via samlingsfakturor kan t ex kurser, konferenser, resor för många olika personer betalas samtidigt. Internfakturor och bokföringsorder kan också ha formen av en samlingsfaktura.
Utanordningen på Redovsningsservice "kassafunktion" innebär ett antal i systemet inbyggda kontrollmoment (exempelvis bankkonto, Inyett-kontroll och företag med "Rött ljus")
# = obegränsat belopp

upp till angivet pbb

Efter att fakturan godkänts av fakturamottagaren går den till slutattestanten, förvaltningschefen. Attest med två i förening görs av en i nämndpresidiet och förvaltningschefen. Detta löses praktiskt med att en utskriven kopia av fakturan attesteras av två i 
förening, det attesterade exemplaret läses in elektroniskt och bevaras med verifikatet i bokföringen. 
Efter mottagarens godkännande går alla fakturor till en beslutsattestant ,som får attestera belopp upp till och med angivet prisbasbelopp. Överstiger beloppet definierad beloppsgräns går fakturan vidare till, i stystemet definierad, arbetsledare/chef för 
attest. Minst två personer kommer att ha hanterat fakturan och vid större belopp än definierad beloppsgräns kommer minst tre personer hanterat fakturan innan den blir bokförd och betald.
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Riskanalys och intern kontrollplan 2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och 

plan för intern kontroll 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2023 

inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, 

Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. 

 I riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet 

och konsekvens. Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i 

nämndens interna kontrollplan. Planen är upprättad i enlighet med nämndens 

Regler och anvisningar för intern kontroll.  

Nämnden ägnade tid på nämndsammanträdet i april att göra en politisk 

värdering av risker inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen har 

tagit fram förslag till nya risker, genomfört en konsekvens och 

sannolikhetsbedömning samt värderat risker i intern kontrollplan.  

Nämnden har identifierat två nya risker inom områdena krishantering, säkerhet 

och trygghetsarbete samt undervisning. För fyra av riskerna i 2022 års 

internkontrollplan bedömer förvaltningen att arbete med rutiner och 

förändrade arbetssätt medfört att risken nu har en lägre riskpoäng än nio och 

därmed inte ska föras in i nämndens internkontrollplan för 2023. Dessa är 

risken för personuppgifter, värdegrundsarbete samt digitalisering. 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2023 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 

2. Intern kontrollplan 2023 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 

3. Regler och anvisningar 2020-08-25 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1.Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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1 Inledning 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska årligen upprätta en organisation för sin interna kontroll. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Inför upprättandet av den nya planen görs en riskanalys. Intern 

kontrollplanen omfattar följande områden: 

 Styrning och ledning 

 Personal 

 Ekonomi 

 Egen verksamhet 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Elevärenden Risk att elever i 
behov av särskilt 
stöd inte får 
särskilt stöd. 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat 
stöd. 

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete 
fungerar 

Kontrollen genomförs 
genom särskild uppföljning 
av arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd i 
samband med 
kvalitetsbedömning skola. 

Varje år 

Kontroll av det avhoppsförebyggande arbetet Kontrollen genomförs 
genom uppföljning i särskild 
frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som 
ger ett statistiskt underlag 
för analys. 

Varje år 

Kontroll av elevernas  skolnärvaro Kontrollen genomförs 
genom kvartalsvis 
sammanställning och 
utvärdering kring statistik 
över elevernas närvaro. 

Varje 
kvartal 

Kontroll av elevernas avbrott Kontrollen genomförs 
genom årlig 
sammanställning och 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

utvärdering av statistik över 
avbrott. 

Risk för minskad 
Måluppfyllelse till 
följd av COVID-19 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Risk att elever som kommit efter i 
undervisningen på grund av COVID-19 inte 
uppmärksammas eller ges det stöd de behöver 

Kontroll av elevernas kunskapsutveckling Kontrollen genomförs 
genom uppföljning i särskild 
frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som 
ger ett statistiskt underlag 
för analys. 

Varje år 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegationsordn
ing enligt KL 

Risk att beslut inte 
rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnä
mnden 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Beslut ska rapporteras till GVUN Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. Kontrollen genomförs av 
genomgång utifrån 
anmälningslistorna i 
förvaltningens 
ledningsgrupp en gång per 
månad. En gång per månad 
görs också en 
sammanställning över antal 
beslut per chef. 

Varje 
månad 

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig 
händelse i 
skolan/verksamhet
en 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Risk för att det ska inträffa attentat eller 
hämndaktioner inom verksamheterna med 
anledning av upptrappningen av 
våldshändelser som skett inom skolor i Sverige 
under det senaste året. 

Kontroll av det förebyggande arbetet kring 
allvarliga händelser 

Kontroll av det 
förebyggande arbetet 
genomförs genom löpande 
avstämning i förvaltningens 
ledningsgrupp. 

Varje 
månad 

Risk för 
otillåten/otillbörlig 
påverkan 
 
Riskbedömning 
2023 

12 

Det ses en större påtryckning på lärare vad 
gäller betygssättning. Risk för otillbörlig 
påverkan där lärarna känner sig tvingade att 
sätta ett visst betyg för att det annars påverkar 
elevens situation.  Det tros även finnas 
personal som inte agerar mot stökiga elever på 
grund av vad det kan leda till. 

Kontroll av om lärare upplever sig utsatt för 
otillåten/otillbörlig påverkan 

Kontrollen genomförs 
genom 20-30 stickprov. 
Frågor lämnas via enkät till 
lärare inom olika delar i 
samtliga verksamheter. 
Sammanställning och 
utvärdering av svaren ska 
genomföras. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Lokaler Behov av lokaler 
som vid det 
ordinarie 
planarbetet inte 
kan förutses. 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

Antal elever ökar/minskar och därmed 
ökar/minskar antalet utbildningsplatser. 

Kontroll att lokalresursplanen är aktuell och 
uppdaterad och förankrad hos LFF. 

Kontrollen genomförs 
genom inventering och 
uppföljning av behov och 
genom dialog med 
Lokalförsörjningsförvaltning
en (LFF). 

Varje 
halvår 

Lokaltillgång 
påverkar elevernas 
möjlighet att läsa 
det program de vill 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

Lokalerna begränsar antalet elever på populära 
program 

Kontroll av utbildningsplatser jämfört med antal 
sökanden 

Kontrollen genomförs 
genom uppföljning av 
antalet utbildningsplatser i 
förhållande till antal 
sökande i den årliga 
analysen som ligger till 
grund för beslut om 
antagningsorganisationen 
kommande år. 

Varje år 

Risk för minskade 
medel till 
undervisning på 
grund av högre 
hyreskostnader. 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

Risk för högre hyreskostnader efter att 
verksamheterna byggs om och till. Medel som 
skulle ha lagts på undervisning läggs istället på 
ökade hyreskostnader. 

Kontroll av att medel inte läggs på högre hyror 
som skulle ha lagts på undervisning. 

Kontroll ska göras vid 
uppföljningen av 
budgetprocessen för alla 
avtal per objekt. 

Varje år 

Undervisning Risk för att elever 
inte kan få sin 
yrkesexamen för 
att det saknas 
platser för 
arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). 
 
Riskbedömning 
2023 

9 

Två gymnasieskolor beskriver att det finns 
program där det är mycket svårt att få tag i 
företag där elever kan genomföra sitt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL). Exempel på 
dessa program är Barn- och fritidsprogrammet, 
Vård- och omsorgsprogrammet och El- och 
energiprogrammet. Om eleverna inte kan 
genomföra APL kan de heller inte få sin 
yrkesexamen. 

Kontroll av att det finns tillräckligt med APL-
platser för att eleverna ska nå sin yrkesexamen 

Kontrollen genomförs 
genom inventering av APL-
platser som ska ske 
månadsvis och följas upp 
vid kvalitetsdialog och vid 
rapport till nämnd genom 
skolchefens rapport. 

Varje 
halvår 
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1 Inledning 

Gymnasie- och vuxenutbildningens riskanalys för 2023 innehåller 58 identifierade risker. Riskerna tillhör kategorierna Egen verksamhet, Personal, 

Ekonomi och Styrning och ledning. 

2 Regler för Intern kontroll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om regler och anvisningar för sin interna kontroll 2020-08-25. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Under tidig vår 2022 träffade förvaltningscontroller samtliga verksamhetschefer för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning för att 

identifierade risker på övergripande nämndnivån. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde en workshop för att upprätta en genomarbetad riskanalys vid sammanträdet 2022-04-29. 

Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som utgångspunkt innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i grupperna och 

nya risker kunde identifieras. 

Efter nämndens sammanträde i april gick förvaltningscontroller och funktionschefer på utbildningskontoret igenom riskanalys och intern kontrollplan för 

att identifiera nya risker och ta fram förslag på justeringar i bedömning av risker. 

Samtliga förslag på förändringar i riskbedömning och nya identifierade risker har presenterats av förvaltningen till nämnden vid planeringskonferensen 

2022-06-14 och lämnades som underlag för nämndens godkännande 2022-08-30. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Rektors uppdrag som 
pedagogisk ledare 

Risk att rektor inte har möjlighet att vara pedagogisk 
ledare. 
Beskrivning 
Risk att rektor inte har förutsättningar att vara 
pedagogisk ledare eller ledare. 

6 Nej Risken är minimerad av en 
förstärkning med rektorstjänster på 
de största programmen och väl 
fungerande stöd till exempel 
intendent.  

 

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

12 Ja   
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Risk för felaktigt förfarande vid avstängning avseende 
elever 
Beskrivning 
Rektorsbeslut om avstängning kan fattas på felaktiga 
grunder 

4 Nej Enligt rutin kvalitetsgranskas alla 
beslut om avstängning.  

 

Risk för kränkande behandling avseende elever 
Beskrivning 
Att planer mot diskriminering och kränkande 
behandling fungerar. 

8 Nej   

Risk att elever med komplexa stödbehov inte får det 
tillgodosett 
Beskrivning 
Elever med komplexa stödbehov har rätt tiil att få sina 
behov utredda och tillgodosedda för att klar 
skolgången 

8 Nej   

Risk att missa rutin och kontroll för specialkost i 
skolmåltidsverksamehten 
Beskrivning 
Rutiner och kontroll för specialkost måste upprätthållas 
på alla skolor 

4 Nej   

Risk för minskad Måluppfyllelse till följd av COVID-19 
Beskrivning 
Risk att elever som kommit efter i undervisningen på 
grund av COVID-19 inte uppmärksammas eller ges det 
stöd de behöver 

12 Ja Effekter av pandemin kvarstår även 
under kommande år.  

 

Värdegrundsarbete Risk för droganvändning på skolorna som leder till 
ohälsa och otrygg skolmiljö 
Beskrivning 
Att motverka droghantering börjar med 
värdegrundsarbete 

6 Nej   

Antagningsorganisatio
nen 

Risk att antagningsorganisationen inte möter det 
faktiska behovet av utbildningsplatser 
Beskrivning 
Skolornas dimensionering och programstruktur 
behöver möta ungdomarnas efterfrågan 

9 Nej Risken följs upp i processerna för 
lokalbrist och APL-platser.  

 

Dimensionering Risk att fristående huvudmän inom Borås Stad stänger 
Beskrivning 
Risk för att fristående huvudmän inom Borås Stad 
väljer att stänga ner sin verksamhet eller går i konkurs. 
Det blir nämndens ansvar att lösa ny utbildningsplats 

6 Nej   
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för elever folkbokförda inom Borås Stad med kort 
varsel. 

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

4 Nej Rutin finns för kontroll via stickprov.   

Sårbarhet i verksamheten 
Beskrivning 
Risk att funktioner i verksamheten inte har ersättare. 

4 Nej   

Risk för oegentligheter vid gåvor, förmåner och 
representation 
Beskrivning 
Riktlinjer och policies i Borås Stad och skatteverkets 
regelverk skall upprätthållas i alla verksamheter. 

6 Nej Rutin är framtagen som omfattar 
hantering av risken i samband med 
kartläggningen av bisyssla. 

 

Risk för bristande kunskaper om kollektivavtalets 
regler 
Beskrivning 
Kollektivavtalets regler för anställningsvillkor och 
ersättningar måste upprätthållas och följas i alla 
verksamheter 

4 Nej De fackliga organisationerna är 
involverade i de flesta sammanhang.  

 

Bisyssla Risk att anställds bisyssla inte uppmärksammas enligt 
Borås Stads och förvaltningens rutiner 
Beskrivning 
Risk att den anställde hamnar i jävsituation eller att 
förvaltningens arbete påverkas 

6 Nej   

Kompetensförsörjning Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt 
lärarkompetens i rätt omfattning. 
Beskrivning 
Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på 
undervisningen sjunker. 

6 Nej Risk omhändertas av handlingsplan 
för HÖK21 
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Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt 
kompetens inom elevhälsan i rätt omfattning. 
Beskrivning 
Risk att det förebyggande elevhälsoarbetet inte kan 
genomföras. 

6 Nej   

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej Risk följs upp via säkerhetssystem 
kring inköp 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att allt inte blir fakturerat 
Beskrivning 
Fakturering sker enligt debiteringsunderlag 

6 Nej   

Upphandling Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Risk följs upp via processer på 
koncerninköp 

 

Risk för fördröjningar i viktiga upphandlingsprocesser 
Beskrivning 
Risk att upphandlingsprocesser inte startar i tid eller 
blir fördröjda på grund av överprövningar 

6 Nej   

Risk att upphandlad verksamhet inte levererar enligt 
avtal 
Beskrivning 
Risk för att upphandlade verksamheter inom 
vuxenutbildningen plötsligt står utan undervisning vid 
exempelvis konkurs. Det är nämndens ansvar att lösa 
undervisning för antagna elever vilket kostar i personal 
och kan påverka kvaliteten på undervisningen. 

4 Nej Upphandlad verksamhet följs upp av 
Vuxenutbildningen som har 
lagstiftad insynsrätt. 
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Inventarier Risk för att registrering i RegitWise inte sker 
Beskrivning 
Registring och stöldmärkning skall ske i RegitWise 

8 Nej Undermåligt system för registrering.   

Statsbidrag Risk för statsbidragsberoende ordinarie verksamhet 
Beskrivning 
Statsbidrag är många gånger osäkra och kan snabbt 
ryckas undan. ordinarie verksamhet ska inte göras 
beroende av statsbidragsfinansiering. 

6 Nej   

Budgetprocess Risk för oklar budgetering 
Beskrivning 
Risk för oklara planeringsförutsättningar i 
budgetarbetet och risk för bristande transparens 

6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

 

Risk för överskridande av budget 
Beskrivning 
Risk för överskridande av budgetramar på 
skolenheterna. Om prognos pekar på detta ska 
åtgärdsplan upprättas så tidigt som möjligt. 

6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

 

Risk för kommunbeslut utan kostnadstäckning 
Beskrivning 
Risk för kommunbeslut som är kostnadsdrivande, men 
att det inte ges full kostnadstäckning som leder till att 
ordinarie verksamhet måste anpassas. 

6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

 

Risk att utfall Köpta/Sålda platser inte följer plan 
Beskrivning 
Risk att fakturor kommer i fel tid eller att fel antal 
elever beräknas i prognos 

6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

 

Risk för att kostnadsökningarna för livsmedel och 
undervisningsmaterial 
Beskrivning 
De ökade priserna för drivmedel, material och mat gör 
att kostnaderna för inköp som ska användas till 
undervisning och för att utfodra eleverna riskerar att 
leda till andra kostnader måste minska. 

6 Nej Risken bevakas och eventuella 
ramkompensationer skrivs fram vid 
behov. 

 

Kontanter, 
utbetalningar och 
förskott 

Kontanthantering 
Beskrivning 
Risk för felaktig kontanthantering och oegentligheter 

4 Nej   

Förskottshantering 
Beskrivning 
Risk att förskott inte regleras korrekt och i tid innan 
bokslut 

4 Nej   
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Risk för felaktiga manuella utbetalningar 
Beskrivning 
Risk att man registrerar felaktigt kontonummer eller 
risk för oegentliga utbetalningar 

6 Nej   

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Diarieföring och 
arkivering 

Risk att arkivering inte fungerar 
Beskrivning 
Arkivering på enheterna ska ske enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   

Risk att diarieföring inte fungerar 
Beskrivning 
Diarieföring skall göras enligt gällande bestämmelser i 
alla verksamheter 

6 Nej   

Delegationsordning 
enligt KL 

Risk att delegationsordningen inte följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar beslut i ärenden denne inte 
har behörig delegation. 

6 Nej   

Risk att beslut inte dokumenteras korrekt 
Beskrivning 
Beslut ska dokumenteras enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   

Risk att beslut inte följer gällande bestämmelser 
Beskrivning 
Beslut ska följa gällande bestämmelser 

6 Nej   

Risk att beslut inte rapporteras till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Beskrivning 
Beslut ska rapporteras till GVUN 

12 Ja   

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Risk att riktlinjer inte följs 
Beskrivning 
Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller 
genomföras enligt rutiner/anvisning 

6 Nej Systematiserat genom SAM-
kalendern 

 

Risk att det systematiska brandskyddet inte fungerar 
på enheterna 

8 Nej Rutin finns på i alla verksamheter 
kring SBA 
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Beskrivning 
Enheterna ska ha systematiskt brandskydd 

Risk för kränkande särbehandling avseende personal. 
Beskrivning 
Att rutin för att förebygga och hantera kränkande 
särbehandling  är känd i verksamheten. Enligt SAM-
kalendern. 

6 Nej   

Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 
Beskrivning 
Flera organisatoriska förändringar kan medföra ökad 
sjukfrånvaro. Upplevd hög arbetsbelastning över lång 
tid riskerar att leda till ohälsa på arbetsplatsen. 
Resultat av Covid-19. 

9 Nej Följs upp via process i SAM-
kalendern 

 

Risk för ökad sjukfrånvaro 
Beskrivning 
Flera organisatoriska förändringar kan medföra ökad 
sjukfrånvaro 

6 Nej   

Risk för ökad ohälsa till följd av COVID-19 
Beskrivning 
Risk att personal får förhöjd arbetsbörda på grund av 
COVID-19 eller att många blir sjuka samtidigt 

6 Nej   

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig händelse i skolan/verksamheten 
Beskrivning 
Risk för att det ska inträffa attentat eller hämndaktioner 
inom verksamheterna med anledning av 
upptrappningen av våldshändelser som skett inom 
skolor i Sverige under det senaste året. 

12 Ja Upphandling av varningssystem 
genomförs och en 
förvaltningsövergripande rutin ska 
tas fram.  

 

Risk för otillåten/otillbörlig påverkan 
Beskrivning 
Det ses en större påtryckning på lärare vad gäller 
betygssättning. Risk för otillbörlig påverkan där lärarna 
känner sig tvingade att sätta ett visst betyg för att det 
annars påverkar elevens situation.  Det tros även 
finnas personal som inte agerar mot stökiga elever på 
grund av vad det kan leda till. 

12 Ja   

Lokaler Behov av lokaler som vid det ordinarie planarbetet inte 
kan förutses. 
Beskrivning 
Antal elever ökar/minskar och därmed ökar/minskar 
antalet utbildningsplatser. 

9 Ja Dimensioneringen av 
gymnasieskolan är så långt som 
möjligt anpassad till lokaltillgång. 
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Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie 
planeringsarbetet inte har förutsetts 
Beskrivning 
Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie 
planeringsarbetet inte har förutsetts. Lokalresursplan 
gås igenom en gång per år, men ändringar kan 
behöva göras snabbare. 

6 Nej   

Lokaltillgång påverkar elevernas möjlighet att läsa det 
program de vill 
Beskrivning 
Lokalerna begränsar antalet elever på populära 
program 

9 Ja Tre av fyra verksamheters maximala 
kapacitet är utnyttjad.  

 

Risk för minskade medel till undervisning på grund av 
högre hyreskostnader. 
Beskrivning 
Risk för högre hyreskostnader efter att 
verksamheterna byggs om och till. Medel som skulle 
ha lagts på undervisning läggs istället på ökade 
hyreskostnader. 

9 Ja   

Personuppgifter Risk för missad gallring av personuppgifter 
Beskrivning 
Personuppgifter får inte lagras hur som helst 

6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
genomförs.  

 

Bristande kunskap om personuppgiftslagar 
Beskrivning 
Personuppgifter måste hanteras enligt gällande lag, 
riska att inte all personal har rätt kunskap 

6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
genomförs. 

 

Risk för utlämnande av personuppgift till obehörig 
Beskrivning 
Personuppgifter får inte lämnas ut till obehörig under 
vissa omständigheter (exempelvis vid 
sekretessmarkering) 

6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
genomförs. 

 

Verksamhetskritisk 
data 

Risk för bristande IT-säkerhet 
Beskrivning 
Dataintrång, verksamhetskritisk data försvinner 

6 Nej   

Digitalisering Risk för att lektioner spelas in/fotograferas och sprids 
Beskrivning 
Digitala lektioner kan lättare dokumenteras, risk för 
integritetskränkningar. 

6 Nej   

Risk för att digitaliseringens möjligheter inte används 
fullt ut i undervisningen. 
Beskrivning 

6 Nej En digitaliseringsplan och ett 
förväntasdokument är framtaget, 
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Digitaliseringsplanen syftar till att öka den digitala 
kompetensen bland elever och lärare. Viktigt att 
säkerställa detta. 

vilket minimerar risken. 

Undervisning Risk för leveransproblem av undervisningsmaterial 
Beskrivning 
Risk att de ökade svårigheterna att få tag i 
undervisningsmaterial påverkar så att undervisningen 
inte kan genomföras eller behöver genomföras på 
annat sätt. 

6 Nej   

Risk för att elever inte kan få sin yrkesexamen för att 
det saknas platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL). 
Beskrivning 
Två gymnasieskolor beskriver att det finns program 
där det är mycket svårt att få tag i företag där elever 
kan genomföra sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL). 
Exempel på dessa program är Barn- och 
fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och 
El- och energiprogrammet. Om eleverna inte kan 
genomföra APL kan de heller inte få sin yrkesexamen. 

9 Ja   

8 Riskmatris 

K
o
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4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

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

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

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

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

 

17 14 26 16 15 35 34 18 13 

58 55 54 53 51 

50 47 44 43 42 41 

40 37 33 32 31 30 

29 27 25 23 22 12 

10 8 4 3 2 1 57 52 39 38 36 28 24 
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6 

 

8 

 

1 
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4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 58 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk följs upp via säkerhetssystem 
kring inköp 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

2 Risk för att allt inte blir fakturerat 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 3 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk följs upp via processer på 
koncerninköp 

4 Risk för fördröjningar i viktiga 
upphandlingsprocesser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

5 Risk att upphandlad verksamhet inte 
levererar enligt avtal 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Upphandlad verksamhet följs upp av 
Vuxenutbildningen som har 
lagstiftad insynsrätt. 

Personal- och 
lönekontroller 

6 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Rutin finns för kontroll via stickprov.  

46 45 9 7 6 5 56 49 48 21 20 19 11 

47 11 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

7 Sårbarhet i verksamheten 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

8 Risk för oegentligheter vid gåvor, 
förmåner och representation 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Rutin är framtagen som omfattar 
hantering av risken i samband med 
kartläggningen av bisyssla. 

9 Risk för bristande kunskaper om 
kollektivavtalets regler 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej De fackliga organisationerna är 
involverade i de flesta sammanhang.  

Bisyssla 10 Risk att anställds bisyssla inte 
uppmärksammas enligt Borås Stads och 
förvaltningens rutiner 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Inventarier 11 Risk för att registrering i RegitWise inte 
sker 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej Undermåligt system för registrering.  

Rektors uppdrag 
som pedagogisk 
ledare 

12 Risk att rektor inte har möjlighet att vara 
pedagogisk ledare. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken är minimerad av en 
förstärkning med rektorstjänster på 
de största programmen och väl 
fungerande stöd till exempel 
intendent.  

Elevärenden 13 Risk att elever i behov av särskilt stöd 
inte får särskilt stöd. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

14 Risk för felaktigt förfarande vid 
avstängning avseende elever 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Enligt rutin kvalitetsgranskas alla 
beslut om avstängning.  

15 Risk för kränkande behandling 
avseende elever 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

16 Risk att elever med komplexa 
stödbehov inte får det tillgodosett 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

17 Risk att missa rutin och kontroll för 
specialkost i skolmåltidsverksamehten 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

18 Risk för minskad Måluppfyllelse till följd 
av COVID-19 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Effekter av pandemin kvarstår även 
under kommande år.  

Diarieföring och 
arkivering 

19 Risk att arkivering inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

20 Risk att diarieföring inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

21 Risk att delegationsordningen inte följs 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Delegationsordnin
g enligt KL 

22 Risk att beslut inte dokumenteras 
korrekt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

23 Risk att beslut inte följer gällande 
bestämmelser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

24 Risk att beslut inte rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

25 Risk att riktlinjer inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Systematiserat genom SAM-
kalendern 

26 Risk att det systematiska brandskyddet 
inte fungerar på enheterna 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Rutin finns på i alla verksamheter 
kring SBA 

27 Risk för kränkande särbehandling 
avseende personal. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

28 Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp via process i SAM-
kalendern 

29 Risk för ökad sjukfrånvaro 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

30 Risk för ökad ohälsa till följd av COVID-
19 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Statsbidrag 31 Risk för statsbidragsberoende ordinarie 
verksamhet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetensförsörjn
ing 

32 Risk att inte kunna rekrytera, utveckla 
och behålla rätt lärarkompetens i rätt 
omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk omhändertas av handlingsplan 
för HÖK21 

33 Risk att inte kunna rekrytera, utveckla 
och behålla rätt kompetens inom 
elevhälsan i rätt omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

34 Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Upphandling av varningssystem 
genomförs och en 
förvaltningsövergripande rutin ska 
tas fram.  

35 Risk för otillåten/otillbörlig påverkan 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Riskanalys 2023 14(15) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Lokaler 36 Behov av lokaler som vid det ordinarie 
planarbetet inte kan förutses. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Dimensioneringen av 
gymnasieskolan är så långt som 
möjligt anpassad till lokaltillgång. 
 

37 Behov av lokalanpassningar som vid det 
ordinarie planeringsarbetet inte har 
förutsetts 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

38 Lokaltillgång påverkar elevernas 
möjlighet att läsa det program de vill 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Tre av fyra verksamheters maximala 
kapacitet är utnyttjad.  

39 Risk för minskade medel till 
undervisning på grund av högre 
hyreskostnader. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Budgetprocess 40 Risk för oklar budgetering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

41 Risk för överskridande av budget 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

42 Risk för kommunbeslut utan 
kostnadstäckning 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

43 Risk att utfall Köpta/Sålda platser inte 
följer plan 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

44 Risk för att kostnadsökningarna för 
livsmedel och undervisningsmaterial 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken bevakas och eventuella 
ramkompensationer skrivs fram vid 
behov. 

Kontanter, 
utbetalningar och 
förskott 

45 Kontanthantering 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

46 Förskottshantering 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

47 Risk för felaktiga manuella utbetalningar 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personuppgifter 48 Risk för missad gallring av 
personuppgifter 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
genomförs.  

49 Bristande kunskap om 
personuppgiftslagar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

genomförs. 

50 Risk för utlämnande av personuppgift till 
obehörig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
genomförs. 

Värdegrundsarbet
e 

51 Risk för droganvändning på skolorna 
som leder till ohälsa och otrygg skolmiljö 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Antagningsorganis
ationen 

52 Risk att antagningsorganisationen inte 
möter det faktiska behovet av 
utbildningsplatser 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Risken följs upp i processerna för 
lokalbrist och APL-platser.  

Verksamhetskritisk 
data 

53 Risk för bristande IT-säkerhet 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Digitalisering 54 Risk för att lektioner spelas 
in/fotograferas och sprids 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

55 Risk för att digitaliseringens möjligheter 
inte används fullt ut i undervisningen. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej En digitaliseringsplan och ett 
förväntasdokument är framtaget, 
vilket minimerar risken. 

Undervisning 56 Risk för leveransproblem av 
undervisningsmaterial 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

57 Risk för att elever inte kan få sin 
yrkesexamen för att det saknas platser 
för arbetsplatsförlagt lärande (APL). 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Dimensionering 58 Risk att fristående huvudmän inom 
Borås Stad stänger 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Regler och anvisningar för intern kontroll  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvar för sin interna 
kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för kontrollen, och se till att 
regler och anvisningar antas. 
 

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

Förvaltningschefen  
Förvaltningschefen ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden 
och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern 
kontroll inom alla verksamhetsområden. Förvaltningschefen ska se till att en 
väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som underlag upprätta 
förslag till intern kontrollplan för nämnden. Förvaltningschefen bevakar 
löpande att planen för intern kontroll följs och ska årligen rapportera till 
nämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 
nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 
Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden och Stadsrevisionen 
om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om brott. 
 

Verksamhetschef  
Verksamhetschef har ansvar för rutiner och system som säkrar att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in 
kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, 
kommuncentrala regler och anvisningar samt nämndens respektive 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Kontrollerna blir 
effektivast om de är en väsentlig del i förvaltningens verksamhet. Kontroller 
stödjer initiativ för kvalitet och delegering, undviker onödiga kostnader och 
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möjliggör snabba åtgärder vid ändrade förutsättningar. Områdeschefen har 
förvaltningens stödfunktioner till sin hjälp. 
 

Enhetschefer: rektorer, intendenter och övriga  
Enhetschefer ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och 
system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar 
och förordningar, kommunens regler och anvisningar samt nämndens och 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Enhetschefen ska 
försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta 
åtgärder. I uppgifterna ingår att svara för att personalen arbetar mot avsedda 
mål och resultat. Chef ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga 
risker och lämna till överställd chef. Chef har också ansvar för åtgärder när 
den löpande kontrollen visar avvikelser, och att rapportera detta till 
överställd chef. 
 

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

Riskanalys 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker 
verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste 
väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen göras risk- och 
konsekvensanalys. Analysen delas upp i del som beskriver sannolikheten för 
fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Konsekvensen kan uttryckas som 
mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska konsekvenser 
som kan uppstå. 
 
Sannolikhet och väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
 
Vilka delar av verksamheten som är mer väsentliga än andra avgörs efter 
ekonomisk omfattning, nytta för brukarna etc.  
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Riskerna för fel och brister är ofta större vid förändringar i verksamhet, 
organisation, system och rutiner med mera. 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka 
nämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är 
felaktiga eller räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens 
verksamhet  
verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att nämnden inte når 
sina verksamhetsmål eller att verksamheten inte drivs på ett 
kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till 
lagar och förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, mutor och 
bestickning.  
 
Risk och konsekvens vägs samman för olika verksamheter - på det sättet kan 
en rimlig nivå hittas på kontrollen. Bedömningen måste ta hänsyn till 
kostnaden för den interna kontrollen. Kontrollen får inte bli orimligt dyr, 
utan vägas mot konsekvenserna om ett fel uppstår. Det samlade resultatet 
ligger till grund för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens interna 
kontrollplan.  
 

Intern kontrollplan  
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de 
resurser som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att 
verksamheterna når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och 
fastlagda kontroller. 
 
Intern kontrollplan ska innehålla följande delar: 
– Process, det vill säga rutin eller system  
– Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa  
– Kontrollmetod  
– Bedömning utifrån riskanalysen  
– Vem ansvaret är delegerat till 
 
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 
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Rapportering till nämnden  
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig 
uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten. 
Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med 
iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar. 
Vid allvarliga brister informerar Förvaltningschefen genast nämnden.  
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN  
 
 
 
Andreas Cerny 
Ordförande   Christer Samuelsson 
   Förvaltningschef 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-30 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00147 3.5.1.8.1 
 

  

 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 

vårdgivare att i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30,  

4 kap. 2 §) tillsvidare förordna: 

Kristina Brink som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 

Bergslenagymnasiet, 

Cecilia Rigert som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 

Viskastrandsgymnasiet, samt 

Thomas Åman som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 

Sven Eriksonsgymnasiet. 

Ärendet i sin helhet 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap, 2 §, att det inom 

hälso- och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en 

verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade beslut om förordnande av 

verksamhetschefer för elevhälsans medicinska insats vid sitt sammanträde 

2019-08-27. Nya verksamhetschefer har därefter rekryterats till Bergslena-, 

Viskastrands- och Sven Eriksonsgymnasiet. Med anledning av det behöver 

nämnden fatta ett nytt beslut i ärendet. 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1. Verksamhetschef för Bergslena-, Viskastrands- och Sven Eriksonsgymnasiet 
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Miljörapport tertial 2, 2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad Miljörapport 

för tertial 2 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner miljörapporten för tertial 

2 som innehåller en uppföljning av indikatorer inom miljömålet ”Borås Stad har 

ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet”. Nämnden 

konstaterar att Utbildningskontoret och Vuxenutbildningen har ett certifierat 

miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas. 

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2022, GVUN 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsument nämndens diarium   

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Inledning 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Utbildningskontoret och Vuxenutbildningens miljöledningssystem är certifierat av Svensk 
Miljöbas. 
Gymnasieskolorna har Grön flagg, se 1b. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

100 100 80 

Kommentar Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet har aktuella licenser. 
Viskastrandsgymnasiet har Grön flagg, årets licensiering är dock fördröjd, men arbetet är påbörjat och 
pågår. 
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Delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer delegationsordningen.  

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde ny delegationsordning vid 

nämndens sammanträde den 30 mars 2022. 

I delegationsordningen delegeras det till förvaltningschef att besluta om 

avstängning högst två veckor och besluta om förlängning av avstängning, som 

längst återstoden av pågående kalenderhalvår för gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 

gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska som invandrare samt 

särskild utbildning för vuxna. (5 kap 17-20§ skollagen). Beslut om avstängning 

ytterligare tre kalenderhalvår har inte delegerats till förvaltningschef utan har 

fattats av nämnden.  

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 12 maj 2021 funnit att en förvalt-

ningschef inte haft rätt att på kommunens vägnar fatta beslut om avstängning 

av en gymnasieelev och därför undanröjt underinstansernas avgöranden. Enligt 

kammarrättens mening är ett beslut om avstängning av en elev från gymnasie-

skola ett beslut som, med hänsyn till dess ingripande karaktär, måste anses som 

ett beslut av större vikt. Ett sådant beslut träffas därmed av bestämmelsen i 6 

kap. 38 § 3 KL och kan därför inte delegeras.  

Varken Högsta förvaltningsdomstolen eller någon av landets övriga 

kammarrätter har prövat frågan och i avvaktan på sådana avgöranden bör 

avgörandet från Kammarrätten i Göteborg betraktas som vägledande. 

En kartläggning genomfördes under våren 2022 och i den framgår att det i 6 

kap. 37 § kommunallagen står att en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, 

en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 

en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta 

enligt 7 kap. 5-8 §§.  

En nämnd har en relativt stor frihet att avgöra vad som bör delegeras men 

denna frihet avgränsas av bestämmelsen i 6 kap. 38 § KL, som anger de slag av 

ärenden som inte får delegeras.  
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Av 6 kap. 38 § 3 KL följer exempelvis att nämndens beslutanderätt inte får 

delegeras när det gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om 

de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bestämmelsens 

tillämplighet är inte avhängig vem/vilka den tilltänkta delegaten är, utan om det 

bedöms vara fråga om ett ärende av sådan karaktär som anges i bestämmelsen 

får delegation inte ske.  

Kartläggningen belyser också hur Skolverket och Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) tycker att kommuner ska hantera frågan samt hur andra 

kommuners rutiner ser ut. Borås Stads stadsjurist Paulina Nilsson har även 

lämnat ett utlåtande kring Kammarrättens dom från 2021.  

Förvaltningen föreslår, med bakgrund till kartläggningen, att 

förvaltningschefens delegation kring huvudmannens fastställande av rektors 

beslut om avstängning upp till två veckor ska kvarstå. Istället föreslås 

delegationsordningen ändras så att nämnden fattar beslut om avstängning 

längre än två veckor, som längst återstoden av pågående kalenderhalvår.  

Vid brådskande ärende beslutar nämndens ordförande och nämnden godkänner 

beslutet vid nästa sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2. Kartläggning beslut om avstängning 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGATIONSORDNING 

 
Fastställd i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-08-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 
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De frivilliga skolformerna i Borås Stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd utgörs av gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
För varje verksamhet finns en kommunal verksamhetschef benämnd gymnasiechef och vuxenutbildningschef. Inom verksamheterna finns 
avgränsade skolenheter som vardera leds av en rektor. 
 

Gymnasieskola finns på Almås-, Bäckängs-, Sven Eriksons- och Viskastrandsgymnasiet. Gymnasiesärskola finns på Bergslenagymnasiet och på 
Viskastrandsgymnasiet. Inom Vuxenutbildningen finns fem skolenheter samt Yrkeshögskolan. De skolenheterna i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan utgörs av olika gymnasieprogram och inom vuxenutbildningen av olika utbildningar. 
 

På Utbildningskontoret finns en förvaltningschef och en enhetschef för vardera ekonomi, personal samt kvalitet och utveckling. 
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X 

Kommentarer till delegationsordningen 
 

1. Delegation enligt denna delegationsordning grundar sig på Kommunallagen 6 kap 37-39 §§. 
 

2. Förvaltningschefs rätt att vidaredelegera grundar sig på Kommunallagen 7:6 §. 
 

3. Grunden för rektors beslut enligt statligt uppdrag återfinns i Skollag och skolförordningar. 
 

4. Samtliga delegationer gäller under förutsättning att utfärdade 
författningsbestämmelser, MBL, avtal och övriga riktlinjer för verksamheten iakttas. 

 

5. Om en delegat finner att beslut i ett ärende är av principiell beskaffenhet enligt 
Kommunallagen 6 kap 34:3 § ska delegaten föra tillbaks frågan till den som givit 
delegationen. 

 

6. Samtliga beslut ska dokumenteras och registreras hos beslutsfattaren. Besluten ska 
förvaras på ett överskådligt och systematiskt sätt. 

 

7. Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för beviljade anslag. 
 

8. Anmälan av delegationsbeslut 

är delegationsbeslut enligt kommunallag (I skollag och skolförordning står ”Huvudmannen beslutar…”) 

Dessa ska föras upp på: 

Anmälningslista till Förvaltningschef för delegationsärenden. Beslut enligt vidaredelegation. Mall finns på 
förvaltningens intranätsida. 

 

 
Listorna skickas en gång i månaden till Utbildningskontoret, nämndsekreterare. 
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9. Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Delegationsordningen ska i princip inte omfatta ärenden av rent verkställande karaktär. Gränsen mellan beslut och 
ren verkställighet går inte att dra med exakthet, men kännetecknande för ett beslut i kommunalrättslig mening är bland 
annat av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra självständigheter 
överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet finns inte något större utrymme för självständiga bedömningar 
och beslutsalternativ.  
Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut som är vidaredelegerade finns i skolvisa dokument ”Vidaredelegering 
med verkställighetsåtgärder för skola” och för förvaltningsadministrationen i dokumentet ”Vidaredelegering med 
verkställighetsåtgärder till förvaltningens administration”. 

 
9. Förfall 

 
Ordförande 

 

 
Annan ledamot 

Inträder som delegat i 
nämnd ordning 

1:e vice ordförande, 2:e vice 
ordförande 

Ordförande, 1:e vice 
ordförande, 2:e vice 
ordförande 

Tf Förvaltningschef/Chef för 

  Förvaltningschef HR-funktionen   
 

 

Den som av Förvaltningschef utsetts 
  Verksamhetschef som ersättare.   

 

Rektor 
(kommunalt och 

statligt uppdrag) Verksamhetschef 
 

Skolintendent  Verksamhetschef 

Förvaltningschef i de fall 

Annan tjänstemannadelegat vikarie inte finns förordnad

Med verksamhetschef avses i denna delegationsordning gymnasiechef, vuxenutbildningschef och rektor 
med verksamhetsansvar på Bergslenagymnasiet. 
 
När ersättare har tagit beslut ska det av beslutet och anmälningslistorna framgå följande:  
Namnunderskrift av XXXXXX 

Ersättare för YYYYY.
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10. Punkt A I:6:1, 6:2 Avstängning, Disciplinpåföljd 

Vid allvarliga förseelser som kan innebära att en arbetstagare grovt har misskött sina åtaganden 
i anställningsavtalet kan det i vissa fall vara nödvändigt för arbetsgivaren att besluta om avstängning 
för att utreda situationen och under tiden ta ställning till åtgärd. Hanteringsordning kring avstängning 
regleras i AB § 10 mom. 1-3. 

 

Anställningsskyddslagen kräver att en uppsägning av personliga skäl ska vara sakligt grundad. 
Sakliggrundbegreppet innehåller kriterierna misskötsel, medvetenhet och skada. 

 

I kriteriet medvetenhet ligger ett krav på att arbetsgivaren ska klargöra för arbetstagaren att ett visst 
beteende (misskötsel) inte accepteras och kan medföra uppsägning. Detta medvetandegörande sker 
lämpligen genom ett dokumenterat samtal där skyldigheter i anställningsavtalet klargörs. 

 

Vid allvarlig misskötsel kan arbetsgivaren utdela en disciplinpåföljd. Enligt AB § 11 är skriftlig varning 
den enda disciplinpåföljd som kan förekomma, hanteringsordning regleras i paragrafens mom. 1-4. 

 

I de fall avstängning eller disciplinpåföljd kan bli aktuellt så beslutas detta av Förvaltningschefen, enligt 
delegationsordningens moment ovan. 

 
I förteckningen använda förkortningar 

 

AB Allmänna bestämmelser 
FL Förvaltningslagen 
GyF Gymnasieförordning för Gymnasieskola och Gymnasiesärskola (SFS 2010:2039) 
FTe4 Förordning om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år (SFS 2014:854) 
KL Kommunallagen 
MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SFS Svensk författningssamling 
SL Skollagen 2010:800 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
TF Tryckfrihetsförordningen 
VuxF Förordning om vuxenutbildning 
HR Human resources 
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Information om överklagande av beslut 
 
Om man vill överklaga ett beslut görs detta skriftligt. Av överklagandet ska framgå varför man anser att beslutet ska ändras och vilken ändring man 
vill ha. Man ska också tala om vad man vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till i sin prövning. 

 

Följande ska framgå vid överklagandet. 

□ Namn och person- eller organisationsnummer. 

□ Adress och postadress. 

□ Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen. 
 

Överklagandet måste skrivas under. 
 

Överklagande enligt förvaltningsbesvär eller till Skolväsendets överklagandenämnd sänds till: 
Borås Stad 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
501 80 BORÅS 

Överklagandet ska ha inkommit till Borås Stad senast tre veckor efter det att vederbörande fått del av beslutet. 

Överklagande enligt laglighetsprövning sänds till: 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Box 2201 

550 02 JÖNKÖPING 
 

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att beslut genom protokollets justering tillkännagivits på förvaltningens 
anslagstavla. 
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Förvaltningsbesvär 

Flertalet av de kommunala beslut som grundas på förvaltningslagen samt olika speciallagsstiftningar, t ex skollag, socialtjänstlag, plan- och bygglag, 
överklagas genom förvaltningsbesvär. I respektive lag, t ex skollagen, anges vilka beslut som kan överklagas enligt förvaltningsbesvär. 

När man överklagar ett förvaltningsbesvär riktar man sitt överklagande till förvaltningsrätten, men lämnar det till den ansvarige på kommunen. 
Vem som är ansvarig på kommunen står på det beslut man tidigare fått. Anledningen är att de ansvariga på kommunen – det kan vara en nämnd, ett 
utskott eller en tjänsteman – först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte samt om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om 
kommunen kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos dem, skickar de det vidare till förvaltningsrätten. 

 

När förvaltningsrätten tar upp ett förvaltningsbesvär prövar de om lagen har följts på ett riktigt sätt när beslutet fattades. Antingen kan 
förvaltningsrätten komma fram till att allt har gått rätt till och att beslutet fortsätter att gälla. Då kvarstår beslutet. 
Förvaltningsrätten kan även komma fram till att beslutet är fel och att det inte ska gälla. Rätten kan då fatta ett nytt beslut och bestämmer därmed vad 
som ska gälla i stället. 

 

Skolväsendet överklagandenämnd 

I skollagens 28 kapitel anges vilka beslut som kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 
 

Skolväsendets överklagandenämnd är en egen myndighet som har till uppgift att pröva vissa överklagade beslut enligt skollagen och dess förordningar. 
 

Laglighetsprövning 

Vid laglighetsprövning prövas överklagandet av förvaltningsrätten. Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunbesvär) är ett överklagande enligt 
kommunallagen 10 kap. Enligt denna har varje medlem i en svensk kommun rätt att överklaga kommunens beslut. 

 

Förvaltningsrätten tar ställning till följande prövningsgrunder (kommunallagen 10 kap 8§): 

□ Beslutet har inte tillkommit i laga ordning. 

□ Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen. 

□ Beslutet överskriver det kommunala organets befogenheter. 

□ Beslutet strider mot annan lag eller författning. 
 

Om förvaltningsrätten beslutar att bifalla överklagandet upphävs det beslut som tagits. Prövningen innebär en prövning av lagligheten och inte av 
lämpligheten i beslutet. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra innehållet i ett beslut som tagits. Upphävs beslutet behandlas ärendet på nytt av 
kommunen. 



1
0 

 

 

Skolformsövergripande 
 

 
 

Ska 
anmälas 

på 

lista 

Nr Ärende Delegat 

A PERSONALÄRENDEN 
 0 Ersättare vid förfall 
 I Anställning och entledigande 
 1 Vakanspröva ledig tjänst. Beslut fattas av Stadsledningskansliet. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 2:1 Anställa tillsvidare verksamhetschef.  

X 2:2 Anställa tillsvidare rektorer. Förvaltningschef 

X 2:3 Anställa tillsvidare personal i chefsposition på Utbildningskontoret. Förvaltningschef i samråd med presidiet. 

X 2:4 Anställa tillsvidare övrig personal på Utbildningskontoret. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 

X 2:5 Anställa tillsvidare personal och chefer i övrigt på skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:1 Visstidsanställa personal vid Utbildningskontoret. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:4 Visstidsanställa verksamhetschef. Förvaltningschef 

X 4:5 Visstidsanställa rektorer och skolintendenter. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:6 Visstidsanställa personal i övrigt vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:7 
Besluta om att lärare utan legitimation får anställas på längre tid än 
sex månader. SL 2:19.  

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:9 
 Genomföra registerkontroll innan anställning. SL 2:31 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 

på 

lista 

 

Nr 
Ärende 

 

Delegat 

X 6:1 Avstängning AB § 10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 
6:2 Disciplinpåföljd AB § 11 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 7 Uppsägning/avskedande av arbetstagare. Förvaltningschef 
 

  
II 

 
Ledighet 

 

  

III 

 

Personalplanering 

X 1:1 
Besluta om ändrad tjänsteplacering för personal samt för samordning av 
lärartjänster. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

  

IV 

 

Kurser, konferenser, studieresor mm. 
 

  

V 

 

Övrigt 
X 2 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Förvaltningschef med rätt att vidarefördela 

X 3 Beslut att förbjuda bisyssla Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera  
 

  

VI 

 

Samverkan/Förhandling enl. MBL 
 

X 
 

1 
Svara för samverkan, förhandlingar och informationsskyldighet enl. MBL 
inför Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut enligt Samverkans- 
avtal MBL 11-14, 19, 38.. 

 

Förvaltningschef 

X 2 
Svara för MBL-förhandling i frågor som rör individärenden eller skolans inre 
organisation. MBL 11-14, 19.  

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 
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Ska 
anmälas 

på 

lista 

 
Nr 

Ärende  
Delegat 

 B LOKALER 

X 1 Besluta om förhyrning och uppsägning av lokaler. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 2 Besluta om framställan för lokalanpassning. Förvaltningschef 

X 5 
Besluta om hyresgästanpassning inom ramen för den av LFF:s anvisade 
budgeten. 

Förvaltningschef 

 

 C AVTAL 

X 1 Träffa avtal/överenskommelse om försäljning av undervisningsinsatser. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 3 
Teckna avtal/kontrakt avseende saluvärdig produktion mer än ett basbelopp. 
Avtal/kontrakt mindre än ett basbelopp tecknas enligt skolans rutiner. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:1 Fatta tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande vid upphandling. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:2 Teckna avtal/kontrakt avseende köp av varor och tjänster. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 

X 
 

5 
Teckna avtal/överenskommelse om bidrag mellan hemkommun och 
fristående gymnasieskola för utbildning på yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ, programinriktat val och språkintroduktion. SL 17:29. 

 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 6 Teckna avtal/kontrakt avseende arbetsplatsförlagt lärande (APL). Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 7:1 Besluta om kravspecifikation och anta anbud vid upphandling av externa 
utbildningarnordnare. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
upphandlingsdelegation. 
 

X 7:2 Teckna avtal angående externa utbildningsanordnare. 
Förvaltningschef  

X 7:3 Avbryta upphandling gällande externa utbildningsanordnare. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 10 Teckna avtal och utbildningskontrakt avseende lärlingsutbildning. SL 16:11a Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 11 Teckna samverkansavtal inom nämndens ansvarsområde enligt reglementet. Förvaltningschef 

X 12 Teckna avtal om elevs utbildning hos annan utbildningsanordnare. Förvaltningschef 

X 13 Teckna avtal om extra stödåtgärder för elev hos annan utbildningsanordnare. Förvaltningschef 

X 14 Teckna särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU). 
. 

Förvaltningschef  
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X 15 
Utfärda fullmakt att teckna kommunens firma inom Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera   
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 Ska 
anmälas 

på 

lista 

 
Nr 

 

Ärende 
 
Delegat 

  D EKONOMISKA FRÅGOR 
 X 2 Ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 

X 3 
Besluta om fördelning av beviljade anslag och anvisade medel vad gäller 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
X 6 

Besluta om ekonomiskt stöd till elever vid skolgång i Rh-anpassad 
utbildning hos annan skolhuvudman enligt SL 15:40. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

  
X 

 

10 
Besluta om tilldelning av bidrag till varje fristående huvudman där 
kommunen har elever, baserat på nämndens beslut om bidragsbelopp per 
program och elever. SFS 2010:2039 (GyF 13:1-6.) 

 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
X 11 

Besluta om tilläggsbelopp i fristående gymnasieskola och fristående 
Gymnasiesärskola. SFS 2010:2039 (GyF 13:7). 

 

Förvaltningschef 
 

X 12 
Besluta om fördelning av utdelningsbara medel från Borås Stads 
donationsstiftelser. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
X 13 

 Besluta om vilka elever som ska beviljas medel från Borås Stads 
donationsstiftelser.  

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

  
  E ÖVRIGA ÄRENDEN 
  1 Fastställa dokumenthanteringsplan.  

  2 Fastställa beslutsordning för attest och utanordning.  

 X 3 Besluta om att jämlikt tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och 
sekretesslagen ej lämna ut allmän handling enligt TF 2:2,12, OSL 6:4-5 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 X 5 Avge yttrande över förslag till detaljplaner. Förvaltningschef 
 X 8 Utse informationssäkerhetsansvarig. Förvaltningschef 

X 9 
Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. KL 6:39. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

 

 
 

X 

 

 
 

10 

Avge yttrande och svar till: 
Skolinspektionen, 
Barn- och elevombudet, 
Allmän förvaltningsdomstol, 
Skolväsendets överklagandenämnd, 
Diskrimineringsombudsmannen, 
Justitieombudsmannen. 
 
 

 

 
Förvaltningschef. Samråd med ordföranden i 
principiellt viktiga ärenden 
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X 
11 Överklagande av dom/beslut till högre instans. 

Förvaltningschef i samråd med stadsjurist. 

X 
12 

Fatta beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar. 
Förvaltningschef 
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Gymnasieskolan 
 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

F1 Mottagande och antagning 
X 1 Mottagande av elev. 

Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 7. 

SL 16:36, 17:14, 19, 
17 a:18 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 
 
 
 
 
 
 

2 Mottagande av elev från annan kommun. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd. 
 
 

SL 16:44, 47 
17:19,21, 21 a 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Yttrande från hemkommun. SL 16:48, 17:21 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 4 Antagning till åk 1. SL 15:12, 16:32 
GyF 7:7 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 5 Antagning till fjärde tekniskt år. FTe 5:4 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 7 Fördelning i högre årskurs. GyF 7:6 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 8 Byte av studieväg, byte av nationell profil på fjärde tekniskt år. GyF 7:9, FTe 5:6 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 9 Antagning efter utbildningens start. GyF 7:8, FTe 5:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 10 Återantagning till fjärde tekniskt år. FTe 5:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 11 Beslut om antagning på fri kvot. GyF 7:3 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

 

Nr 
Ärende 

 

Författning 
 

Delegat 

 G1 Utbildningens organisation och innehåll 
  

1 
Besluta om utbildningens dimensionering beträffande program, 
inriktningar och platser med inriktningsgaranti. 

SL 15:30, 16:12, 
17:3, 
GyF 4:2 

 

X 2 Anpassa antalet utbildningsplatser efter slutantagningen. SL 15:30 Förvaltningschef 
 3 Besluta om att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår. SL 16:15  

X 5 b Introduktionsprogram – plan för programinriktat individuellt val. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 5 c Introduktionsprogram – plan för yrkesintroduktion. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 5 d Introduktionsprogram – plan för individuellt alternativ. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 5 e Introduktionsprogram – plan för språkintroduktion. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 
X 

 
11 

Besluta om antalet undervisningstimmar för kurs, gymnasiearbete, 
examensarbete på fjärde tekniskt år, särskolearbete samt om fördelning 
undervisningstiden över läsåren. 

 
GyF 4:22, FTe 2:5 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 12 Redovisa hur eleven har fått sin garanterade undervisningstid.  GyF 4:22, FTe 2:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 13 Ansöka om ny kurs hos Statens Skolverk. GyF 1:6, FTe 2:4 Förvaltningschef 

X 14 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning. GyF 4:6 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 15 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val. GyF 4:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 16 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som valbara kurser inom 
fjärde tekniskt år. 

FTe 4:4 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 17 Besluta om arbetsplatsförlagt lärande, APL, på högskoleförberedande 
program och i vilken omfattning. 

GyF 4:12 Förvaltningschef med rätt att    
vidaredelegera 

X 18 Arbetsplatsförlagt lärande, APL – omfattning på yrkesprogram. GyF 4:12 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

 

Nr 
Ärende 

 

Författning 
 

Delegat 

X 21 Besluta om förlängd undervisning för enskild elev över längre tid än tre 
år.  

GyF 9:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 22 Ansöka om att en utbildning ska godkännas som särskild variant. GyF 5:4  

 23 Ansöka om att en utbildning ska vara riksrekryterande. GyF 5:14  
 

 
24 Ansöka om att anordna idrottsutbildning vid ett riksidrottsgym- 

nasium.  
GyF 5:24  

X 25 Ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning hos Statens Skolverk. GyF 5:28 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 26 Ansöka om ny yrkesutgång på Hantverksprogrammet/Övriga 
hantverk. 

GyF 4:2 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 27 Teckna särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU). 
 

 Förvaltningschef 

 

 H1  

Lärotider 
 1 Läsårstider GyF 3:1-2  

 

 J1 Trygghet och studiero 
X 1 Avstängning högst två veckor. 

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

 2 Förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående 
kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

 

 K1 Åtgärder mot kränkande behandling 
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 L1 Övrigt 
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Gymnasiesärskolan 
 

 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

F2 Mottagande och antagning 
 

X 
 

1 
Mottagande i gymnasiesärskolan som skolform. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 8. 

SL 18:5 
Chef för elevhälsan i Grundskole- 
förvaltningen 

 
X 

 
2 

Besluta att eleven inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 8. 

SL 18:7 
Chef för elevhälsan i Grundskole- 
förvaltningen 

X 3 Mottagande av elev till utbildning i gymnasiesärskolan. SL 19:29 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4 Mottagande av elev från annan kommun till utbildning i 
gymnasiesärskolan. 

SL 19:36, 39, 
40 a 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 5 Yttrande från hemkommunen. SL 19:41 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 6 Antagning till åk 1. SL 18:12 
GyF 7:13 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 G2 Utbildningens organisation och innehåll 
 

1 
Besluta om utbildningens dimensionering beträffande program och 
platser. 

SL 18:27  

X 2 Anpassning av utbildningsutbud efter elevernas önskemål. SL 18:27 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

X 
 

3 
Besluta om antalet undervisningstimmar för varje kurs, varje 
ämnesområde och gymnasiesärskolearbetet samt om fördelning av 
undervisningstid över läsåren. 

GyF 4:22  

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4 Redovisa hur eleven har fått sin garanterade undervisningstid. GyF 4: 22 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 7 Besluta om utbildningen får fördelas på längre tid än fyra år. SL 19:17  

X 8 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning. GyF 4:6 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

 

Nr 
 

Ärende 
 

Författning 
 

Delegat 

X 9 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val. GyF 4:7 a Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 10 Ansöka om att en utbildning ska godkännas som särskild variant. GyF 5:4  

 11 Ansöka om att en utbildning ska vara riksrekryterande. GyF 5:14  

 

 H2 Lärotider 
 1 Läsårstider. GyF 3:1-2  

 

 J2 Trygghet och studiero 
X  

1 
Avstängning högst två veckor. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

  
2 

Förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående 
kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

  

3 
Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

 

 K2 Åtgärder mot kränkande behandling 
 

 
L2 

 

Övrigt 
 

1 
Anmäla allvarligt missförhållande i verksamheten enligt LSS till 
Socialstyrelsen. 

SOSFS 2011:5  
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Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
(gruv) och på gymnasial nivå (gyvux) 

 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 F3 Mottagande och antagning 
 

X 
 

1 
Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 9 

SL 20:13, 14 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

X 
 

2 
Mottagande av elev till gymnasial vuxenutbildning. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 9 

SL 20:22 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 
3 Antagning till gymnasial vuxenutbildning. 

SL 20:23 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X  

4 
Skolgång på gymnasial nivå i annan kommun – yttrande. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 12 

SL 20:21 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

X 
 

5 
Beslut om att utbildning för elev ska upphöra. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 10 

 

SL 20:9 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

X 
 

6 
Beslut om att på nytt bereda elev utbildning om det finns särskilda 
skäl. Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 

SL 28:12 p 11 

 

SL 20:9 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 G3 Utbildningens organisation och innehåll 

X 1 
Beslut om utbildningens dimensionering. SL 20: 10, 16 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

X 2 Beslut om vilka nationella kurser som ska ges. VuxF 2:9 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Ansöka om ny kurs på gymnasial vuxenutbildning. VuxF 2:5 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

 

Nr 
 

Ärende 
 

Författning 
 

Delegat 
 

 

 J3 Trygghet och studiero 
X 1 Avstängning högst två veckor. 

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

 2 Förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående 
kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

 

 K3 Åtgärder mot kränkande behandling 
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Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
(Sfi) 

 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 F4 Antagning 
X 1 Mottagande av elev. 

Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 9 

SL 20:33 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 2 Beslut om att utbildning för elev ska upphöra. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 10 

SL 20:9 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Beslut om att på nytt bereda elev utbildning, om det finns särskilda 
skäl. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 11 

SL 20:9 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 G4 Utbildningens organisation och innehåll 
X 1 Beslut om utbildningens dimensionering. SL 20:28 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

X 2 Beslut om utbildningens omfattning SL 20:24 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Beslut om nationella kurser. VuxF 2:9 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

 

Nr 
 

Ärende 
 

Författning 
 

Delegat 
 

 J4 Trygghet och studiero 
X 1 Avstängning högst två veckor. 

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

 2 Förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående 
kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:18  

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:18  

 

 K4 Åtgärder mot kränkande behandling 
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Särskild utbildning för vuxna 
 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 F5 Antagning 

X 1 Mottagande och antagning till särskild utbildning för vuxna. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
28:12 p 9 

SL 21:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 2 Skolgång i annan kommun - yttrande. SL 21:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Beslut om att utbildning för elev ska upphöra. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 10 

SL 21:9 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 4 Beslut om att på nytt bereda elev utbildning, om det finns särskilda 
skäl. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 11 

SL 21:9 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 G5 Utbildningens organisation och innehåll 

X 1 Beslut om utbildningens dimensionering. SL 21: 10, 13 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 2 Beslut om nationella kurser. VuxF 2:9 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Ansöka om ny kurs inom särskild utbildning för vuxna. VuxF 2:5 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 J5 Trygghet och studiero 
X 1 Avstängning högst två veckor. 

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

 2 Förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående 
kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:18-20  

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:18-20  

 

 K5 Åtgärder mot kränkande behandling 
 



 

Får en huvudman delegera beslut om avstängning i frivilliga 

skolformer SL 5 kap 17-20§ till tjänsteperson? 

Skolverket 

I de frivilliga skolformerna kan man stänga av elever under andra förutsättningar och under 
längre tid än i de obligatoriska skolformerna. Det finns fyra situationer när skolan kan stänga av 
en elev helt eller delvis: 

1. Om eleven fuskar 
Fusket kan handla om att eleven använder otillåtna hjälpmedel, till exempel har en mobil 
uppkoppling mot internet under ett prov eller använder en miniräknare när det inte är 
tillåtet. Det kan också handla om att eleven på något annat sätt försöker vilseleda när 
läraren ska göra bedömningar av elevens kunskaper och måluppfyllelse. 
 

2. Om eleven stör eller hindrar utbildningen 
Störningen ska vara allvarlig och inte gå att stoppa på något annat sätt än med en 
avstängning. 
 

3. Om eleven utsätter någon för kränkande behandling 
Det kan handla både om kränkningar mot elever och kränkningar mot skolpersonal. 
 

4. Om eleven påverkar de andra elevernas trygghet och studiero på något annat sätt än det 
som beskrivs i punkt två och tre. 

För att en elev som stör ordningen ska kunna stängas av ska störningen ha varit påtaglig. Men 
rektorn får besluta om omedelbar avstängning om det är nödvändigt med hänsyn till de andra 
elevernas trygghet och studiero. 

I normalfallet är det huvudmannen som beslutar om att stänga av en elev i frivilliga skolformer. 
Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en 
fristående skola. I de fall då rektorn ska fatta beslut om en omedelbar avstängning får hen inte ge 
i uppdrag åt någon annan att fatta beslutet. Rektorns beslut om avstängning gäller bara tills 
huvudmannen har prövat saken, och högst under en vecka. Om det är nödvändigt med hänsyn 
till andra personers säkerhet får beslutet förlängas med ytterligare en vecka. 

I de frivilliga skolformerna är huvudregeln att man inte får stänga av en elev under längre tid än 
två veckor under ett kalenderhalvår. Men huvudmannen får förlänga avstängningen om en 
kortare avstängning inte är tillräcklig, eller om elevens uppträdande gör det nödvändigt. Som 
mest får avstängningen pågå under resten av det pågående kalenderhalvåret och tre ytterligare 
kalenderhalvår. 

Innan huvudmannen eller rektorn fattar beslut om att stänga av en elev ska eleven och elevens 
vårdnadshavare få möjlighet att yttra sig. Om det är huvudmannen som fattar beslutet om 
avstängning och eleven är under 18 år ska huvudmannen samråda med socialnämnden. 

Om rektorn fattar ett beslut om att stänga av en elev omedelbart ska hen informera 
huvudmannen. Rektorn ska även informera socialnämnden om eleven är under 18 år. 
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Det går att överklaga ett beslut om avstängning hos allmänna förvaltningsdomstolen. I samband 
med överklagandet finns det möjlighet att begära inhibition, det vill säga att avstängningen inte 
ska gälla omedelbart, utan först efter att ärendet har avgjorts i förvaltningsrätten. 

Nuvarande arbetsgång Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

I nuvarande delegationsordning är det delegerat till Förvaltningschef att besluta om avstängning i 

högst två veckor och vid förlängning av avstängning som längst återstoden av pågående 

kalenderhalvår.  

Avstängning som är längre än det som återstår av pågående kalenderhalvår ska beslutas av 

nämnden. Beslut om omedelbar avstängning fattas av rektor. Beslutet om omedelbar avstängning 

får fattas för en vecka och kan förlängas med ytterligare en vecka om det är nödvändigt med 

hänsyn till andra personers säkerhet. 

Förvaltningens rutin är att rektor lämnar sitt beslut om omedelbar avstängning samt underlag till 

förvaltningens förvaltningscontroller för att pröva beslutet. Kvalitetsgranskningen görs 

framförallt utifrån om elev och vårdnadshavare har fått yttra sig samt att avstängningstiden står i 

relation till elevens överträdelse.  

Förvaltningschef informeras och fastställer avstängningen genom beslut. Beslutet skickas ut till 

elev och vårdnadshavare och återrapporteras till nämnden.  

Nuvarande arbetsgång är framtagen av Jonas Wieszkos som utformat rutinen i samråd med vår 

tidigare juridiska informationstjänst.  

 

Juridisk vägledning 

Juridisk informationstjänst analys utifrån kammarrättens dom 2021-05-12:  

Enligt 5 kap. 17 § skollagen får rektor i gymnasieskolan besluta om omedelbar avstängning bland 
annat om eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande och beslutet är nödvändigt med 
hänsyn till elevernas trygghet och studiero. Huvudmannen får enligt 5 kap. 18 § skollagen 
förlänga avstängningen bland annat om det av någon annan anledning bedöms som nödvändigt 
med hänsyn till elevens uppträdande. 

En nämnd får enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) uppdra åt bland annat en anställd att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Av 6 kap. 38 § KL 
följer att beslutanderätten inte får delegeras när det gäller ärenden som rör myndighetsutövning 
mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Avstängning av en elev från gymnasieskola ska tillgripas först när andra möjligheter att komma 
till rätta med elevens beteende är uttömda (se prop. 2009/10:165 s. 687). Ett sådant beslut måste 
med hänsyn till dess ingripande karaktär anses som ett beslut av större vikt enligt kammarrätten. 
Beslutet kan därför inte delegeras enligt 6 kap. 38 § KL. 

Förvaltningschefen har alltså inte haft rätt att på kommunens vägnar fatta beslutet om 
avstängning av eleven. Kammarrätten undanröjer därför kommunens beslut om avstängning. 

 

Stadsjuristens svar på fråga om delegering av beslut 

https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/disciplinara-atgarder-trygghet-och-studiero/Disciplinara-atgarder/Avstangning/gymnasieskolan/referat-av-domar-fran-kammarratterna/d_638504-?anchor=5_kap_17_%C2%A7#5_kap_17_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/disciplinara-atgarder-trygghet-och-studiero/Disciplinara-atgarder/Avstangning/gymnasieskolan/referat-av-domar-fran-kammarratterna/d_638504-?anchor=5_kap_18_%C2%A7#5_kap_18_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/disciplinara-atgarder-trygghet-och-studiero/Disciplinara-atgarder/Avstangning/gymnasieskolan/referat-av-domar-fran-kammarratterna/d_3019026-?anchor=6_kap_37_%C2%A7#6_kap_37_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/disciplinara-atgarder-trygghet-och-studiero/Disciplinara-atgarder/Avstangning/gymnasieskolan/referat-av-domar-fran-kammarratterna/d_3019026-?anchor=6_kap_38_%C2%A7#6_kap_38_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/disciplinara-atgarder-trygghet-och-studiero/Disciplinara-atgarder/Avstangning/gymnasieskolan/referat-av-domar-fran-kammarratterna/d_619014-?anchor=page=687#page=687
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Av 5 kap. 17 § skollagen (2010:800) framgår bl.a. att huvudmannen för en gymnasieskola, 

gymnasiesärskola eller kommunal vuxenutbildning får besluta att helt eller delvis stänga av en elev 

om någon av förutsättningarna i p. 1-4 i bestämmelsens andra stycke är uppfyllda.  

Fråga har ställts om förutsättningarna för stadens gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd att 

delegera beslutanderätt i fråga om denna typ av beslut, dels till förvaltningschef (vilket är fallet 

enligt nu gällande delegationsordning), dels till utskott.  

Det saknas särskild reglering i skollagen avseende delegering av beslutanderätt. Istället är de 

generella bestämmelserna om delegering i kommunallagen (2017:725), KL, tillämpliga.  

Av 6 kap. 37 § KL framgår att en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 

ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 

nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.  

En nämnd har en relativt stor frihet att avgöra vad som bör delegeras men denna frihet avgränsas 

av bestämmelsen i 6 kap. 38 § KL, som anger de slag av ärenden som inte får delegeras.  

Av 6 kap. 38 § 3 KL följer exempelvis att nämndens beslutanderätt inte får delegeras när det 

gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt. Bestämmelsens tillämplighet är inte avhängig vem/vilka den tilltänkta 

delegaten är, utan om det bedöms vara fråga om ett ärende av sådan karaktär som anges i 

bestämmelsen får delegation inte ske.  

Kammarrätten i Göteborg har i beslut den 12 maj 2021 funnit att en förvaltningschef inte haft 

rätt att på kommunens vägnar fatta beslut om avstängning av en gymnasieelev och därför 

undanröjt underinstansernas avgöranden. Enligt kammarrättens mening är ett beslut om 

avstängning av en elev från gymnasieskola ett beslut som, med hänsyn till dess ingripande 

karaktär, måste anses som ett beslut av större vikt. Ett sådant beslut träffas därmed av 

bestämmelsen i 6 kap. 38 § 3 KL och kan därför inte delegeras.  

Såvitt jag kunnat hitta har varken Högsta förvaltningsdomstolen eller någon av landets övriga 

kammarrätter prövat frågan och i avvaktan på sådana avgöranden bör avgörandet från 

Kammarrätten i Göteborg betraktas som vägledande.  

Det är även min personliga uppfattning att kammarrättens bedömning är rimlig och riktig. Såsom 

kammarrätten redogör för i sitt avgörande har det i lagförarbetena uttalats att ”delegation bör 

förekomma främst i rutinärenden, t.ex. ärenden där det är fråga om en direkt tillämpning av 

riktlinjer som nämnden har fastställt” (prop. 1975/76:187 s. 260). Vidare anges i senare 

förarbeten att ”syftet med att en nämnds beslutanderätt kan delegeras är att avlasta nämnden 

löpande rutinärenden” och att ”tanken är att nämnden skall kunna ägna mer tid och 

uppmärksamhet åt frågor av större betydelse”. Slutligen anges i dessa senare förarbeten även att 

”det finns skäl att hålla kvar en restriktiv syn på möjligheten att delegera ärenden som avser 

rättsförhållandet till enskilda kommunmedlemmar, åtminstone om det rör sig om ärenden som 

innefattar myndighetsutövning (prop. 1990/91:117 s. 103).  

Beslut om avstängning under längre tid från exempelvis en gymnasieskola kan inte anses utgöra 

löpande rutinärenden utan är frågor som får anses vara av större betydelse. Det är vidare fråga 

om myndighetsutövning i förhållande till enskilda och dessutom är besluten av ingripande 

karaktär. Sammantaget finns det därför enligt min uppfattning skäl att betrakta sådana 

avstängningsbeslut som beslut av ”större vikt”. Eftersom sådana beslut därmed träffas av 

bestämmelsen i 6 kap. 38 § 3 KL blir mitt råd således att framöver låta nämnden fatta denna typ 

av beslut och att justera delegationsordningen. 

Stadsjurist Paulina Nilsson 
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Efterforskning arbetsgång hos andra huvudmän 

Stockholms stad 

Stockholms stad delegerar inte beslut om avstängning i frivilliga skolformer för längre tid är två 

veckor. Beslut fattas av utbildningsnämnden eller, vid behov, genom ordförandebeslut.  

 

De avstängningsbeslut som rektorn har fattat tas alltid upp på efterkommande nämnd för att 

fastställas (skoljurist skriver ett tjänsteutlåtande till nämnden). Rektorer får bara fatta beslut om 

omedelbar avstängning. Planerade avstängningar sker mycket sällan men i så fall skriver 

skoljuristerna ett tjänsteutlåtande till nämnden. Det gäller även förlängning av en avstängning 

som rektorn har beslutat om men som behöver fortgå längre tid och som nämnden (eller 

ordförande) därmed behöver besluta om. Innan en elev stängs av måste eleven få uttala sig och 

för elever under 18 år måste socialnämnden kontaktas. 

Nämndens beslut om fastställande av rektors beslut eller förlängning av avstängning skickas till 

eleven och vårdnadshavaren med rekommenderat brev. 

 

Göteborg stad 
Göteborgs stad delegerar inte beslut om avstängning av elev till en tjänsteperson utan beslut om 
avstängning av elev upp till två veckor fattas av ordförande. Vid längre avstängningar prövas 
frågan av nämnden.  
 

Utdrag ur utbildningsnämndens delegationsordning: 

 

1.7 Avstängning av elev samt prövning av rektors interimistiska beslut  

Lagrum: Skollagen (2010:800) 5 kap. 17-20 §§  

Lägsta beslutsnivå: Ordförande  

Anmärkning: Anmälan UBN.  Utbildningsnämnden delegerar enligt beslut 170620 §133 till 

ordförande eller den av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som träder i ordförandes 

ställe, att enligt skollagens 5:e kapitel fatta beslut om avstängning av elever upp till två veckor. 

Hantering enligt fastlagd rutin. 

 

Växjö stad 
Vår inställning är att det inte är förenligt med kommunallagen 6:38 3 att delegera beslut om 

avstängningar i frivilliga skolformer då det rör myndighetsutövning mot enskild och beslutet är av 

större vikt. Snabbsökning ger att denna praxis fortsatt är aktuell; se t.ex. KRNG 2151-21. 

Kommentar: KRNG 2151-21 är samma kammarrättsdom som vår juridiska 

informationstjänst och Borås Stads stadsjurist har granskat.  

 

Mailkonversation med Carl O Mattsson, verksamhetscontroller Växjö Stad: 

Beslut om avstängning får aldrig vara delegerade, ej heller till ordförande.  

Däremot kan en ordförande under väldigt speciella omständigheter någon gång behöva fatta 

beslut utifrån den generella brådskandedelegationen. Det finns visst gråzonsutrymme kring 

möjligheterna att nyttja den – framförallt kring av vad som är ”brådskande” och inte. Vi har fått 

rätt i förvaltningsrätten efter att jag den 30 december behövde göra så i tre ärenden under 

mellandagarna 2019, utifrån att det inte skulle vara möjligt att följa kommunens arbetsordning för 

nämnderna vad gällde sammankallande till extrainsatt nämndsammanträde, vilket utan 

ordförandebeslutet då hade medfört att avstängningen skulle ha avbrutits under någon/några 

dagar i januari, vilket inte rimmar väl med att huvudmannen har att förlänga en (implicit pågående) 

avstängning (vårt mål nr. där var FVA 85-20). Om eleverna hade fått återgå någon eller några 
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dagar i det fallet, så hade det ju inte varit klarlagt att elevernas blotta närvaro utgjorde ett hot mot 

andras trygghet och studiero, vilket var hela grunden till beslutet, varför det var tvunget att fixa 

med förlängningen dagen för nyårsafton.  

 

Generellt är annars vår process ungefär såhär – finns inte något fastslagit; 

1. Någonting händer som rektor för de frivilliga skolformerna bedömer är tillräckligt för 
avstängning.  
 

2. Rektor stänger av eleven. Beroende på ärendet drar rektor igång eventuella säkerhets- och 
kommunikationsstödsinsatser från centralt håll.  

a. Formellt ska rektor lämnat möjlighet för eleven och vårdnadshavare att inkomma 
med synpunkter i gängse ordning då det är ett beslut där förvaltningslagen ska 
beaktas (yttrandedelen framgår därtill särskilt av SL 5:21 1st.).  

b. Rektor ska också anmäla beslutet till huvudman, samt anmäla till socialnämnden 
om eleven år under 18.  
 

3. När anmälan kommit till huvudman ordnas snabbt med utredare från 
förvaltningskontoret för att kunna ta vid och ordna med utredning och annan formalia 
inför nämndens prövning av rektors beslut. Rektor etc. bör tydligt informeras om att 
utredaren ska få ta del av vad än hen begär, skyndsamt, för att kunna ta fram utredning 
och motivering som ska hålla rättsligt (särskilt viktigt om avstängningen känns litet 
tveksam..). Prövningen ska ske snarast, fast generellt brukar dessa fall vara ganska svåra 
att utreda varför vi informerar rektor om att hen kan behöva fatta samma beslut igen 
efter en vecka, om beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till andras säkerhet (då 
aktualiseras åter a) och b) i punkt 2 ovan. Om rektor stängt av eleven bör detta vara 
aktuellt nära nog jämnt – i annat fall har rimligen rektor avstängt en elev som inte borde 
avstängts - skulle det ändå vara så behöver nämnden oavsett pröva ärendet då denna 
prövningen är en viktig del i elevens rättssäkerhet ; ett förvaltningsrättsligt ärende får 
därtill aldrig rinna ut i sanden. 

a. När förvaltningskontoret är klar med utredningen så meddelas 
elev/vårdnadshavare om myndighetens förslag så att eleven och vårdnadshavaren 
får inkomma med synpunkter, i likhet med hur det fungerar inför rektors beslut. 
Eventuellt yttrande biläggs handlingarna till nämnden. 
 

4. Nämnden blixtinkallas om inte lämpligt sammanträde finns i närtid (au funkar om det 
som del först sammanträder separat som nämnd då de brukar vara tillräckligt många) – 
åtminstone hälften av nämndens antal ledamöter behöver vara deltagande för att ett 
beslut ska vara giltigt. Här behövs såklart viss framförhållning som även behöver vara en 
del i punkt 3 ovan, så att kallelsen kan hörsammas. Generellt har nämndsekreteraren 
ansvarat för att ringa runt och säkerställa att åtminstone hälften av det ordinarie antalet 
ledamöter kommer fyllas av de förtroendevalda, gärna med viss marginal. Elev och 
vårdnadshavare bjuds in till sammanträdet då de ska ha möjlighet att göra sin röst hörd 
inför ett beslut. Beroende på ärendets beskaffenhet har vi i vissa fall säkerställt att vi har 
haft Polisen eller annan säkerhetspersonal närvarande.  
 

5. Beslut fattas av nämnd med omedelbar justering och expedieras och anslås direkt om 
avstängningen ska förlängas. Socialnämnd informeras om eleven är under 18 år och har 
blivit avstängd.  

SKRs bedömning 

SKR delar Stockholms stads bedömning, dvs. att beslut om avstängning inte kan delegeras 

eftersom det rör myndighetsutövning och är av större vikt.  
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En nämnd får dock uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att 

besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Genom att ange att 

beslutet fattas på nämndens vägnar klargörs att beslut fattat med stöd av denna bestämmelse kan 

överklagas. Det finns ingen begränsning i möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse 

med hänsyn till ärendenas art, men nämnden kan naturligtvis precisera och begränsa 

delegationsmöjligheten till vissa typer av ärenden om den så vill. Alternativet till delegation i 

brådskande fall är kanske att sammankalla ett extra nämndsammanträde.  

 

Ny lagstiftning 

Riksdagen har nyligen beslutat om Regeringens förslag kring ändrad lagstiftning kring trygghet 

och studiero. Den nya lagstiftningen har ingen påverkan på möjlighet att delegera beslut om 

avstängning men är tänkt för att göra det enklare för rektor att besluta om avstängning. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.  

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) 

För att få en bredare bild kring användandet av utskott inom Borås Stad har kartläggningssamtal 

genomförts med socialt ansvarig samordnare (SAS) på IFO. IFO fattar beslut genom utskott som 

är förankrad i speciallagstiftning. Exempelvis omhändertagande av barn. IFOs nämnd fattar 

beslut om allt som inte omfattas av speciallagstiftning utifrån kommunallagen och 

förbudsparagrafen (§38) kring delegation. Exempel på sådana beslut: politiska 

målstyrningsdokument och ärenden IVO. 

 

Alla ärenden som utskottet fattar beslut om redovisas som anmälningsärenden till nämnden.  

IFO beskriver att de vid individbeslut som fattas av nämnden, alltid ges möjlighet för individen 

att yttra sig muntligt inför nämnden. De bjuds då in till ett nämndsammanträde och får redogöra 

för sitt ärende. Detta menar IFO är en del i att säkra rättssäkerheten. Viktigt att ta in individens 

perspektiv och inte bara tjänstemännens utredning. IFOs nämnd har handböcker som nämnden 

går igenom vid start av sitt uppdrag. Inför nästa mandatperiod förbereder även förvaltningen en 

utbildning för de nya nämndledarmötena.  

 

Vid kartläggningssamtalet diskuterades det kring att frekventa utskottsmötet är av stor viktig. 

IFOs utskott sammanträder minst en gång i månaden. Det behövs för att utskottets medlemmar 

ska hålla kunskap aktuell och bedöma ärendena på ett likvärdigt sätt.  

SAS förslag är att ordförande fattar beslutet om längre avstängning (eftersom det är brådskande) 

och får all information om ärendet. Beslutet redovisas tillbaka till nämnd men med begränsade 

detaljer för att säkra elevens integritet.  

 

Slutsats 

Nämnden får utifrån kommunallagen inte delegera till Förvaltningschef att fatta beslut om att 

fastställa eller förlänga avstängning enligt skollagens 5 kapitel 17-20§.  

Delegationsordningen bör därför ändras och rutiner skapas för att fastställningen av 

avstängningsbesluten görs vid nämndsammanträde. Vid brådskande ärenden bör rutiner för ett 

ordförandebeslut plockas fram.  
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Förvaltningen bör även se över om det är andra beslut som fattas på delegation som innefattas av 

KL 6 kap 38§ och där delegationsordning bör ändras. Exempelvis beslut delegerat till 

Antagningshandläggare beslut om fri kvot och beslut om dispens från godkänt betyg i ämnet 

engelska.  

Förslagsvis kan det tas fram rutiner utifrån vilka grunder som beslut om fri kvot och beslut om 

dispens från godkänt betyg i ämnet engelska fattas som förankras och beslutas av nämnden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jörgen Erlandsson 
Handläggare 
033 357746 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-30 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00260 2.6.1.0 
 

  

 

Tillstyrkan av projekteringsframställan avseende 

utökade lokaler på Sven Eriksonsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker projekteringsframställan 

avseende utökade lokaler vid Sven Eriksonsgymnasiet, Sven Eriksonsplatsen 1, 

Tekniska elementarskolan 2. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 

framställt behov till Lokalförsörjningsnämnden om utökat elevantal med 

ytterligare 255 elever vid Sven Eriksonsgymnasiet. Framställan bygger också på 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utredning om ”Framtidens 

gymnasieskola och gymnasiesärskola”. Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022.  

Förstudien har studerat hur Sven Eriksonsgymnasiet ska inrymma ytterligare ca 

255 elever. Dagens lokaler räcker inte till och en utökning av lokaler är 

nödvändig. Ytor för uppehållsrum, lärosalar, grupprum, kårlokaler och toaletter 

behövs. För att möta det ökade elevantalet kommer matsalen i hus 5 utökas i en 

yta där idag kårlokalen är. Lokalisering för kårlokal blir i en ny byggnad belägen 

mellan hus 1 och hus 5 (hörnet Lilla Brogatan och Sven Eriksonsgatan). 

Förstudien visar att en ny byggnad i tomtens västra läge är mest optimal. 

Byggnaden blir i detta läge väldigt exponerad, vilket kräver att den 

arkitektoniska utformningen blir viktig. Eftersom många av lokalerna är till för 

eleverna behövs det förstärkas med vuxennärvaro vilket resulterar i en flytt av 

vaktmästeriet från hus 1. Då ett antal träd kommer att behöva fällas sker viss 

komplettering av den gröna miljön.  

Projektering höst 2022. Preliminär byggstart i mars 2023 med preliminär 

inflyttning  under oktober 2024. 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 272 kronor. 

Lokalförsörjningsnämnden har 2022-05-17 beslutat föreslå Kommunstyrelsen 

att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker 

densamma. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2022-05-17, Projekteringsframställan Sven 

Erikssonsgymnasiet utökade lokaler 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium 

2. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr LFN 2021-004022.6.1.1 

Projekteringsframställan Sven Erikssongymnasiet 
utökade lokaler 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Sven Eriksonsgymnasiet utökade lokaler, Sven Eriksonsplatsen 1, Tekniska 
elementarskolan 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 
framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om utökat elevantal med 
ytterligare 255 elever. Framställan bygger också på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola’. Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022.  

Förstudien har studerat hur Sven Eriksonsgymnasiet skall inrymma ytterligare 
ca 255 elever. Dagens lokaler räcker inte till och en utökning av lokaler är 
nödvändig. Ytor för uppehållsrum, lärosalar, grupprum, kårlokaler och toaletter 
behövs. För att möta det ökade elevantalet kommer matsalen i hus 5 och utökas 
i en yta där idag kårlokalen är. Lokalisering för dessa lokaler blir i en ny byggnad 
belägen mellan hus 1 och hus 5 (hörnet Lillabrogatan och Sven Eriksonsgatan). 

   
Förstudien visar på att en ny byggnad i tomtens västra läge är mest optimal. 
Byggnaden blir i detta läge väldigt exponerad, vilket kräver att den 
arkitektoniska utformningen blir viktig. Eftersom många av lokalerna är till för 
eleverna behövs det förstärkas med vuxennärvaro vilket resulterar i en flytt av 
vaktmästeriet från hus 1, vilket ses som en bra lösning. Då ett antal träd 
kommer att behöva fällas sker viss komplettering av den gröna miljön.  

Förstudien visar skisserna på 1650 m² BTA, 1500 m² BRA.  

Projektering höst 2022. Byggstart preliminärt mars 2023 med preliminär 
inflyttning oktober 2024. 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 272 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
1(3) 

Datum 
2022-05-17 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00402 2.6.1.1 

 
Magnus Kleman 
Handläggare 
033 357044 
 

 

  

Projekteringsframställan för Sven Eriksongymnasiet 
utökade lokaler 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Sven Eriksonsgymnasiet utökade lokaler, Sven Eriksonsplatsen 1, Tekniska 
elementarskolan 2.        
 

Projektets handläggning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 
framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om utökat elevantal med 
ytterligare 255 elever. Framställan bygger också på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola’. Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022.  

 

Projektbeskrivning och mål 
Förstudien har studerat hur Sven Eriksonsgymnasiet skall inrymma ytterligare 
ca 255 elever. Dagens lokaler räcker inte till och en utökning av lokaler är 
nödvändig. Ytor för uppehållsrum, lärosalar, grupprum, kårlokaler och toaletter 
behövs. För att möta det ökade elevantalet kommer matsalen i hus 5 och utökas 
i en yta där idag kårlokalen är. Lokalisering för dessa lokaler blir i en ny byggnad 
belägen mellan hus 1 och hus 5 (hörnet Lillabrogatan och Sven Eriksonsgatan).   
 

Förstudien visar på att en ny byggnad i tomtens västra läge är mest optimal. 
Byggnaden blir i detta läge väldigt exponerad, vilket kräver att den 
arkitektoniska utformningen blir viktig. Eftersom många av lokalerna är till för 
eleverna behövs det förstärkas med vuxennärvaro vilket resulterar i en flytt av 



Borås Stad 
Datum 
2022-05-05 

 Sida 
2(3) 

 

 

vaktmästeriet från hus 1, vilket ses som en bra lösning. Då ett antal träd 
kommer att behöva fällas sker viss komplettering av den gröna miljön.  

Förstudien visar skisserna på 1650 m² BTA, 1500 m² BRA.  

 

 

Tidplan 
Projektering höst 2022. Byggstart preliminärt mars 2023 med preliminär 
inflyttning oktober 2024. 

 

Ekonomi 
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 272 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2021 Förklaringar 
Befintlig kapitalkostnad  4 133 641 kr Avser befintlig byggnad 
Befintlig driftskostnad  4 582 012 kr Avser befintlig byggnad 
Ny kapitalkostnad (rta 1,0%) av 
investeringen 1 730 235 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 
Förändrad driftskostnad (uppskattad) 600 000 kr Som konsekvens av investering 
Total kostnad 11 045 888 kr  

 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2021 Förklaring 
Befintlig hyra  8 897 604 kr  
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 2 005 500 kr  
Total intäkt/hyra 10 903 104 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2021  
Totalhyra 10 903 104 kr  
Befintlig hyra - 8 897 604 kr  
Hyresförändring   2 005 500 kr  
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Beslutsunderlag 
1. Ritningar 
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 72 Dnr LFN 2021-004022.6.1.1 

Projekteringsframställan Sven Erikssongymnasiet 
utökade lokaler 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Sven Eriksonsgymnasiet utökade lokaler, Sven Eriksonsplatsen 1, Tekniska 
elementarskolan 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 
framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om utökat elevantal med 
ytterligare 255 elever. Framställan bygger också på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola’. Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022.  

Förstudien har studerat hur Sven Eriksonsgymnasiet skall inrymma ytterligare 
ca 255 elever. Dagens lokaler räcker inte till och en utökning av lokaler är 
nödvändig. Ytor för uppehållsrum, lärosalar, grupprum, kårlokaler och toaletter 
behövs. För att möta det ökade elevantalet kommer matsalen i hus 5 och utökas 
i en yta där idag kårlokalen är. Lokalisering för dessa lokaler blir i en ny byggnad 
belägen mellan hus 1 och hus 5 (hörnet Lillabrogatan och Sven Eriksonsgatan). 

   
Förstudien visar på att en ny byggnad i tomtens västra läge är mest optimal. 
Byggnaden blir i detta läge väldigt exponerad, vilket kräver att den 
arkitektoniska utformningen blir viktig. Eftersom många av lokalerna är till för 
eleverna behövs det förstärkas med vuxennärvaro vilket resulterar i en flytt av 
vaktmästeriet från hus 1, vilket ses som en bra lösning. Då ett antal träd 
kommer att behöva fällas sker viss komplettering av den gröna miljön.  

Förstudien visar skisserna på 1650 m² BTA, 1500 m² BRA.  

Projektering höst 2022. Byggstart preliminärt mars 2023 med preliminär 
inflyttning oktober 2024. 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 272 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 
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Remiss - Miljöprogram 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslag till Miljöprogram 

och skickar med några synpunkter att beakta. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ombetts att svara på rubricerad 

remiss från Miljö- och konsumentnämnden. Nämnden godkänner förslaget till 

miljöprogram och skickar med några synpunkter att ta i beaktande. 

Nämnden anser att miljöprogrammet är relevant i sin helhet och är ett viktigt 

styrdokument för att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, 

ökad biologisk mångfald samt god livskvalitet för boråsarna. Nämndens grund-

uppdrag är undervisning och miljöperspektivet finns med i de nationella 

styrdokument som styr skolan (exempelvis läroplanen) och inkluderas i 

undervisningen. Nämnden ställer sig positiv till dokumentets syfte och mål. 

Nämnden anser att det är viktigt att säkra resurser för att skapa goda 

förutsättningar att genomföra programmets intentioner och åstadkomma en 

verklig förändring i verksamheterna. Nämnden lyfter också behovet av stöd 

från Miljöförvaltningen kring arbetssättet och arbetsprocesserna som beskrivs i 

miljöprogrammet.  

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ombetts att svara på rubricerad 

remiss från Miljö- och konsumentnämnden. Nämnden godkänner förslaget till 

miljöprogram och skickar med några synpunkter att ta i beaktande. 

Nämnden anser att miljöprogrammet är relevant i sin helhet och är ett viktigt 

stöd i skapandet av  hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad 

biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna. Nämnden lämnar några 

viktiga synpunkter. Nämnden anser att det är viktigt att säkra resurser i 

förvaltningen för att skapa goda förutsättningar att genomföra programmets 

intentioner och åstadkomma en verklig förändring.  

Nämnden lyfter också behovet av stöd från Miljöförvaltningen kring 

arbetssättet och arbetsprocesserna som beskrivs i miljöprogrammet. 
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Sammanställning av synpunkter 

 

Generella synpunkter 

En generell synpunkt handlar om att säkra resurser för att skapa förutsättningar 

för att genomföra programmet fullt ut i verksamheterna och därmed åstad-

komma en verklig förändring. Nämnden ställer sig positiv till dokumentets syfte 

och mål. Nämnden ställer frågan: Hur ska förvaltningar arbeta vidare med 

programmet, det vill säga om varje förvaltning ska ta fram egna delmål som ska 

inkluderas i budget och verksamhetsplaner? Idag görs flera separata miljö-

uppföljningar. Det skulle kunna vara en fördel om processerna systematiseras 

och förenklas för att bättre synliggöra miljöarbetet. 

Synpunkt på avsnitt 4 Miljöpolicy 

De principer och krav som remissen tar upp stämmer inte överens med alla 

principer som finns i Miljöbalken och på Naturvårdsverkets webbsida. En 

kortare beskrivning om sammanhanget och förklaring till urvalet skulle öka 

förståelsen. 

Synpunkt på avsnitt 5 Gemensamma ramar 

De är viktigt att personal och förtroendevalda har en relevant kompetens inom 

miljö, men det krävs en stor insats för att utbilda personaltäta förvaltningar. 

Pedagogisk personal har flera obligatoriska utbildningar avsedda för dessa 

personalgrupper, vilka också konkurrerar om tid. Här önskas större flexibilitet 

kring formen för utbildningen och innehållet. Kanske mer skräddarsydd 

miljöutbildning för de olika personalgrupperna, exempelvis en anpassad för 

pedagoger och en för övrig personal.  

Det är också angeläget att undvika parallella spår i uppföljningar av miljöarbetet 

eftersom det medför administrativt merarbete. 

Synpunkter på avsnitt 6 Arbetsområden 

De tre föreslagna miljöområdena är relevanta. Nämndens miljöpåverkan är 

framförallt kopplad till området Hållbar konsumtion. Med tanke på 

grunduppdraget ser nämnden det som ett stort ansvar att utbilda elever och 

personal till att forma hållbara, sunda livsvanor och inspirera till förändrade 

beteendemönster utifrån ökad kunskap om hållbar konsumtion.  

När det gäller området hållbar natur är det viktigt att inkorporera det regionala 

åtgärdsprogrammet i miljöprogrammet eftersom förvaltningarna ska arbeta 

utifrån dessa. Till hållbar natur kopplas också kompensationsåtgärder. 

Nämnden frågar vilka åtgärder det handlar om och vad dessa innebär? 

Förslaget till Miljöprogrammet innebär att inköp av livsmedel ska motsvara 

KRAV:s kriterier för certifiering nivå silver eller högre samt att Borås Stad ska 

öka andelen närproducerade livsmedel. Detta innebär en ambitionsökning och 

nämnden förutsätter att det ges riktade resursförstärkningar för att uppnå målen 
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eftersom priserna för ekologiska och närproducerade livsmedel är betydligt 

högre. De senaste åren har det inte varit möjligt att leva upp till minst 50 

procent av ekologiska livsmedel i takt med stigande priser. Som ett exempel på 

utmaningarna kan lyftas fram volymvaran svenskproducerad kyckling numera 

inte accepteras inom KRAV-certifieringen, vilket innebär att ersättningsvaror 

som når upp till de andra riktlinjerna för livsmedel leder till kraftigt ökade 

kostnader. Nämnden ser att målen inte är realistiska att uppnå under rådande 

förhållanden.  

När det gäller målsättningen att öka andelen närproducerade livsmedel ser 

nämnden det som angeläget att det tydliggörs och vad som är närproducerat, 

eftersom definitionerna kan variera. Det är också angeläget att det ges 

vägledning hur verksamheten ska prioritera om grunduppdraget och 

budgetförutsättningarna skulle ställas emot dessa specifika målsättningar. 

Synpunkt på avsnitt 7 Arbetssätt och avsnitt 8 Uppföljning 

Nämnden ser det som angeläget att förvaltningarna ges stöd i arbetet med 

handlingsplaner, miljöberättelser, kartläggning av nuläget av miljöpåverkan 

inom de tre arbetsområden och hjälp med miljökunskap i hur dessa dokument 

ska framställas. Miljöprogrammet framhåller att verksamheten ska integrera 

arbetet med Miljöprogrammet i processen med miljöcertifiering. Nämnden 

önskar att det förtydligas vad som menas och hur detta genomförs i praktiken. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Miljöprogram  

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 









Borås Stad 
Datum 
2021-12-16 

      
      

Sida 
1(8) 

Borås Stads 
Miljöprogram 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Borås Stads  
Styrdokument 
 
Aktiverande 
STRATEGI – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
PROGRAM – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar 
 
Normerande 
POLICY – Borås Stads hållning 
RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera 
REGLER – absoluta gränser och ska-krav 
 
 
 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx-xx-xx  
Dnr: 
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden  
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag  
Dokumentet gäller till och med: 2026 



Borås Stad 
Datum 
2021-12-16 

      
      

Sida 
2(8) 

Innehåll 
Borås Stads Miljöprogram .......................................................1 

Innehåll .......................................................................................2 

1 Inledning ............................................................................3 

2 Syfte ....................................................................................3 

3 Mål ......................................................................................3 

4 Miljöpolicy ..........................................................................3 

4.1.1 Principer för Borås Stads verksamheter ................................................3 

5 Gemensamma ramar .........................................................4 

6 Arbetsområden ..................................................................4 

6.1 Hållbart samhälle ...................................................................................5 
6.2 Hållbar konsumtion ................................................................................6 

7 Arbetssätt ...........................................................................7 

8 Uppföljning ........................................................................7 

9 Bilagor ................................................................................8 

 
  



Borås Stad 
Datum 
2021-12-16 

      
      

Sida 
3(8) 

1 Inledning  
Borås Stad skall vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt 
gemensamma miljöarbete vill vi skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och 
djurliv, ökad biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna.  

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i 
processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Borås Stads miljöarbete 
grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna i högre 
utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i 
tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Globala hållbarhetsmål inom 
Agenda 2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (Bilaga 1), 
Miljöbalken och vår lokala miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram 
Miljöprogrammet. Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 
2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. 

2 Syfte 
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa 
miljöpåverkan samt öka vår positiva påverkan. Miljöprogrammet ska fungera 
som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för 
Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen.    

3 Mål 
 Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad 
resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna.  
 

4 Miljöpolicy 
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka 
kommunens positiva miljöpåverkan. Borås Stad ska vara en ledande 
miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter och delar sina egna 
erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. 
Arbetet ska präglas av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, 
utveckling och samarbete. 

4.1.1 Principer enligt Miljöbalken  
Principer och krav gäller Borås Stads verksamheter. 

• Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att 
skydda människors hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla 
ett rikt växt- och djurliv 

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker 
för skador på hälsan eller miljön.  
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• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så 
effektivt som möjligt.  

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller 
återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning.  

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan 
bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
för miljön. 

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och 
hälsofarliga produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga 
alternativ.  

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att 
sköta och nyttja vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att 
uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald samt minska 
negativa effekter av invasiva arter.  

 

5 Gemensamma ramar 
Arbetet med Miljöprogrammet utgår från följande ramar som är obligatoriska 
för alla stadens verksamheter.   

 Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning 
och uppdatera kunskapen vart 3:e år.  

 Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem 
eller uppfylla kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem. 

 Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i 
Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål. 

 Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. 

6 Arbetsområden  
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart 
Borås. Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Inom varje huvudområde finns 
delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån.  

Hållbar natur 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i 
tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.
Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av 
näringsverksamhet.

Faktaruta om MB
Från Naturvårdsverket.se
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Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på 
miljöområdet. Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och 
tankesätt i hela kommunkoncernen. Nedanstående områden är identifierade 
som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet att bidra med positiva 
förbättringar inom naturområdet. Vi ska arbeta utifrån det Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål. 

Biologisk mångfald 

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt 
växt- och djurliv. Vi ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt 
markinnehav på ett sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. 
Vi ska även arbeta för att minska negativa effekter av invasiva arter. 
Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden ska skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. 

Miljöövervakning 
Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden ska kartläggas och 
dokumenteras. 

Blågrön infrastruktur 
Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande 
rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Vi ska 
bibehålla eller förstärka befintliga gröna och blåa stråk.  

Levande sjöar och vattendrag 
Vi ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och 
vattendrag och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska 
fortsatt vara god nåbarhet för människor och djur till våra sjöar och vattendrag.   

Kompensationsåtgärder 

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella 
miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska kompenseras.  

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. Goda miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella 
lösningar där offentliga platser fyller flera olika funktioner. Fungerande 
ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator för att uppnå balans 
i ekosystem och bebyggda miljöer.  

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom 
kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.  

6.1 Hållbart samhälle  
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en 
god samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft 
mot pågående och kommande miljöutmaningar. Vi ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och 
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skadliga ämnen. En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport 
och rekreation samt bebyggelse och infrastruktur är av största vikt.  

Ren luft, mark och vatten 
Vi ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i 
luft, mark och vatten från exempelvis trafik, markradon och förorenad mark 
samt kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden.  

Mindre buller 
Vi ska minska negativa effekter av buller genom att använda lösningar som 
genom sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger 
positiva miljöeffekter. Vi ska värna bullerfria, så kallade tysta områden. 

Hållbar fysisk planering och bebyggelse 
Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska vi arbeta för 
att säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor. Vi 
ska ta fram nyckeltal för så kallade friytor i bostadsområden. 

Hushållning av resurser 
Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. 
Det kan exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade 
och ekologiskt känsliga mark- och vattenområden från exploatering samt att 
återskapa våtmarker 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt.  

6.2 Hållbar konsumtion 
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led. Pressen på våra gemensamma resurser är stor då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar. Uttaget av jungfruligt material måste minska och 
vi måste istället bli bättre på att nyttja det material som redan finns i 
kretsloppet.  

Giftfri upphandling  
Vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska 
och fasa ut mängden skadliga och 
miljöfarliga ämnen inom våra 
verksamheter ska prioriteras utifrån 
SIN-listan*. OBS fotnot på vad är 
SIN listan?  

Livsmedel 
Borås Stads kök och inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s kriterier för 
certifiering för nivå silver eller högre. Borås Stad ska öka andelen 
närproducerade livsmedel.    

*SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen 
ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 
SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av 
lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som 
vill gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen. Detta skall ligga 
som fotnot. 
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Cirkulära flöden 
Vid nyinköp ska inköp av återbrukade produkter, eller produkter där materialet 
kommer från ett cirkulärt flöde, prioriteras. Livslängd och möjlighet till 
reparation ska vara tungt vägande faktorer i upphandling av varor.  
Engångsartiklar ska ersättas med flergångsartiklar där det är möjligt. 

Kommunikation 
Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt. 

7 Arbetssätt  
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
Miljöprogrammet, gemensamma ramar och de utpekade områdena i respektive 
budget och verksamhetsplan. Borås Stad ska etablera en 
förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp med 
tillhörande expertgrupp. Expertgruppen kommer tillsammans med 
arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och styrelser i arbetet med åtaganden 
och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och miljöberättelser. 
Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter från 
olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena.  

Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande miljöprogrammet på 
respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå nämnd eller styrelse 
i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. 

Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser utifrån de tre arbetsområdena i Borås 
Stads miljöprogram: Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion. 
För att göra detta krävs att verksamheterna:  

 Kartlägger nuläget inom de tre arbetsområdena och underliggande 
delområden 

 Prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden 
som verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål 
och åtgärder  

 Förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse  

 (Från och med år 2) Uppdaterar handlingsplaner efter revidering och 
eventuella förändringar i arbete, mål eller åtgärder.  

Verksamhetens medarbetare behöver ha lämplig kompetens för att genomföra 
sitt arbete på ett miljömässigt hållbart sätt. Verksamheten ska årligen följa upp 
sitt miljöarbete och arbeta för att förbättra det. Miljödokumentationen ska 
förankras och beslutas i hela verksamheten, inklusive verksamhetens ledning 
och nämnd.        
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8 Uppföljning 
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma 
mål, framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål och rapportering till Miljö- och 
konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas miljökoordinatorer 
eller miljörapportörer. Miljö – och konsumentnämnden ansvarar för 
samordning, analys, uppföljning och sammanställning av Miljöprogrammet 
samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag till Kommunfullmäktige.  

9 Bilagor 
Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet  



Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet 
 

Miljöprogrammet behandlar våra nationella miljömål samt den ekologiska dimensionen av de 
globala målen i Agenda 2030. Mål och delmål som är relevanta för Borås Stad att arbeta med 
redovisas nedan. De mål som endast gäller internationella, sociala eller ekonomiska delar har 
utelämnats och behandlas i andra delar av kommunens arbete.  
 
Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för 
hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen 
har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och 
följas upp på nationell nivå. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. I miljöprogrammet är fokus på den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 
Miljöprogrammet utgår från följande mål och delmål i Agenda 2030: 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla 
Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 
Delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning 
Delmål 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser 
Delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem 

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 
Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
Delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv 
Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan 
Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
Delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 
Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 
Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 
Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant 
Delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 
Delmål 13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och 
förvaltning 



 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald 
Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 
Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar 
Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 
Delmål 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem 
Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning 

 
Nationella miljömål 
Generationsmålet tillsammans med våra 16 nationella miljömål behandlar de ekologiska delarna i 
Agenda 2030 och är förtydliganden och preciseringar gällande våra svenska förutsättningar att 
efterleva den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  

Generationsmålet 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.” 

Utöver generationsmålet utgår Miljöprogrammet ifrån följande nationella miljömål: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Giftfri miljö 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Myllrande våtmarker 
 Levande skogar 
 Ett rikt odlingslandskap 
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt växt- och djurliv 

 
Övriga nationella miljömål arbetar strategin inte mot direkt. Dessa är Skyddande ozonskikt, Säker 
strålmiljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, och Storslagen 
fjällmiljö. 

Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål  
Åtaganden för Borås Stad ej beslutade vid remissutskick.  

Styrdokument 
Som underlag till Miljöprogrammet ligger också stadens alla nuvarande styrdokument där 
innehållet påverkar något eller några av våra tre strategiska huvudområden.   
 

 



 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-05-10 

Dnr 
2022-1430  

Mikael Lund, 033-35 35 64 
Mikael.lund@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss av Miljöprogram 

Förslag till beslut  
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden beslutar tillstyrka att 
förslag till Borås Stads Miljöprogram går ut på remiss enligt missiv.  

Sammanfattning  
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. Minskad biologisk mångfald 
och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår närmiljö är exempel på konsekvenser 
av en ohållbar användning av resurser, både historiskt och i nutid. Om alla människor 
på jorden levde som vi i Sverige skulle mänskligheten, enligt Världsnaturfonden, 
behöva drygt fyra jordklot för att resurserna skulle räcka till. 
 
Borås Stad är en del av problemet, men också en del av lösningen. Genom ett 
framgångsrikt miljöarbete ska vi lägga grunden för hållbarhet och hållbarhetsarbete i 
Borås utifrån den ekologiska dimensionen och skapa en stad med hög livskvalitet för 
boråsarna där luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer 
variationsrika. Borås Stad ska fortsatt vara drivande och ledande inom miljöområdet. 
 
Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy. Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som 
är en del i processen för att samla stadens miljöarbete i enlighet med stadens vision 
och översiktsplan. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Borås Stad ska arbeta efter en mer strukturerad 
arbetsprocess och intensifiera arbetet med att minska övergripande negativ 
miljöpåverkan och öka den positiva. Målet med stadens gemensamma miljöarbete är 
att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald 
och god livskvalitet för boråsarna. Vi ska dessutom skapa en organisation och ett 
samhälle mer motståndskraftigt mot negativa förändringar i vår miljö. 
Miljöprogrammet baseras på den ekologiska dimensionen inom Agenda 2030, 
nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram och vår lokala miljö. 
 
Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att 
verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika 
frågor. Ramen för det tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i 
miljöprogrammet och i tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Alla 
nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
miljöprogrammet i respektive budget och verksamhetsplan. Verksamheterna ansvarar 
för att årligen ta fram en handlingsplan, som redovisar hur de planerar att realisera 



 
Sida 
2(3) 

Datum 
2022-05-10 

Dnr 
2022-1430 

 

miljöprogrammet, samt en miljöberättelse där arbetet med att nå åtgärder rapporteras 
in. Miljö– och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att miljöprogrammet kommer ut på remiss och 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att besluta tillstyrka om att 
miljöprogrammet går ut på remiss enligt missiv. 

Ärendebeskrivning  
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal gånger. 
2021 begärdes ett års förlängning av nuvarande miljömål för att omstrukturera 
arbetssätt och processer kring stadens miljöarbete. Borås Stads miljöprogram ersätter 
från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy vilka Miljö- 
och konsumentnämnden ansvarar för att revidera och följa upp. Stadens nuvarande 
miljöarbete är i behov av ett mer övergripande arbetssätt och en förenklad struktur 
kring hur vi inom staden arbetar med miljöcertifieringar, åtaganden och miljömål.  
 
Handläggare från Miljöstrategiska avdelningen och Stadsledningskansliet startade en 
gemensam arbetsgrupp och har under 2021 och början av 2022 tagit fram 
miljöprogrammet i syfte att uppdatera strukturen och arbetssättet inom stadens 
miljöarbete. En referensgrupp tillsattes med representanter från partierna 
representerade i Miljö-och konsumentnämnden, tre kommunalråd och en insynsplats 
till Vänsterpartiet. Det har varit avstämningsmöten med referensgruppen under 
arbetets gång där arbetsgruppen informerat referensgruppen hur arbetet fortlöpt.  
Arbetet med att ta fram miljöprogrammet har baserats på möten med representanter 
från förvaltningar och bolag inom staden kring livsmedel, kemikalier, upphandling 
och gröna och blåa frågor samt miljökoordinatorerna inom staden. 
Informationsmöten med miljökoordinatorerna har gett bra feedback och synpunkter 
kring arbetssätt och rutiner.   
I programmet har arbetsgruppen pekat ut tre övergripande huvudområden, Hållbar 
natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion som ska täcka in stadens 
gemensamma miljöarbete. Inom delar av huvudområdena har vi uppmärksammat att 
staden saknar tillräcklig styrning eller styrdokument för att uppnå uppställda mål och 
vi har därför tagit fram delområden där arbetet ska fokuseras och prioriteras. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att förslag till Borås Stads Miljöprogram kommer ut 
på remiss enligt missiv. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Miljöprogrammet skapar ytterligare förutsättningar för ett mer socialt hållbart Borås. 
Miljöprogrammet bidrar till ökad trygghet för nuvarande och kommande generationer 
genom att långsiktigt hushålla med resurser, minska negativa miljöeffekter och öka 
positiva miljöeffekter. Verksamheterna ska arbeta för att skapa en god och hälsosam 
livsmiljö fri från störningar och skadliga ämnen. Genom en hållbar planering av 
grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation samt bebyggelse och 
infrastruktur skapas förutsättningar för ökad trygghet, hälsa och välbefinnande.  
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Ekologisk dimension 
Genom att anta Miljöprogrammet kommer Borås Stad att fortsatt aktivt arbeta för att 
uppnå relevanta globala och nationella miljömål och därigenom säkerställa att vi 
arbetar för ett mer ekologiskt hållbart samhälle, både för boråsarna och för djur och 
natur. Miljöprogrammet är en del i det övergripande arbetet med att öka stadens 
motståndskraft mot aktuella miljöproblemen och eventuella negativa miljöhändelser i 
framtiden.  

Ekonomisk dimension 
Att förekomma negativa effekter av miljöproblem med hjälp av ett strukturerat och 
förebyggande arbetssätt är i princip alltid mer ekonomiskt än att i efterhand försöka 
åtgärda konsekvenser. Genom minskade kostnader som uppkommer från negativ 
miljöpåverkan eller ohälsosam livsmiljö sparar ett förebyggande miljöarbete 
samhällets resurser samtidigt som människors hälsa ökar. Aktivt miljöarbete kräver 
resurser i form av personal, tid och pengar. I dagsläget ingår arbete med miljömål, 
åtaganden, rapportering och certifiering i verksamheternas ordinarie budgetar. 
Miljökoordinatorer hos förvaltningar och bolag kommer att få en större roll i 
kommande arbete med Miljöprogrammet. Förvaltningar och bolag behöver 
säkerställa tillräckliga resurser för att Borås Stad ska vara en ledande miljökommun.   

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

 

Elin Johnsson 
Avdelningschef

 

 

 

Bilagor  
1. Missiv till remiss 
2. Miljöprogram remissversion inklusive tillhörande bilaga (1). 
 

Beslutet expedieras till  
Remissinstanser enligt missiv. 
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Ansökan från Vuxenutbildningen om servering av vin/öl 

i samband med måltid vid extern representation 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker ansökan om servering av 

vin/öl i samband med måltid vid extern representation enligt ansökan. 

Alkoholfria alternativ ska erbjudas gästerna. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har 2013-12-19 beslutat om Borås Stads externa 

representationer med alkohol. Av beslutet framgår att vid extern representation 

får öl och vin serveras i samband med måltid, men att det gäller stor 

restriktivitet och att alkoholfria alternativ alltid ska finnas att tillgå.  

 

Vid all extern representation ska måttfullhet iakttas, såväl med mat som med 

alkoholhaltiga drycker. Förhållandet mellan den måltid som serveras och den 

mängd alkoholhaltiga drycker som serveras ska vara rimlig. En bedömning av 

detta förhållande ska göras av den nämnd, bolagsstyrelse eller 

Representationskommittén, som godkänner den externa representationen. 

 

Vuxenutbildningen ansöker om att få servera vin/öl i samband med extern 

representation, EU-projektet ”YoPeVa” (Young people with values) Erasmus 

3+. Projektets mål är att utarbeta en modell för att kunna erbjuda personer i 

åldern 20-25 år, som står utanför arbetsmarknaden, studier i kombination med 

arbete med lön. Den 12-13 september 2022 har projektet möte i Borås med 

partners och intressenter från Portugal, Spanien, Italien, Rumänien, 

Nederländerna och Sverige (Vuxenutbildningen Borås). På kvällen den 12 

september bjuds in till middag på Annelundsvillan. Ansökan omfattar en 

trerätters middag i Borås på Annelundsvillan. Beräknat antal deltagare vid 

måltiden är 15 personer. 

 

Mötet och middagen på kvällen är en del av Vuxenutbildningens 

internationaliseringsarbete. Medel för middagen belastar Vuxenutbildningens 

konto. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från Vuxenutbildningen om servering av vin/öl i samband med 

måltid vid extern representation 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-19, § 170, Svar på motion av Bengt 

Wahlgren (FP); Reviderad policy för representation 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1. Vuxenutbildningen 

2. Borås Stads Representationskommitté 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 
 

ANSÖKAN 
 

Ansökan om servering av vin/öl i samband med måltid vid 
extern representation i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens verksamheter 

 
 
 

Arrangör  

Arrangemangets art och syfte  

Datum, tid och plats för arrangemanget  

Kontaktuppgifter till arrangörens 
kontaktperson 

 

Antal och typ av måltid då vin/öl1 ska serveras  

Beräknat antal deltagare vid måltiderna  

 

Till ansökan ska inbjudan, projektinformation eller annan dokumentation av 
relevans bifogas. 
 
Ansökan skickas till: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Utbildningskontoret 

 
Efter beslut av nämnden meddelas arrangören via protokollsutdrag. 

 
Vid representationstillfällen där minderåriga deltar får inte alkohol 
förekomma. 

 
Etiskt producerade varor (exempelvis ekologiskt) ska vara 
förstahandsalternativet vid representation i Borås Stad. 

 
OBS 
I samband med redovisning av faktura ska syfte med arrangemanget och 
deltagarförteckning bifogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 glas vin till förrätt och 1 glas vin med en påfyllning till huvudrätt, alternativt en öl till förrätt och en till huvudrätt 



 

YoPeVa meeting – September 
2022 

 

 

 

Monday, 12 

Steering Committee 

(Partners) 

 

16:15 – 16:30 Welcome 

 

16:30 – 16:45 / YoPeVa status 

Current situation and perspectives (Francisco Loras – FUNDESPLAI) 

 

16:45 – 17:00 / WP3 – Deliverable 

Deliverable presentation and discussion (Giorgia Marinelli – CESIE) 

 

17:00 – 17:30 / WP5 – Update 

WP implementation update (Joana Soares – FJ) 

 

17:30 – 18:00 / WP7 – Update 

Brussels Working Group & Final Conference: presentation and discussion 
(Sergi Alegre - FUNDESPLAI) 

 



 

18:00 – 18:15 / WP8 – Quality Assurance 

Quality report update (Martin Dahl – BORAS) 

 

18:15 – 18:30 / WP6 – Monitoring & Evaluation 

Evaluation update (Pedro Gallo – UB) 

 

18:30 – 18:45 / WP9 Dissemination & Communication 

D&C materials and activities update (Sasha Dijkstra – BDF) 

 

18:45 – 19:00 / WP10 – Management & Coordination 

Amendment and final report (Francisco Loras – FUNDESPLAI) 

 

19:00 Questions & Answers 

 

19:30 / Dinner 

 

  



 

Tuesday 13 

Implementation plans Workshop 

(Partners & Stakeholders) 

 

09:15 – 09:30 / YoPeVa vision 

What we expect for the future? (Francisco Loras - Fundesplai) 

 

09:30 – 10:00 / BORAS Implementation Plan 

How is deploying the plan in BORAS: strong and weak points; 
recommendations 

 

10:00 – 10:30 / Partners Implementation Plans 

How is deploying the plan in each partner territory: strong and weak 
points; recommendations 

 

10:30 – 11:30 / Stakeholders points 

The vision from stakeholders: linking with the impact at policy level. 

 

11:30 – 12:30 / Open discussion 

 

13:00 / Lunch 

 

18:00 / To Strømstad 

(To confirm the ferry departure time and travel time to the ferry station) 

 



1

Eva Lindström

Från: Annelundsvillan <info@annelundsvillan.se>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:28
Till: Mia Sundström
Ämne: Re: Nytt meddelande!

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

Hej igen 
 
Vi föreslår följande meny till den 12 sept 
 
Fläskrilette med äppelremoulad, picklade senapsfrön och rödbetor 
 
Fjällröding med äppelcidersmörsås, potatispuré och ljummen sallad på äpple, kapris och mandel 
 
Äppelparfait med lingon och kanelsirap samt rosmarinsskorpor 
 
Två rätter kostar 360:- 
Tre rätter kostar 465:- 
Priserna är inkl moms och per person 
Dryck tillkommer 
 
Hör av dig igen med synpunkter  
 
Med vänliga Hälsningar 
 
Magnus Ljung 
Annelundsvillan Konferens & Event 
033-106118 
info@annelundsvillan.se 
www.annelundsvillan.se 
www.facebook.com/annelundsvillan 
 
 

11 aug. 2022 kl. 18:46 skrev Mia Sundström <mia.sundstrom@boras.se>: 
 
Tack för snabbt svar! Jag ringer er på måndag. 
Mvh Mia  

Skickat från min iPhone 
 
 

11 aug. 2022 kl. 17:18 skrev Annelundsvillan <info@annelundsvillan.se>: 

 Hej 
 
Det skall inte vara några problem 
Ring oss så ska vi se vad vi kan hitta på 
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Med vänliga Hälsningar 
 
Magnus Ljung 
Annelundsvillan Konferens & Event 
033-106118 
info@annelundsvillan.se 
www.annelundsvillan.se 
www.facebook.com/annelundsvillan 
 
 

11 aug. 2022 kl. 14:54 skrev Annelundsvillan <vi@ellasigrid.se>: 
 

Nytt meddelande 

Hej! Jag undrar om det är möjligt att preliminärboka en middag för ca 15 
pers hos er måndag 12 september kl 19 som deltar i ett EUprojekt. 
Vuxenutbildningen i Borås stad arrangerar middagen. Vi kan väl höras ang 
detta. Mvh Mia Sundström rekför ca 15 personer. Deltagarna är partners 
från olika europeiska länder is i ett 

Kontaktuppgifter 
Namn: Mia Sundström 
Telefon: 0768885328 
E-post: mia.sundstrom@boras.se 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdag 

 2013-12-19 
 

 
 
§ 170 2011/KS0720 105 

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP); Reviderad policy för 
representation 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 118, sid B 825) 

 
Bengt Wahlgren (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 
2011 inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att representationspolicyn revideras så att det även i Borås blir 
möjligt att bjuda gäster på ett glas vin eller öl när Borås Stad, kommunal nämnd 
eller kommunalt bolag representerar samt att enklare slag av måltider i kommunal 
regi skall kunna arrangeras utan att representationskommittén är vidtalad. Det kan 
då vara lämpligt att respektive presidier eller VD delegeras att ansvara för 
arrangemanget. 
 
Motionen har varit remitterad till Representationskommittén. 
 
Representationskommittén föreslår att följande ny regel för extern representation 
med alkohol skall gälla: 
 
Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid. 
För extern representation med övriga alkoholdrycker gäller stor restriktivitet. 
Representationskommittén får besluta om undantag i speciella fall. 
Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid 
finnas att tillgå. Vid representationstillfällen där minderåriga deltar får inte alkohol 
förekomma. 
 
Kommittén föreslår vidare att ett antal motivuttalande skall vara vägledande vid all 
extern representation. 
 

Representationskommitténs förslag har, tillsammans med motionen, varit 
remitterat till samtliga nämnder och bolag. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta:  Att motionen avslås, att Borås Stads representationsregler ändras så att all 
representation är alkoholfri. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2013-11-18, § 500 
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 1, 3 avstår på förslag av kommunal-
rådet Ulf  Olsson (S): 
 
Följande regler skall gälla för extern representation med alkohol:  
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Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid. 
Representationskommittén får besluta om undantag i speciella fall. För extern 
representation med övriga alkoholdrycker gäller stor restriktivitet. 
Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid 
finnas att tillgå. Vid representationstillfällen där minderåriga deltar får inte alkohol 
förekomma. 
 
De motivuttalanden som Representationskommittén förslagit skall vara vägledande 
vid bedömningen av all extern representation. 
 
Motionen anses vara besvarad. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås, att 
Borås Stads representationsregler ändras så att all representation är alkoholfri, se 
bilaga. 
 
Petter Löberg (S), Sara Degerman-Carlsson (KD) , Lennart Andreasson (V), Olle 
Hermansson (Vägv), Anita Spjuth (V), Ingela Hallgren (KD), Fredrich Legnemark 
(V), Staffan Falk (MP) och Thomas Wingren (MP) yrkar bifall till Ida Legnemarks 
(V) yrkande. 
 
Ulf  Olsson (S), Krister Maconi (-), Tom Andersson (MP), Morgan Hjalmarsson 
(FP), Hanna Werner (MP) och Cecilia Andersson (C ) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Micael Svensson (S) yrkar avslag på motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, dels 
till  Micael Svenssons (S) yrkande och dels till Ida Legnemarks (V) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i huvudomröstningen. 
 
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på bifall dels till Micael 
Svenssons (S) yrkande och dels till Ida Legnemarks (V) yrkande och finner 
sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Ida 
Legnemarks (V) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kom-
munfullmäktige besluta att Micael Svenssons (S) yrkande är motförslag i 
huvudomröstningen”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 33 röster mot 24, 12 avstår: 
 
Micael Svenssons (S) yrkande är motförslag i huvudomröstningen. 
 
 
Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Kommun-
styrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat enligt Micael Svenssons (S) yrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 4. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 28, 3 avstår: 
 
Följande regler skall gälla för extern representation med alkohol:  
 
Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid.  
Representationskommittén får besluta om undantag i speciella fall. För extern 
representation med övriga alkoholdrycker gäller stor restriktivitet.  
Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid 
finnas att tillgå. Vid representationstillfällen där minderåriga deltar får inte alkohol 
förekomma. 
 
De motivuttalanden som Representationskommittén förslagit skall vara vägledande vid 
bedömningen av all extern representation. 
 
Motionen är besvarad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Anita Spjuth (V), 
Gunbritt Johansson (V), Ida Legnemark (V), Olle Hermansson (Vägv), 
Fredrich Legnemark (V), Maria Lindgren (M), Sara Degerman-Carlsson 
(KD), Ingela Hallgren (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Micael Svensson (S), 
Cecilia Kochan (S), Samir Muratovic (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), 
Gun-Britt Persson (S), Anethe Tolfsson (S), Robert Hansson (S), Kent 
Hedberg (S), Petter Löberg (S), Raija Leppänen (S) och Eva Andersson (S). 
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Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 december 2013 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Anne-Marie Ekström (FP)  Bertil Myhrberg (M) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bilaga till § 170 Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP); Reviderad policy 
för representation 
 
Det finns flera argument för varför Borås Stad inte ska bjuda på alkohol vid 
representationstillfällen. Kommunala arrangemang ska varas en frizon från alkohol 
där alla, även den som har ett alkoholmissbruk, kan delta. Genom att utöka 
möjligheterna att bjuda på alkohol stänger vi dörren till ett politiskt engagemang 
för många människor. Vidare bör skattemedel alltid behandlas med stor försiktighet 
och vi ser inte att det finns några goda skäl att skattemedel bekostar bjudalkohol, 
oavsett om man kallar det måltidstryck eller ej. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
 
-  Att motionen avslås 
 
- Att Borås Stads representationsregler ändras så att all representation är 

alkoholfri. 
 
Ida Legnemark (V) 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voteringslista nr. 3 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 december 2013 klockan 21:37:15. 
22  Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP); Reviderad policy för representation (Nr 
118) 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Per-Olof Höög                            (S)        3:e                                                   X     

Bertil  Myhrberg                         (M)        2:a                                                  X       

Anne-Marie Ekström                       (FP)       2:a                                                  X       

Hamid Fard                               (FP)       1:a                                                  X       

Morgan Hjalmarsson                       (FP)       2:a                                                  X       

Annette Carlson                          (M)        3:e                                                  X       

Eike Jünke                               (M)        2:a                                                  X       

Leif Johansson                           (-)        2:a                                                    X   

Tom Andersson                            (MP)       3:e                                                   X     

Ulf Olsson                               (S)        3:e                                                   X     

Lena Palmén                              (S)        1:a                                                   X     

Lennart Andreasson                       (V)        3:e                                                 X         

Sabina Kitti Ölander                     (V)        3:e        Anita Spjuth                             X         

Kerstin Koivisto                         (VÄ
G)      

1:a        Olle  Hermansson                         X         

Hans Gustavsson                          (KD)       3:e                                                  X       

Maj-Britt Eckerström                     (C)        3:e                                                  X       

Anna Svalander                           (FP)       3:e                                                  X       

Patric Cerny                             (FP)       1:a                                                  X       

Nils-Åke Björklund                       (M)        1:a        Alfio Franco                              X       

Lars Andersson                           (M)        1:a        Mattias Karlsson                           X     

Ulla-Britt Åsén                          (SD)       1:a                                                    X   

Ellie Blickfors                          (MP)       3:e        Staffan Falk                             X         

Kjell Classon                            (S)        1:a                                                 X         

Leila Pekkala                            (S)        2:a                                                  X       

Kurt Eliasson                            (S)        3:e                                                  X       

Mehmet Kaplan                            (V)        1:a        Gunbritt Johansson                       X         

Ida Legnemark                            (V)        2:a                                                 X         

Sara Degerman-Carlsson                   (KD)       1:a                                                 X         

Kerstin  Hermansson                      (C)        2:a                                                  X       

Joakim Malmberg                          (FP)       3:e                                                  X       

Ingegerd Nyborg                          (M)        2:a                                                  X       

Björn Bergquist                          (M)        3:e                                                  X       

Annacarin Martinsson                     (M)        3:e                                                  X       

Krister Maconi                           (-)        3:e                                                   X     

Hanna Werner                             (MP)       1:a                                                   X     

Lars-Åke Johansson                       (S)        3:e                                                   X     

Yvonne Persson                           (S)        2:a                                                   X     

Petter Löberg                            (S)        1:a                                                 X         

Raija Leppänen                           (S)        1:a                                                 X         

Fredrich Legnemark                       (V)        2:a                                                 X         

Falco Güldenpfennig                      (KD)       2:a        Ingela Hallgren                          X         

Sven-Erik  Håkansson                     (C)        1:a                                                  X       

Alexis Mouschopanis                      (M)        3:e        Lars-Gunnar Comén                         X       

Seija Noppa                              (M)        2:a                                                  X       

Marie Fridén                             (M)        1:a        Maria Lindgren                           X         

Malin Wickberg                           (M)        3:e        Marie-Louise Hall                        X         

Isabella Demserius                       (-)        1:a                                                    X   

Thomas Wingren                           (MP)       2:a                                                 X         

Anja Liikaluoma                          (S)        1:a                                                  X       

Malin Carlsson                           (S)        3:e                                                 X         

Transport: 16 22 9 3 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport: 16 22 9 3 0 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Ninni Dyberg                             (S)        3:e                                                 X         

Micael Svensson                          (S)        1:a                                                  X       

Monica Johansson                         (C)        3:e        Cecilia Andersson                         X       

Olle Engström                            (M)        2:a                                                  X       

Anna Christensen                         (M)        1:a                                                  X       

Birgitta Bergman                         (M)        2:a                                                  X       

Urban Svenkvist                          (M)        3:e                                                  X       

Dennis Fernholm                          (-)        3:e                                                    X   

Heiti Ernits                             (MP)       2:a        Kjell Hjalmarsson                          X     

Gun-Britt Persson                        (S)        3:e                                                  X       

Rose-Marie Liljenby Andersson            (S)        3:e                                                  X       

Samir Muratovic                          (S)        2:a                                                 X         

Sofia Bohlin                             (S)        2:a        Cecilia Kochan                           X         

Sara Andersson                           (S)        1:a        Berndt Holmén                            X         

Johan Medelius                           (M)        3:e                                                  X       

Pirita Isegran                           (M)        2:a                                                  X       

Jan Andersson                            (M)        1:a        Annette Nordström                         X       

Pontus Fritzson                          (-)        2:a                                                   X     

Eva Andersson                            (S)        1:a                                                 X         

Per Carlsson                             (S)        2:a        Tord Andersson                             X     

Kent Hedberg                             (S)        2:a                                                 X         

Robert Hansson                           (S)        2:a                                                 X         

Anethe Tolfsson                          (S)        3:e                                                 X         

SUMMA: 24 33 12 4 0 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voteringslista nr. 4 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 december 2013 klockan 21:38:49. 
22  Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP); Reviderad policy för representation (Nr 
118) nr 2 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Per-Olof Höög                            (S)        3:e                                                 X         

Bertil  Myhrberg                         (M)        2:a                                                 X         

Anne-Marie Ekström                       (FP)       2:a                                                 X         

Hamid Fard                               (FP)       1:a                                                 X         

Morgan Hjalmarsson                       (FP)       2:a                                                 X         

Annette Carlson                          (M)        3:e                                                 X         

Eike Jünke                               (M)        2:a                                                 X         

Leif Johansson                           (-)        2:a                                                    X   

Tom Andersson                            (MP)       3:e                                                 X         

Ulf Olsson                               (S)        3:e                                                 X         

Lena Palmén                              (S)        1:a                                                 X         

Lennart Andreasson                       (V)        3:e                                                  X       

Sabina Kitti Ölander                     (V)        3:e        Anita Spjuth                              X       

Kerstin Koivisto                         (VÄ
G)      

1:a        Olle  Hermansson                          X       

Hans Gustavsson                          (KD)       3:e                                                   X     

Maj-Britt Eckerström                     (C)        3:e                                                 X         

Anna Svalander                           (FP)       3:e                                                 X         

Patric Cerny                             (FP)       1:a                                                 X         

Nils-Åke Björklund                       (M)        1:a        Alfio Franco                             X         

Lars Andersson                           (M)        1:a        Mattias Karlsson                          X       

Ulla-Britt Åsén                          (SD)       1:a                                                    X   

Ellie Blickfors                          (MP)       3:e        Staffan Falk                               X     

Kjell Classon                            (S)        1:a                                                  X       

Leila Pekkala                            (S)        2:a                                                  X       

Kurt Eliasson                            (S)        3:e                                                  X       

Mehmet Kaplan                            (V)        1:a        Gunbritt Johansson                        X       

Ida Legnemark                            (V)        2:a                                                  X       

Sara Degerman-Carlsson                   (KD)       1:a                                                  X       

Kerstin  Hermansson                      (C)        2:a                                                 X         

Joakim Malmberg                          (FP)       3:e                                                 X         

Ingegerd Nyborg                          (M)        2:a                                                 X         

Björn Bergquist                          (M)        3:e                                                 X         

Annacarin Martinsson                     (M)        3:e                                                 X         

Krister Maconi                           (-)        3:e                                                 X         

Hanna Werner                             (MP)       1:a                                                 X         

Lars-Åke Johansson                       (S)        3:e                                                 X         

Yvonne Persson                           (S)        2:a                                                   X     

Petter Löberg                            (S)        1:a                                                  X       

Raija Leppänen                           (S)        1:a                                                  X       

Fredrich Legnemark                       (V)        2:a                                                  X       

Falco Güldenpfennig                      (KD)       2:a        Ingela Hallgren                           X       

Sven-Erik  Håkansson                     (C)        1:a                                                  X       

Alexis Mouschopanis                      (M)        3:e        Lars-Gunnar Comén                        X         

Seija Noppa                              (M)        2:a                                                 X         

Marie Fridén                             (M)        1:a        Maria Lindgren                            X       

Malin Wickberg                           (M)        3:e        Marie-Louise Hall                        X         

Isabella Demserius                       (-)        1:a                                                    X   

Thomas Wingren                           (MP)       2:a                                                  X       

Anja Liikaluoma                          (S)        1:a                                                  X       

Malin Carlsson                           (S)        3:e                                                 X         

Transport: 26 18 3 3 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport: 26 18 3 3 0 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Ninni Dyberg                             (S)        3:e                                                 X         

Micael Svensson                          (S)        1:a                                                  X       

Monica Johansson                         (C)        3:e        Cecilia Andersson                        X         

Olle Engström                            (M)        2:a                                                 X         

Anna Christensen                         (M)        1:a                                                 X         

Birgitta Bergman                         (M)        2:a                                                 X         

Urban Svenkvist                          (M)        3:e                                                 X         

Dennis Fernholm                          (-)        3:e                                                    X   

Heiti Ernits                             (MP)       2:a        Kjell Hjalmarsson                        X         

Gun-Britt Persson                        (S)        3:e                                                  X       

Rose-Marie Liljenby Andersson            (S)        3:e                                                  X       

Samir Muratovic                          (S)        2:a                                                  X       

Sofia Bohlin                             (S)        2:a        Cecilia Kochan                            X       

Sara Andersson                           (S)        1:a        Berndt Holmén                             X       

Johan Medelius                           (M)        3:e                                                 X         

Pirita Isegran                           (M)        2:a                                                 X         

Jan Andersson                            (M)        1:a        Annette Nordström                        X         

Pontus Fritzson                          (-)        2:a                                                 X         

Eva Andersson                            (S)        1:a                                                  X       

Per Carlsson                             (S)        2:a        Tord Andersson                           X         

Kent Hedberg                             (S)        2:a                                                  X       

Robert Hansson                           (S)        2:a                                                  X       

Anethe Tolfsson                          (S)        3:e                                                  X       

SUMMA: 38 28 3 4 0 

 
 
 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-08-30 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00001 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2022-05-31—2022-08-17 till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2022-05-31—2022-08-17. 

Beslutsunderlag 

1. Lista Anmälningsärenden 220830 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(4) 

Datum 
2022-08-17 

 
Sammanträde: 2022-08-30 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

   

UPPR 

  

FSG-protokoll 2022-08-24 

 

2022-08-09 15888 

 

IN Miljöförvaltningen Registrering av livsmedelsanläggning 

samt beslut om riskklassning och årlig 

kontrolltid, Sven Eriksonsgymnasiet 

café 

2022-00150 

2022-08-01 15884 

 

IN Skolverket 3. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 

för gymnasial lärlingsutbildning och 

lärlingsliknande utbildning på 

introduktionsprogram för 2021. Dnr 

8.1.2-2022:0015543 

2021-00120 

2022-08-01 15883 

 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 

för behörighetsgivande utbildning för 

lärare i yrkesämnen för 2022. Dnr 

8.1.2-2022:0019502 

2022-00089 

2022-07-05 15868 

 

IN Skolinspektionen 4. Beslut från Skolinspektionen efter 

regelbunden kvalitetsgranskning av 

Bergslenagymnasiet A. Dnr 2022:1795 

2022-00064 

2022-07-01 15866 

 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 

- Tilläggsbudget 2022 

2022-00145 



 
Datum 

2022-08-17 
 

 
Sida 

2(4) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-07-01 15865 

 

IN  Protokollsutdrag beslut 

Kommunfullmäktige - Revidering av 

Gemensamt reglemente för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

i Borås Stad 

 

2022-07-01 15860 

 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Beslut 

Kommunfullmäktige - Motion  

Slopade kvantitativa mål för 

ekologiska livsmedel 

 

2022-06-30 15859 

 

IN Kommunstyrelsen 3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2022-06-20 § 283 Sven 

Eriksongymnasiet utökade lokaler  

2021-00260 

2022-06-30 15858 

 

IN Kommunstyrelsen 1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2022-06-20  § 278 Ekonomiska 

ramar 2023 

2022-00108 

2022-06-20 15824 

 

IN Myndigheten för 

Yrkeshögskolan 

Beslut från Myndigheten för 

Yrkeshögskolan efter 

kvalitetsgranskning av utbildningen 

Medicinsk sekreterare. Diarienr: MYH 

2021/6214 

2022-00140 

2022-06-20 15823 

 

IN Myndigheten för 

Yrkeshögskolan 

2. Beslut från Myndigheten för 

Yrkeshögskolan - Ändrad startmånad 

för yrkeshögskoleutbildning. 

Diarienummer: MYH 2022/5603 

2022-00018 

2022-06-15 15820 

 

IN Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

3. Uppdaterat inriktningsdokument för 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

2022-2025 från Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund 

 



 
Datum 

2022-08-17 
 

 
Sida 

3(4) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-06-17 15819 

 

IN Lokalförsörjningsnämnden 1. Protokollsutdrag 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalresursplan 2023-2025 

2022-00138 

2022-06-14 15800 

 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 

för kartläggning och validering för 

2021. Dnr 8.1.2-2022:0015656 

2021-00215 

2022-06-14 15799 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

anställning av lärarassistenter för 2022. 

Dnr 8.1.2-2022:0017147 

2022-00134 

2022-06-09 15762 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2022-05-23  § 228 Uppföljning 

intern kontrollplan 2021 

2022-00007 

2022-06-09 15759 

 

IN Skolverket 3. Statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning - 

Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2021. 

Dnr 8.1.2-2022:0000508 

2020-00151 

2022-06-09 15758 

 

IN Skolverket 3. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 

för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning - 

Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 

2021. Dnr 8.1.2-2022:0000551 

2020-00149 

2022-06-09 15757 

 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 

för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning - Yrkesförare för 

2021. Dnr 8.1.2-2022:0000462 

2020-00150 

2022-05-31 15740 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om nationellt 

godkänd idrottsutbildning NIU, 

friidrott. Ärendenummer 32113-2022-

0002304 

2022-00044 



 
Datum 

2022-08-17 
 

 
Sida 

4(4) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-05-31 15739 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om nationellt 

godkänd idrottsutbildning NIU, golf. 

Ärendenummer 32113-2022-0001711 

2022-00041 

2022-05-31 15738 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om nationellt 

godkänd idrottsutbildning NIU, 

innebandy. Ärendenummer 32113-

2022-0002203 

2022-00040 

2022-05-31 15737 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om nationellt 

godkänd idrottsutbildning NIU, 

fotboll. Ärendenummer 32113-2022-

0001705 

2022-00043 

2022-05-31 15736 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om nationellt 

godkänd idrottsutbildning NIU, Futsal. 

Ärendenummer 32113-2022-0001719 

2022-00042 

2022-05-31 15735 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om nationellt 

godkänd idrottsutbildning NIU, 

simning. Ärendenummer 32113-2022-

0001709 

2022-00039 

2022-05-31 15734 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om nationellt 

godkänd idrottsutbildning NIU, basket. 

Ärendenummer 32113-2022-0001700 

2022-00026 
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 
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utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-08-30 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under 

perioden 2022-06-30—2022-08-08 till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgivna skrivelser under perioden 2022-06-30—2022-08-08. 

Beslutsunderlag 

1. Lista Avgivna skrivelser 220830 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 

1(1) 

Datum 
2022-08-17 

 
Sammanträde: 2022-08-30 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-08-08 15882 

 

UT Skolinspektionen Expedierat underlag gällande begäran 

om förtydligande om uppgifter som 

underlag för bedömning av påtagliga 

negativa följder Borås kommun dnr. 

2022:931. 

2022-00139 

2022-06-30 15857 

 

UT Skolinspektionen Expedierat underlag - Begäran om 

uppgifter som underlag för bedömning 

av påtagliga negativa följder Borås 

kommun dnr. 2022:931. 

2022-00139 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-08-30 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00003 1.1.3.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 30 augusti 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 7. 

Beslutsunderlag 

1. Lista nr 7 Delegationsbeslut 220830 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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