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Datum 

2022-10-11 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 

härmed till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5, sal Tämta, tisdagen 

den 25 oktober 2022 kl. 15:00. Beslutssammanträdet börjar kl. 17.00. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 

allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Cerny 
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 0768-88 77 57 eller via e-post: 

eva.lindstrom@boras.se 

 

 

 

 

 

Gruppöverläggning: 

Mitt-S-Samverkan, måndagen den 24 oktober klockan 17.30 på 

Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta. 

mailto:eva.lindstrom@boras.se
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Ärende 

1. Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

  

2. Godkännande av föredragningslistan 

  

3. Allmänhetens frågestund 

  

4. Information från förvaltningen 

  

5. Månadsuppföljning september 2022 

Dnr 2022-00056 3.5.0.1.2 

6. Godkännande av avtalsförslag - Förhyrning av nya lokaler på Fabriksgatan 

11 för Yrkeshögskolan 

Dnr 2022-00085 2.6.1.0 

7. Tid- och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 2024 

Dnr 2022-00148 1.2.3.1 

8. Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023 

Dnr 2022-00149 1.1.3.25 

9. Avsiktsförklaring Yrkeshögskolan 

Dnr 2022-00146 1.1.3.1 

10. Förlängning av Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan 

Dnr 2022-00178 1.1.3.1 

11. Yttrande över remiss - Riktlinjer delaktighet och inflytande för medborgare 

Dnr 2022-00159 1.1.3.1 

12. Yttrande över remiss - Program mot hemlöshet 

Dnr 2022-00167 1.1.3.1 

13. Yttrande över remiss - Motion; Narkotikahundar 

Dnr 2022-00174 1.1.3.1 

14. Representation från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 

Yrkeshögskolans ledningsgrupper 

Dnr 2022-00170 1.1.3.1 

15. Beslut om utbetalning av förlorad arbetsförtjänst vid deltagande på 

Integrationsdagen 2022 

Dnr 2022-00184 1.1.3.1 

16. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 

Dnr 2022-00188 2.3.4.1 
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17. Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 

gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen 

Dnr 2022-00189 1.1.3.1 

18. Anmälningsärenden 

Dnr 2022-00001 1.1.3.1 

19. Avgivna skrivelser 

Dnr 2022-00002 1.1.3.1 

20. Delegationsbeslut 

Dnr 2022-00003 1.1.3.1 

21. Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp 

  

22. Övriga frågor 

  



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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033-35 70 00 vxl 
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Månadsuppföljning 2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättad månads-

uppföljning för september 2022 

Sammanfattning 

Nämnden kommer att redovisa ett överskott på 12,5 mnkr 2022, som härrör till 

en orörd buffert och en lägre elevtillströmning till vuxenutbildningen än 

budgeterat och positivt utfall på köpta-sålda platser i gymnasieskolan.  

Utifrån medarbetarperspektivet noterar nämnden att sjukfrånvaron ligger i nivå 

med tidigare år men att organisationen är ansträngd då man fortfarande arbetar 

med pandemieffekter både bland elever och medarbetare. 

Ur elevperspektivet konstaterar nämnden att läsårsstarten varit lugn. 

Ärendet i sin helhet 

Ekonomiperspektiv 

Prognosen är att nämnden kommer redovisa ett överskott på omkring 12,5 

mnkr 2022, vilket beror på i huvudsak tre faktorer. Framförallt kommer inte 

nämndens buffert behöva tas i anspråk under året. Vuxenutbildningen 

genererar ett överskott på grund av en lägre efterfrågan av utbildningsplatser än 

vad som förutspåddes vid budgeteringen, vilket beror på att arbetsmarknaden 

står stark, trots lågkonjunktur. För gymnasieskolans del är utfallet på de köpta-

sålda platserna vid läsårsstart förändrat i jämförelse med tidigare trend. Detta 

skapar ett större positivt ekonomiskt nettoutfall än vad som budgeterats, vilket 

bidrar ytterligare till nämndens prognosticerade överskott. 

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. 

En risk i prognosen är att 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 
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Under inledningen av 2022 noterar förvaltningen en topp i 

sjukfrånvarostatistiken under åren med pandemi. Från mars sker en kraftig 

nedgång och en stabilisering som sedan har hållit i sig under 

sommarmånaderna. Verksamheten och förvaltningen följer frånvaron och är 

uppmärksam på om mönstret förändras då vi har en period bakom oss med 

stor belastning i verksamheten. Det har uppmärksammats signaler från 

verksamheten att det skett en tempoökning efter sommaren och att 

organisationen är ansträngd då man fortfarande arbetar med pandemieffekter 

både bland elever och medarbetare. 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 

Inledningen av läsåret har utifrån elevperspektivet varit lugn med få incidenter i 

verksamheten. 

I syfte att stärka vårt förebyggande och främjande arbete kring psykisk ohälsa 

har samtliga verksamheter genomfört aktiviteter kopplat till psykiatrins dagar, 

detta i samverkan med VGR och andra aktörer i Borås Stad. Psykiatrins dagar 

är en nationell insats som har till syfte att uppmärksamma psykisk ohälsa. 

Temat för detta året har varit suicidprevention samt hur man kan få stöd och 

hjälp. 

Svenskundervisning för nyanlända vuxna flyktingar från Ukraina 

Överenskommelsen som Vuxenutbildningen träffat med Folkuniversitetet 

gällande svenskundervisning för nyanlända vuxna flyktingar från Ukraina 

fortlöper med ett trettiotal elever i undervisningen. 
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Beslutsunderlag 

1. 10-dagars 2022-09, GVUN 

Samverkan 

FSG 2022-10-19 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 
10-dagars 2022-09  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ekonomisk redovisning 
  2021 2022     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Politisk verksamhet 922 1 200 901 894 7  

Central administration 13 343 19 000 14 153 15 545 -1 392  

Gymnasieskola 309 785 466 466 344 162 333 114 11 048 3 000 

Vuxenutbildning 61 843 91 630 61 012 59 229 1 783 3 500 

Gymnasiesärskola 25 006 36 313 25 212 24 554 658  

Naturskola 47 500 375 48 327  

Insatser enligt LSS 1 055 617 464 698 -234  

Buffert 0 6 024 4 518 0 4 518 6 000 

Verksamhetens nettokostnader 412 001 621 750 450 797 434 082 16 715 12 500 

Kommunbidrag 420 642 621 750 450 797 450 797   

Resultat jfr med kommunbidrag 8 641 0 0 16 715  12 500 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 0   16 715  12 500 

Verksamhetsmått 
Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2021 Budget 2022 Utfall Aug 2022 Utfall Sep 2022 

Antal elever från kommunen i gymnasieskola 4 035 4 038 4 130 4 130 

Totalt antal elever i Borås Stads gymnasieskolor. 4 419 4 461 4 458 4 458 

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

455  371 429 

Antal elever från andra kommuner. 928 903 920 920 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 599 640 560 560 

Gymnasiesärskola 
Verksamhetsmått Utfall Sep 2021 Budget 2022 Utfall Aug 2022 Utfall Sep 2022 

Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola 65 64 65 60 

Totalt antal elever i Borås Stads gymnasiesärskolor 84 90 86 83 

Antal elever från andra kommuner 20 24 24 25 

Kommentarer 
Prognos för helåret  
Nämnden kommer redovisa ett överskott på omkring 12,5 mnkr 2022, vilket beror på i huvudsak tre faktorer. Framförallt 
kommer inte nämndens buffert behöva tas i anspråk under året. Vuxenutbildningen genererar ett överskott på grund av en 
lägre efterfrågan av utbildningsplatser än vad som förutspåddes vid budgeteringen, vilket beror på att arbetsmarknaden står 
stark, trots lågkonjunktur. För gymnasieskolans del är utfallet på de köpta-sålda platserna vid läsårsstart förändrat i 
jämförelse med tidigare trend. Detta skapar ett större positivt ekonomiskt nettoutfall än vad som budgeterats, vilket bidrar 
ytterligare till nämndens prognosticerade överskott. 
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. 
Risker i prognosen: 

• 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. 
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Godkännande av avtalsförslag - Förhyrning av nya 

lokaler på Fabriksgatan 11 för Yrkeshögskolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat avtalsförslag 

för förhyrning av nya lokaler på Fabriksgatan 11 för Yrkeshögskolan. 

Ärendet i sin helhet 

Vuxenutbildningen har idag fullt lokalutnyttjande. Två nya utbildningar startar 

inom Yrkeshögskolan hösten 2022, Frontendutvecklare React (startade 220919)  

samt Produktionstekniker Smart industri (planerad start 221212). 

Yrkeshögskolan i Borås har nästan tredubblats sedan 2014 från 128 

helårsstuderande år 2014 till 372 helårsstuderande 2021. Nämnden har vid 

sammanträdet den 25 oktober 2022 fattat beslut om en avsiktsförklaring för 

Yrkeshögskolan i Borås. 

 

Nämnden avser att fortsätta utöka verksamheten inom yrkeshögskolan med fler 

utbildningar, c:a 6 nya utbildningsprogram fram till 2026. Syftet med 

utökningen är att kunna tillgodose arbetslivets ökade behov av kvalificerad 

kompetens. Utveckling inom digitalisering och automatisering ökar behovet av 

yrkeshögskolekompetens på hela arbetsmarknaden.  

 

Utbildningsformen utformas i nära samarbete med arbetslivet och leder i hög 

grad till att de studerande får arbete inom de områden de utbildat sig. Det finns 

en prognos på en volymökning motsvarande 15 % för Vuxenutbildningen, ca 

750 elever, de närmsta åren (2022-2025). 

 

Med anledning av detta har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

översänt en framställan om förhyrning av nya lokaler på Fabriksgatan 11 till 

Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Lokalförsörjningsnämnden har upprättat ett avtalsförslag som godkänts 

vid nämndsammanträde 2022-09-20, under förutsättning att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden godkänner detsamma. 
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Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2022-09-20 – Förhyrning av lokal på 

Fabriksgatan 11 för Vuxenutbildningen; nya lokaler för Yrkeshögskolan 

Samverkan 

FSG 2022-10-19 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium 

2. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Hyra Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vesta 12
Adress Fabriksgatan 11
Hyresvärd Handelsbolaget Kv Vesta 12
Yta ca 1 572 kvm
Hyra 2 240 100 kr 1 425 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. inflytt 2023-08-01
Moms Exkl.
Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer

Hyra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Klass Ny
Schablonhyra 1 336 kr/kvm Nivå 2022
Årshyra 2 100 192 kr
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Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 Dnr LFN 2022-003082.6.1.2 

Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11 för 
Vuxenutbildningen - nya lokaler för Yrkeshögskolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Vuxenutbildningen nyttjar sina lokaler idag fullt ut. Två nya utbildningar startar 
inom Yrkeshögskolan hösten 2022. Planen är att växa med ytterligare två 
utbildningar per år de närmsta tre åren. Det finns en prognos på en 
volymökning på ca 15 % för Vuxenutbildningen, vilket motsvarar ca 750 elever. 
Genom nyförhyrning på Fabriksgatan 11 kan lokalbehovet för volymökningen 
tillgodoses. 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning 
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Tid- och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 

2024 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer tid- och arbetsplan för 

uppföljning 2023 och budget 2024. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag på tid- 

och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 2024. Dokumentet bygger på 

den kommungemensamma processen för planering och uppföljning samt utgår 

ifrån de övergripande styrdokument som styr nämndens arbete.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerings- och uppföljningsarbete 

utgår från de fyra perspektiven elev, verksamhet, personal och ekonomi. Tid- 

och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 2024 syftar till att skapa 

förutsättningar för en hög kvalitet i planerings- och uppföljningsarbetet. 

Beslutsunderlag 

1. Tid- och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 2024. 

Samverkan 

FSG 2022-10-19 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Tid- och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 

2024 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tid- och arbetsplan för uppföljning 

2023 och budget 2024 bygger på den kommungemensamma processen för 

planering och uppföljning samt utgår från Borås Stads styr- och ledningssystem.  

Grundläggande styrprinciper 

Styrmodellen bygger på tillitsbaserad styrning och ledning och tar sin 

utgångspunkt i Borås Stads vision. De grundläggande styrprinciperna är: 

 Helhet före delar 

 Fokus på väsentligheter och uppmärksamhet på risker 

 Långsiktighet i agerandet 

 Dialog, samverkan och öppenhet 

 God ekonomisk hushållning  
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Borås Stads uppdrag 

Kommunens uppdrag är att vara välfärdsaktör, samhällsutvecklare och 

demokratiaktör samt arbetsgivare. Uppdragen samverkar med varandra och 

tillsammans bildar de koncernen Borås Stad. På lång sikt vill Borås Stad också 

uppnå det som beskrivs i Visionen om framtidens Borås. Bilden visar också att 

kommunen finns i ett större sammanhang och behöver samverka med andra 

aktörer för att uppnå visionen. Nämnderna har ansvar för att bedriva 

verksamhet enligt grunduppdraget och utifrån Kommunfullmäktiges 

fokusområden, budget och beslut i övrigt. Nämnderna ska se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2022-10-25 
  

  
Sida 

3(11) 

 

 

Visionen om framtidens Borås 

Visionen handlar om vår långsiktiga riktning – vart vi vill nå. Den utgår från ett 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv och beskriver ett 

framtida önskat läge för alla som bor, arbetar, vistas och verkar i Borås. 

 
 
Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och 

anger de politiska prioriteringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser 

det kommande året. Budgeten anger målvärden på Kommunfullmäktiges 

indikatorer. Dessa utgör i sin tur grunden för nämndens budget.  

Indikatorerna är fleråriga och inom ramen för tillitsbaserad styrning 

presenteras utfallen som en trend med syfte att nämnden ska arbeta för att 

förbättra resultatet varje år. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

beslutar om egna indikatorer och uppdrag inom sitt verksamhetsområde som 

en del i budgetarbetet. De av kommunfullmäktige och nämnden beslutade 

indikatorerna arbetar respektive verksamhet med i det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

För att styrning och ledning ska fungera väl och skapa förutsättningar för hög 

måluppfyllelse är det viktigt med styrande information av god kvalitet.  
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Uppdrag från fullmäktige och nämnd 

Kommunfullmäktige och nämnderna kan formulera direkta uppdrag, antingen i 

samband med budgetbeslut eller löpande under året. I uppdraget ska framgå:  

• vad uppdraget syftar till  

• vad som konkret ska uppnås/genomföras  

• när uppdraget ska slutredovisas 

Planering av budget 

Förvaltningen tar fram en nulägesanalys som nämnden behandlar vid en 

planeringsdialog i juni. Detta lägger grunden för nämndens planering av budget.  

Kommunstyrelsen fastställer i juni de ekonomiska planeringsramar som är 

grunden för nämndens förslag till budget.  

Nämnden gör sedan ett förslag till budget inom sitt verksamhetsområde, vilken 

skickas till Kommunfullmäktige för prövning under hösten. Förslaget är 

samtidigt grunden för förvaltningens utarbetande av verksamhetsplaner och 

detaljbudgetar.  

Kommunstyrelsen bereder därefter nämndernas budgetförslag inför 

Kommunfullmäktiges beslut.  

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar och mål för nämnderna.  

Nämnderna uppdaterar sina budgetförslag och kompletterar med 

verksamhetsmål efter Kommunfullmäktiges beslut och fattar egna beslut senast 

i december. Nämndernas budgetar återrapporteras därefter till 

Kommunstyrelsen. 

Nämndens budget 

Nämndens budget ska beskriva hur nämnden ska arbeta för att utföra 

grunduppdraget samt på vilket sätt nämnden ska bidra till att 

Kommunfullmäktiges fokusområden nås. 
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2. Uppföljningsrapporter 

Det åligger nämnden att fortlöpande under året följa och analysera såväl 

verksamhetsutveckling som ekonomiskt utfall. Vid varje nämndsammanträde 

fastställer nämnden en månadsrapport som utgår från de fyra perspektiven:  

- elev/vårdnadshavare,  

- verksamhet/processer,  

- HR  

- Ekonomi – inklusive årsprognos. 

Om årsprognosen visar att budgeten riskerar att överskridas beslutar nämnden 

om korrigerande åtgärder. Det ekonomiska målet är överordnat 

verksamhetsmål som Kommunfullmäktige fastställt i budgeten eller genom 

särskilda beslut. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tertialuppföljningar och 

årsredovisning ska innehålla en analys utifrån de fyra perspektiven. 

Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ha fokus på uppnådda resultat 

samt en avstämning av resursanvändningen. Resultat ska analyseras utifrån vilka 

effekter det får i den egna verksamheten och mot Borås Stads samlade 

verksamhetsresultat. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att följa upp 

verksamhetsområdena genom följande rapporter till Kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige: 

Rapporter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

10-dagarsuppföljning 

Vid 10-dagarsuppföljningen (gäller för februari, mars, maj, juli, september, 

oktober och november) gör Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en 

kortfattad ekonomisk rapport till Stadsledningskansliet, där fokus ska vara 

avvikelser jämfört med budget. Rapportering ska ske senast 10 dagar in på ny 

månad. 

Månadsuppföljningar 

Månadsrapporten ska följa upp nämndens och verksamheternas mål och 

väsentliga verksamhetsmått samt innehålla en årsprognos. Vid befarade 

avvikelser (verksamhet eller ekonomi) ska Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden redovisa en åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans 

och/eller måluppfyllelse.  

De månader det görs en 10-dagarsuppföljning är denna med som bilaga i 

månadsrapporten. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 

månadsuppföljningar. 
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Tertialuppföljningar 

Månadsuppföljningarna per april (T1) och augusti (T2) är nämndens rapporter 

till Kommunfullmäktige. I tertialuppföljningarna kan nämnderna få i uppdrag 

att fokusera på vissa verksamhetsområden för en djupare analys av ekonomi 

och måluppfyllelse. I tertialuppföljningarna ingår även uppföljning av 

internkontrollplanen i de delar som följs upp löpande under året samt statistik 

om studieavbrott och frånvaro. 

Uppdrag utanför budget och miljörapporter 

I samband med tertialrapporterna följs ”Uppdrag utanför budget” upp. Det kan 

till exempel vara uppdrag som kommer från den personalekonomiska 

redovisningen. I samband med tertial 2 och årsredovisningen följs miljömålen 

upp till Miljö- och konsumentnämnden. 

Årsredovisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningens årsredovisning ska ge information om hur 

nämnden följt Kommunfullmäktiges inriktning, om nämnden nått målen och 

genomfört uppdragen i budgeten, samt hur resurserna använts. I 

årsredovisningen ska eventuella skillnader i prognoser och verkligt utfall 

analyseras. Årsredovisningen ska vidare innehålla: 

 analys av måluppfyllelse (utifrån fyra perspektiv) 

 omvärlds- och nulägesanalys 

 förslag på förbättringsområden/gemensamma utmaningar 

 rekommendationer till nämnden 

 
Vidare kan årsredovisningen innehålla en uppföljning av särskilda områden 

och/eller styrdokument. Anvisningar för sådan uppföljning görs av 

Stadsledningskansliet. Nämndens årsredovisning ligger till grund för 

Kommunfullmäktiges beslut om hur resultatet överförs till kommande år.  
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Intern rapportering inom gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Inom nämndens verksamhet utarbetas rapporter för nämndens och 

förvaltningens egen uppföljning. Dessa utgör även ett underlag till de rapporter 

som redovisas till fullmäktige, t.ex. årsredovisningen.  

Nulägesanalys 

Inför framtagande av nämndens planeringsunderlag ska förvaltningen upprätta 

en nulägesanalys. Nulägesanalysen presenteras för nämnden vid den årliga 

planeringsdialogen och ska innehålla en nuläges- och omvärldsanalys samt 

rekommendationer till uppdrag för förvaltningen. Detta är grunden till 

nämndens budget.  

Förvaltningens kvalitetsrapport 

Förvaltningen redovisar till nämnden årligen i december en kvalitetsrapport 

som beskriver måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet. I rapporten ingår en analys 

av verksamheten och förslag på förbättringar. Rapporten bygger på de 

kvalitetsbedömningar som respektive verksamhet har genomfört.  

Skolornas och skolenheternas kvalitetsbedömningar 

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. 

Skolchefens rapport 

Nämnden har utsett förvaltningschefen att vara skolchef enligt skollagen 2 kap 

8a§.  Skolchefen upprättar årligen en rapport till nämnden.  Rapporten grundar 

sig i en dialog med verksamhetscheferna som genomförs varje  vår. I rapporten 

gör skolchefen en bedömning av regelefterlevnaden inom nämndens 

ansvarsområden. 



 
 

Tidplan, nämndens budget och uppföljningsprocess 2023 

 

Beslut i GVUN Handling Underlag till FC Rapportering till KS 

21 februari - Årsredovisning 2022. 

- Miljörapport 2022 

- Uppföljning intern kontroll 2022. 

31 januari 

31 januari 

31 januari 

24 mars 

24 mars 

24 mars 

28 mars - Månadsrapport februari. 7 mars - 

25 april - Månadsrapport mars. 

 

6 april - 

 

16 maj 

 

- Budgetuppföljning T1.  

- Uppdrag som ej ingår i budget T1. 

8 maj 

25 april 

26 maj 

26 maj 

13 juni planeringsdialog - Nulägesanalys. 23 maj - 

29 augusti - Planeringsunderlag Budget 2024:1. 

- Månadsrapport Juli 

8 augusti 

8 augusti 

15 september 

15 september 

19 september 

 

- Budgetuppföljning T2.  

- Miljörapport Tertial 2 

- Uppdrag som ej ingår i budget T2. 

11 september 

29 augusti 

29 augusti 

27 oktober 

27 oktober 

27 oktober 

24 oktober - Månadsrapport september 6 oktober - 

12 december - Månadsrapport oktober 

- Budget 2024:2 

21 november 

21 november 

24 november 

24 november 

Februari 2024 - Årsredovisning 2023 

- Miljörapport 2023 

- 

- 

- 

- 

Nämndbehandlas ej - 10-dagarsrapport  Maj, November 

Kommentar till tabellen: Ordningen i tabellen utgår från när ärendet behandlas i nämnd. Därefter anges 
vilken handling som nämnden beslutar om och när denna ska rapporteras till kommunstyrelsen. 



 
 

 

3. Dialoger för insyn, uppföljning och planering 

Dialog är ett strukturerat samtal i syfte att skapa en gemensam förståelse och 

acceptans. Dialog är ett samtal där parterna strävar efter öppenhet, delar 

information, välkomnar oliktänkande och respekterar kritik. Dialog är ett samtal 

utifrån givet tema eller frågeställning. Dialog kan användas som modell för 

samtal mellan olika roller och på alla nivåer i organisationen för att öka 

förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, värderingar, mål, 

inriktningar, uppdrag, resultat eller kvalitet. Dialogen bör genomsyra hela 

organisationen oavsett om det gäller planering, uppföljning, samverkan eller 

samarbete. 

Uppdragsdialog vår och höst 

Uppdragsdialogen är en del av Kommunstyrelsens budgetberedning och 

uppsiktsplikt. Vårens uppdragsdialog innehåller bland annat 

omvärldsbevakning, jämförelser med liknande verksamheter och en analys av 

nämndens resultat. Höstens uppdragsdialog är en del av Kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt och fortsatta budgetberedning med fokus på såväl 

grunduppdraget som nämndens förutsättningar att genomföra andra uppdrag 

under budgetåret.  

Resultat- och planeringsdialog med gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att ha en resultatdialog och 

en planeringsdialog under 2023. 

Uppföljning av 2022 års resultat, bland annat genom kvalitetsrapport, 

uppföljning av intern kontroll och årsredovisning, kommer att ligga till grund 

för resultatdialogen. Nämndledamöter och förvaltningens ledningsgrupp 

kommer att närvara vid detta tillfälle. 

Planeringsdialogen som genomförs under juni månad är ett viktigt underlag till 

budget och intern kontrollplan 2024. Nämndledamöter och stödfunktioner från 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer att delta. 

Planeringsdialogen kommer att ta avstamp i en nulägesanalys för att på så vis 

föra en dialog om vilka prioriteringar som behöver göras, vilka styrkor som ska 

stärkas ytterligare och vilka utmaningar nämndens verksamheter står inför. 

SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling innehåller ett verktyg, 

”Översikten”, som ska användas för sådan nulägesanalys. 

Kontaktpolitiker 

Alla verksamheter har minst två kontaktpolitiker från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Datum för besök beslutas genom kontakt mellan 

kontaktpolitiker och verksamhetschef. 

Verksamheternas resultat utifrån Bildningsstaden samt övriga aktuella frågor för 

verksamheten kan utgöra innehållet vid dessa besök. 
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Programråd och yrkeshögskolans ledningsgrupper 

För yrkesprogrammen finns programråd och i varje programråd ingår två 

nämndledamöter. För yrkeshögskolan finns motsvarande ledningsgrupper. 

Respektive verksamhet bjuder in nämndledamöterna till programråden och 

ledningsgrupperna.  

Presidiebesök på ledningsgruppsmöten 

Presidiet besöker årligen (under våren) alla verksamheters ledningsgrupper. 

Dialog/insyn i fristående verksamheter 

Nämnden gör besök i de fristående verksamheterna. Presidiet deltar även vid en 

kvalitetsdialog, vilken hålls i början på året, med representanter från de 

fristående enheterna. 

Kvalitetsdialog egen verksamhet 

Förvaltningschefen genomför årligen en dialog (på hösten) tillsammans med 

ledningen för var och en av de olika skolorna. Dialogen tar sin utgångspunkt i 

de utmaningar skolan identifierat och täcker in de fyra perspektiven:  

- Elever och vårdnadshavare  

- Verksamhet 

- HR 

- Ekonomi 

Dialogen ger en bild av utvecklings- och stödbehov i verksamheten. 
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Tidsplan för dialoger 

 
Dialogmöten Datum Underlag klart Underlag klart från 

stödfunktioner och 
verksamhetschefer 

Kvalitetsdialog fristående 

verksamheter 

 

22 februari - - 

Kontaktpolitikerbesök, egen 

verksamhet 

Under våren   

Resultatdialog, nämnden 7 mars 

 

6 mars - 

Uppdragsdialog vår Mars Enligt anvisningar 

från SLK 

Enligt anvisningar 

från SLK 

Presidiebesök i 

ledningsgrupper 

 

29-30 mars   

Planeringsdialog, nämnden 13 juni 

 

 

7 juni 

 

23 maj 

 

 
Uppdragsdialog höst September/Oktober Enligt anvisningar 

från SLK 

Enligt anvisningar 

från SLK 

 Kvalitetsdialog egen 

verksamhet 
Efter överenskommelse mellan 

förvaltning och resp. skola. 

 

 

 

 

  

Kontaktpolitikerbesök, egen 

verksamhet 
Under hösten   

Kontaktpolitikerbesök, fristående 

verksamhet 
Under hösten   

 Programråd Efter inbjudan från 

verksamheterna. 
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Sammanträdesdagar för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer följande ordinarie 

sammanträdesdagar för år 2023: 

Tisdagen den 31 januari 

Tisdagen den 21 februari 

Tisdagen den 28 mars 

Tisdagen den 25 april 

Tisdagen den 16 maj 

Tisdagen den 13 juni 

Tisdagen den 29 augusti 

Tisdagen den 19 september 

Tisdagen den 24 oktober 

Tisdagen den 12 december 

Sammanträden den 21 februari och 25 april börjar kl. 15.00 med 

informationsmöte från kl. 13.00. Sammanträdet den 13 juni börjar kl. 08.30 

(inget informationsmöte). 

Övriga sammanträden börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 15.00. 

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka 

före nämndsammanträdet. 

Utöver nämndsammanträden kommer nämnden att ha en gemensam 

Resultatdialog onsdagen den 8 mars samt en Planeringsdialog tisdagen den 13 

juni. Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om 

ersättningar till kommunens förtroendevalda” för dessa två dagar. 

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden för år 

2023 har upprättats med hänsyn tagen till Kommunstyrelsens och 

Kommunfullmäktiges sammanträden för 2023, samt inlämningstider till 
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Kommunstyrelsen för Borås Stad Årsredovisning 2022, Budgetuppföljning per 

april och augusti 2023 samt Budget 2024. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslutssammanträden är öppna för 

allmänheten. 

Samverkan 

FSG 2022-10-19 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Avsiktsförklaring för Yrkeshögskolan i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer avsiktsförklaring för 

Yrkeshögskolan i Borås. 

Sammanfattning 

Yrkeshögskolan i Borås bedriver idag nio eftergymnasiala program inom bl.a. 

IT, Textil, Logistik och E-handel. Därutöver bedriver verksamheten också 

fristående kurser som bygger på innehållet i några av programmen. 

Yrkeshögskolan i Borås ansöker tillsammans med arbetslivet kontinuerligt om 

att få starta utbildning och de utbildningar som Myndigheten för 

Yrkeshögskolan beviljar finansieras med statliga bidrag. 

För att ta ut en riktning i det fortsatta arbetet med att utveckla yrkeshögskolan 

har förvaltningen tagit fram ett förslag på en avsiktsförklaring. Syftet med 

dokumentet är att övergripande beskriva nämndens intentioner att utveckla 

yrkeshögskolan under de kommande åren. 

Verksamheten har växt kraftigt under de senaste åren, och då det finns 

efterfrågan på utbildningar och kapacitet att växa finns det möjlighet för fortsatt 

tillväxt. I avsiktsförklaringen skisseras därför en utökning av antalet 

utbildningar fram till 2026. Utökningen bedöms kunna finansieras helt och 

hållet med statliga medel.  

Myndigheten för Yrkeshögskolan beslutar om tillstånd att bedriva utbildning. 

Verksamheten har därför inte full rådighet över vilka utbildningar som kommer 

att komma till stånd. Antalet beviljade utbildningar kan bli fler eller färre än 

beräknat. Det ställer i sin tur krav på en organisation som är flexibel och kan 

hantera osäkerheter i antal studerande och utbildningsutbud. En utökning 

kommer även att kräva en utökning av lokaler och utökad kapacitet för att 

utarbeta ansökningar för nya utbildningar. 

Beslutsunderlag 

1. Avsiktsförklaring för Yrkeshögskolan i Borås 

Samverkan 

FSG 2022-10-19 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Avsiktsförklaring för Yrkeshögskolan i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
avsiktsförklaring 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppfattning är att Yrkeshögskolan i 

Borås spelar en viktig roll för kommunens och Boråsregionens 

kompetensförsörjning. Behovet av Yrkeshögskolekompetens är stort och 

ökande, och omfattar idag större delen av arbetsmarknaden snarare än några 

enskilda branscher. Som kommunal aktör bör verksamheten se till det samlade 

kompetensbehovet när utbudet planeras. 

 

Nämndens avsikt är att erbjuda medborgare och arbetsliv ett brett utbud av 

yrkeshögskoleutbildning. Nämnden vill erbjuda fler medborgare möjlighet att ta 

del av yrkeshögskola. 

 

Strategier för att åstadkomma detta: 

 

 Vårda relationerna och utveckla utbildningen inom de områden där 

staden redan är verksamma. 

 Bevaka arbetslivets behov och lämna in ansökningar inom nya områden 

där Borås Yrkeshögskola kan tillgodose ett behov. 

 Succesivt utöka antalet ansökningar hos myndigheten för 

Yrkeshögskolan om att bedriva utbildning. 

 Utveckla de samarbeten vi har med andra anordnare för att sända och ta 

emot utbildning digitalt. 

Den planerade utökningen ska vara fullt finansierad genom statliga medel. 

Myndigheten för Yrkeshögskolan beslutar om tillstånd att bedriva utbildning. 

Verksamheten har därför inte full rådighet över vilka utbildningar som kommer 

att komma till stånd. Det ställer i sin tur krav på en organisation som är flexibel 

och kan hantera osäkerheter i antal studerande och utbildningsutbud.  

 

Strategier för att skapa dessa förutsättningar: 

 Förstärka verksamhetens förmåga att utarbeta ansökningar om att 

bedriva utbildning. 

 Samlokalisera och samordna lokaler och andra resurser med övriga 

delar av vuxenutbildningen för att hantera variationer i antal studerande. 

 Stegvis tillväxt av utbildningsutbudet, för att kapaciteten i 

organisationen ska utvecklas i takt med att verksamheten växer. 
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Avsiktsförklaring för Yrkeshögskolan i Borås 

Bakgrund 

 

En stor och växande utbildningsform 

 

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar praktik 

på arbetsplatsen med teoretiska studier. Utbildningsformen är inriktad mot 

kvalificerade yrken och kompetenser där arbetslivet har ett stort behov och 

bedrivs både av privata och offentliga anordnare.  

 

Myndigheten för Yrkeshögskolan ansvarar för att granska och godkänna 

utbildningar som anordnare ansöker om i konkurrens. För att en utbildning ska 

beviljas är det uttalade behovet hos arbetslivet, nationellt, regionalt och lokalt, 

avgörande. På så sätt säkras möjligheten till arbete efter avslutade studier. Av de 

som avslutade studier 2020 var 89 % i arbete och av dessa arbetade 52 % hos 

en arbetsgivare där de genomfört praktik.1  Vid Yrkeshögskolan i Borås var 

andelen i arbete inom sex månader 88 %  av de som svarat vid senaste 

mätningen. Av dessa hade 94 % en anställning inom området de utbildat sig 

till.2 

 

Yrkeshögskolan är en växande utbildningsform, både nationellt och lokalt. I 

riket har antalet studerande nästan fördubblats sedan 2014 och omfattade 

86 000 studerande år 2021. Nya studerande vid yrkeshögskola uppgick till 

36 000 under 2021 vilket motsvarade en tredjedel av alla nya studerande vid 

eftergymnasial utbildning.3 Yrkeshögskolan i Borås har också nästan tredubblats 

under motsvarande period, från 128 helårsstuderande år 2014 till 372 

helårsstuderande år 2021.4  

 

Statens intentioner med Yrkeshögskolan  

 

Det råder bred politisk enighet om att Yrkeshögskola är en utbildningsform 

som är viktig och ska fortsätta utvecklas. Regeringen har tillsatt en utredning 

som ska ”föreslå de förändringar som krävs i yrkeshögskolans regelverk för att 

säkerställa den växande utbildningsformens effektiva funktion även i 

framtiden”.5 Utredningen ska ta ställning till flera frågor som syftar till att 

förtydliga yrkeshögskolans roll i utbildningsystemet och skapa ett stabilare 

system. Bland frågorna som ska utredas är möjligheten till att låta vissa 

utbildningar ingå i ett mer stadigvarande utbud och hur ett gemensamt 

ansökningssystem för studerande ska kunna utformas. Utredningen ska även ta 

ställning till hur yrkeshögskolan i högre grad kan bidra med kompetens för 

klimatomställning. 

                                                      
1 Studerandes sysselsättning 2021, Myndigheten för Yrkeshögskolan (dnr: MYH 2021/2637), 
2 Yrkeshögskolan i Borås kvalitetsbedömning 2021/2022 
3 Yrkeshögskoleutbildningens effekter på studenternas löneutveckling och arbetsmarknadsanknytning, 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (dnr 2021/70)  
4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsbokslut 2014 och 2021. 
5 Kommittedirektiv: Framtidens yrkeshögskola – Stabil, effektiv och hållbar, Utbildningdepartementet 
(Dir. 2021:88) 
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Fortsatt stort behov av kvalificerad kompetens 

Ett ökat behov av kvalificerad arbetskraft präglar utvecklingen på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen noterar att digitalisering och 

automatisering leder till att behovet av kvalificerad kompetens är stort i hela 

arbetsmarknaden och alltså inte bara i ett fåtal branscher.6 Med detta följer en 

ökad efterfrågan på yrkeshögskoleutbildning. Drygt en tredjedel av rekryterande 

företagen som svarat i Svenskt näringslivs rekryteringsenkät uppger att de gärna 

sett att den sökande haft med sig en yrkeshögskoleutbildning.7 Här fyller 

Yrkeshögskolan en viktig roll för att upprätthålla ett utbildningsutbud som 

täcker de specifika behoven inom olika yrkesområden.  

 

Boråsregionen avviker inte från denna utveckling. Även i närområdet finns det 

stort behov av kvalificerad kompetens exempelvis inom områden som IT, 

industri och inom sjukvården. Industrisatsningar såsom den planerade 

batterifabriken i Svenljunga ökar behovet av kvalificerad arbetskraft inom 

områden som produktionsteknik, automation och logistik.   

 

Utbildningsformen bidrar till en röd tråd i utbildningssystemet genom att 

yrkesverksamma personer kan utveckla sin kompetens i takt med arbetslivets 

behov. Medborgare med yrkesutbildning på gymnasienivå kan skaffa sig mer 

kvalificerade kunskaper och utvecklas i arbetslivet. Yrkeshögskolan bidrar 

därmed till en bredare rekrytering till högkvalificerade arbeten. Jämfört med 

högskolestuderande är studerande vid yrkeshögskola mer lika befolkningen i 

stort med avseende på föräldrars utbildningsnivå.8 Därigenom skapas 

möjligheter för att ambitioner och kompetenser i en bredare grupp tas tillvara i 

arbetslivet.  

Yrkeshögskolan i Borås utveckling - Ett brett och utökat utbud 

 

Utbudet idag och i framtiden  

 

Yrkeshögskolan i Borås bedriver idag utbildning inom flera branscher mot en 

mångfald av arbetsgivare. Flera utbildningar inom E-handel, IT, textil, vård och 

pedagogik ryms inom det utbud som Yrkeshögskolan i Borås själva erbjuder. 

Utöver detta tillgängliggörs även utbildning som anordnas på annan ort digitalt 

genom Yrkeshögskolan i Borås samarbete med andra anordnare. De flesta 

utbildningar anordnas i anslutning till övriga vuxenutbildningen på 

Fabriksgatan, textila utbildningar är belägna på Textile Fashion Center för att 

ingå som en naturlig del i stadens textila kluster. 

 

Nämndens bedömning är att Yrkeshögskolan i Borås även fortsättningsvis bör 

ha en bredd i utbildningsutbudet. Som kommunal aktör har vi ett ansvar att ta 

                                                      
6 Yrkesprognoser – En utblick över åren 2022 och 2026, Arbetsförmedlingen (dnr: Af-2021/0911 
9687)  
7 Växande rekryteringshinder ett allt större problem, Rekryteringsenkäten 2021/2022, Svenskt Näringsliv, 
Mars 2022 
8 Social snedrekrytering till yrkeshögskolan mindre än till högskolan, Statistiska Centralbyrån, 2020-02-28 
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Avsiktsförklaring för Yrkeshögskolan i Borås 

hänsyn till hela kompetensbehovet och bör inte vara nischade mot ett alltför 

litet antal branscher. En viss bredd i utbudet gör dessutom organisationen 

mindre sårbar eftersom verksamheten inte blir alltför beroende av utvecklingen 

i en viss bransch. För att försäkra oss om ett brett utbud behöver Borås dels 

vårda relationerna med de branscher vi idag har utbildningar. Borås stad bör 

också etablera utbildningar inom nya områden med behov av kvalificerad 

kompetens. Samarbetet med att sända utbildningar till och från andra anordnare 

är ett effektivt sätt att bredda utbudet och bör fortsätta utvecklas. 

 

Möjlighet att växa 

 

Yrkeshögskolan i Borås bedriver idag nio program. Förvaltningens bedömning 

är att verksamheten skulle kunna växa ytterligare för att tillgodose behoven i 

arbetslivet och hos medborgarna. En skiss på hur en sådan tillväxt kan 

genomföras succesivt illustreras nedan.  

 

År Antal pågående 

program 

Ungefärligt antal 

studerande 

2021 7 350 

2022 (nuläge) 9 450 

2023 10 500 

2024 12 600 

2025 13 650 

2026 15 750 

 

Varje utbildning har i genomsnitt c:a 30 studerande per utbildningsstart och 

beviljas vanligen tre starter åt gången. Under ett givet år kommer varje program 

normalt att ha en eller två grupper igång samtidigt vilket ger ungefär 40-50 

studerande per utbildning i genomsnitt. Utöver detta tillkommer korta 

utbildningar som bygger på delar av innehållet i programmen. 

 

Det är viktigt att poängtera att denna skiss illustrerar en rimlig nivå att ta sikte 

på år för år, inte en prognos. Det är inte heller något självändamål att 

verksamheten växer. Nya utbildningar ska givetvis vara grundat i arbetslivets 

behov och våra möjligheter att erbjuda en utbildning av god kvalitet, vilket 

också är ett krav för att en utbildning ska beviljas av myndigheten för 

yrkeshögskolan. 

Yttre faktorer avgör i stor utsträckning hur utfallet verkligen blir. Ansökningar 

om att bedriva utbildning görs i konkurrens med andra anordnare och det finns 

inga garantier att beviljas en utbildning. Idag beviljas ungefär en tredjedel av alla 

ansökningar i riket om att starta utbildning. Det innebär att det i slutändan 

kommer att bli färre utbildningsstarter än vad verksamheten ansökt om. 

  

Intresset från presumtiva studerande att söka utbildningen är också avgörande 

för hur mycket som det går att växa i praktiken. Att tillväxten sker gradvis från 

år till är viktigt för att kapaciteten i organisationen ska kunna höjas i samma 
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takt, vilket är nödvändigt för att kunna växa med bibehållen kvalitet. Det är 

därför nödvändigt att verksamheten successivt anpassar ambitionsnivån utifrån 

det aktuella nuläget.  

Förutsättningar för ett brett och utökat utbud 

 

Ekonomiska förutsättningar 

 

Eftersom yrkeshögskolan i huvudsak finansieras av statliga medel är en 

utökning av antalet platser självfinansierande. Statliga medel beräknas täcka 

även utökad administration som en följd av större verksamhet och arbetet med 

att utarbeta fler ansökningar.  

 

De ekonomiska risker som ändå finns är i huvudsak kopplade till den osäkerhet 

som råder kring vilka utbildningar som beviljas. Om antalet beviljade 

ansökningar blir betydligt högre eller lägre något år kan det vara svårt att ställa 

om organisationen, t.ex. lokalanvändning, i den takt som krävs. Därför behöver 

verksamheten bedrivas på ett sätt som gör det möjligt att snabbt ställa om vid 

förändringar. 

 

Det kommer också vara nödvändigt att de utbildningar som startats har 

tillräckligt många studerande. Eftersom ersättningen från Myndigheten för 

Yrkeshögskolan baseras på antalet studerande är det nödvändigt med ett 

tillräckligt stort antal för att utbildningen ska gå runt ekonomiskt. 

 

Lokaler 

 

För att den ökning som skisserats ska vara möjlig att genomföra behöver 

befintliga lokaler utökas. De lokaler som finns tillgängliga idag samt de som 

tillkommer genom en pågående lokalframställan beräknas kunna räcka till 2023, 

även med ett mycket effektivt nyttjande. Det är därför nödvändigt att 

verksamheten kan utöka sina lokaler succesivt i takt med att verksamheten 

växer. Häri finns den huvudsakliga ekonomiska risken. Eftersom 

hyreskontrakten med lokalförsörjningsförvaltningen löper över längre tid, 

normalt 10 år, kan en oväntad minskning i antalet utbildningar innebära att det 

uppstår en överkapacitet. 

 

Genom att samlokalisera och samordna lokalresurser med övriga delar av 

Vuxenutbildningen skapas förutsättningar för ett effektivt och flexibelt 

nyttjande av lokaler. Om en del av verksamheten minskar kan den ge utrymme 

för en annan del att växa. På så sätt förbättras förmågan att hantera svängningar 

i antalet studerande. I viss mån begränsas dock den möjligheten av att 

gruppstorlekarna i yrkeshögskolan ofta är något större än vad som ryms i 

normalstora klassrum. 
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Personal och organisation 

 

Själva undervisningen genomförs i huvudsak av konsulter, vilket innebär att 

undervisande personal inte behöver utökas när verksamheten växer. Detta 

skapar en flexibel organisation med goda förutsättningar att hantera 

förändringar i antalet beviljade utbildningar. 

 

Dock behöver personalstyrkan för administration och ledning samt 

ansökningar förstärkas. För att få till stånd en utökning av antalet utbildningar 

behöver antalet ansökningar som görs öka. Att utarbeta en ansökan är ett arbete 

som kräver en omfattande arbetsinsats. För att få till stånd den ökning som 

skisserats kommer verksamhetens behöva förstärka ansökningsarbetet. 

Ledningen av utbildningarna sköts av anställda utbildningsledare som också 

utökas när fler utbildningar bedrivs. Dessa förstärkningar finansieras med 

statliga medel. 

 

Samordningen med övriga vuxenutbildningen skapar flexibilitet både för 

yrkeshögskolan och för den övriga vuxenutbildningen, genom att personal kan 

röra sig mellan utbildningsformerna när behoven förändras.  
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Förlängning av Program för att förebygga psykisk 

ohälsa i skolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att förlänga Program för att 

förebygga psykisk ohälsa i skolan att gälla till och med 2024. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att ge Grundskolenämnden 

tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta 

fram ett styrdokument för förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i skolan.  

Programmet fastställdes av Grundskole- och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden under hösten 2018 att gälla till och med 2022. 

I båda förvaltningarna pågår det i nuläget ett flertal insatser vad gäller psykisk 

hälsa kopplat till programmet. Med anledning av det förlängs Program för att 

förebygga psykisk ohälsa i skolan att gälla till och med 2024. 

Beslutsunderlag 

1. Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan 

2. Grundskolenämndens beslut 2022-09-20 

Samverkan 

FSG 2022-10-19 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Grundskolenämndens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Grundskolenämnden 27 november 2018, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 3 december 2018
För revidering ansvarar: Grundskolenämnden i samverkan med 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Grundskolenämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan. 
Dokumentet gäller till och med: 2022
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Program för att 
förebygga psykisk 
ohälsa i skolan
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Trygga och välmående elever samt arbetsro i klassrummen är en förutsättning för att 
eleverna ska klara skolan med framgång. Därför är det oroande att den psykiska ohälsan 
bland ungdomar i högstadiet och gymnasiet är hög och framför allt bland flickor och 
unga kvinnor.

Styrning 
Enligt skollagens 3 kap 3 § ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

I läroplanerna för grundskolan och gymnasieskola anges att alla som arbetar i skolan ska

• uppmärksamma och stödja elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 
stöd, och

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Nuläge
I den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken, Lupp 2017 1, konstateras att de flesta 
ungdomarna i Borås mår bra. 81 procent av högstadieungdomarna och 65 procent av 
gymnasieungdomarna svarar i undersökningen att de mår mycket eller ganska bra. Trots 
detta visar samma undersökning att förekomsten av psykiska och somatiska besvär som 
stress, nedstämdhet och huvudvärk bland ungdomarna är hög. 

Skolan är en viktig arena 
Skolan är en viktig arena för att främja elevers psykiska hälsa liksom för att uppmärksamma 
elever som av något skäl inte mår bra och behöver stöd. 

Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Elevers hälsa har stor 
betydelse för skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolan. Omvänt 
har en elevs skolprestationer stor betydelse för den psykiska hälsan. 

Definition av psykisk ohälsa 
Med psykisk ohälsa avses psykiska symtom som till exempel nedstämdhet, oro, 
koncentrationssvårigheter, trötthet eller sömnsvårigheter. Psykisk ohälsa kan också 
visa sig som psykosomatiska symtom, till exempel magont och huvudvärk. Utagerande 
beteendeproblem som bråkighet eller överaktivitet kan vara andra uttryck för psykisk 
ohälsa.

1  Lupp 2017: Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor.
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Skyddsfaktorer 
För att kunna värdera betydelsen av ett symtom är det viktigt att känna till vad som är 
skyddsfaktorer. I en skola som präglas av trygghet och acceptans för varandras olikheter 
har eleven mycket lättare för att uppleva sin omvärld som begriplig än om eleven ständigt 
är osäker på om något ska hända. På samma sätt känns världen mer begriplig och 
förutsägbar om undervisningssituationen är strukturerad, överblickbar och anpassad 
till elevens förutsättningar och är möjlig att påverka. Påfrestningar kan aldrig undvikas, 
men elever kan lättare möta svårigheter på ett konstruktivt sätt om de upplever att de 
kan överblicka, förstå och se ett sammanhang i sin situation. 

Hälsofrämjande arbete
I det hälsofrämjande arbetet är en viktig utgångspunkt att elevers hälsa och skolresultat är 
starkt sammankopplade. Hälsofrämjande perspektiv fokuserar på att stärka friskfaktorer 
som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande.  En skola med ett 
positivt skolklimat, det vill säga  en skola där elever kan känna sig trygga, där de kan 
växa och utvecklas och där de trivs, är också en skola där elever med största sannolikhet 
både mår bra och där lärandet är lyckosamt. För att kunna åstadkomma positiva skol- 
och klassrumsklimat är flera olika aspekter avgörande. Dit hör sådant som trygga och 
stödjande relationer mellan lärare och elever, och mellan elever. Det handlar också om 
miljöer som verkar stödjande för elevers självkänsla och motivation till lärande.

Förebyggande arbete 
Syftet med det förebyggande arbetet är att minska risken för ohälsa det vill säga minska 
riskfaktorer och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Det förebyggande arbetet utgår från 
kunskapen om vad som orsakar ohälsa och vilka faktorer som kan leda till ohälsa eller 
svårigheter med att nå utbildningens mål. Det är viktigt att alla som arbetar i skolan lär 
sig att känna igen tecken på psykisk ohälsa och i tidigt skede behov av stöd hos eleverna, 
innan problemen har blivit mer omfattande. En väl utvecklad elevhälsa är en viktig del i 
såväl förebyggande hälsoarbete som tidig identifikation av och stöd till barn och ungdomar 
med tecken på psykisk ohälsa. Det är också viktigt att skolan är medveten om att elevens 
sammanhang utanför skolan kan påverka elevens välbefinnande och måluppfyllelse. 

Att upptäcka elever med tecken på psykisk ohälsa 
Personal som möter eleverna dagligen har störst möjlighet att se hur en elev mår och 
klarar sitt skolarbete liksom att uppmärksamma förändringar hos eleven, exempelvis när 
det gäller frånvaro eller sänkta skolprestationer. 

För den enskilde läraren kan det vara svårt att ensamt tolka elevens beteende, förstå 
orsaken till det eller veta hur han eller hon ska agera. I sådana situationer kan elevhälsan 
med sina medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser 
bidra med sin kunskap och ge lärare råd om förhållningssätt och stöd. Ett nära samarbete 
och naturliga kontaktpunkter mellan den pedagogiska personalen och elevhälsan är av 
betydelse.

De återkommande hälsobesöken hos skolsköterskan ger en bild av hur eleven uppfattar 
sin skolsituation och sin hälsa i vid mening. Dessa hälsobesök är utformade så att de 
aktivt uppmärksammar elevens psykiska hälsa och avvikelser i utvecklingen som kan 
ha negativ påverkan på inlärning och skolanpassning. 

Eleven eller elevens vårdnadshavare kan även själva kontakta en skolsköterska eller 
skolkurator om de har frågor som rör elevens psykiska hälsa.
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Att göra när en elev visar tecken på psykisk ohälsa 
Elever kan reagera olika på en pressad situation i eller utanför skolan. Ett förändrat 
beteende hos eleven eller kroppsliga besvär som uppfattas som sjukdom kan vara tecken 
på psykisk ohälsa. Lärare och elevhälsopersonal måste försöka få en bred förståelse för 
elevens situation genom att identifiera faktorer som eleven upplever som belastningar. 
Identifiering av sådana riskfaktorer men även av elevens styrkor ska leda det fortsatta 
agerandet. I agerandet kan ingå att samverka med andra aktörer. Sedan 2010 är det 
lagstiftat, både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och landsting 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP. I  Västra Götaland sker samverkan 
inom  Västbusöverenskommelsen. En SIP/Västbusplan gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola och 
ansvarsfördelningen blir tydlig. Detta ett bra verktyg för samordning mellan verksamheter. 

Elever med extra sårbarhet  
Elever har olika förutsättningar och psykosociala erfarenheter och är därför olika sårbara 
för de krav eller påfrestningar det kan innebära att gå i skolan. Att ingå i en grupp med 
jämnåriga, arbeta uthålligt med kognitivt krävande uppgifter eller att sitta stilla under 
lektioner kan vara kravfullt för vissa elever. Extra sårbara är till exempel elever med långvarig 
sjukdom, kroniska sjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar. 
Även en elev som befinner sig i en socialt belastad situation kan bära med sig en oro oavsett 
orsak till situationen och kan få svårt att klara skolans förväntningar på prestationer. 
Andra riskgrupper är till exempel elever som upplevt trauma eller upprepade separationer.

Källa: Vägledning för elevhälsan,  Socialstyrelsen och Skolverket 2016
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Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att förlänga programmet ”Program för att 

förebygga psykisk ohälsa i skolan” till och med 2024. 

Ärendet i sin helhet 

Programmet för att förebygga psykisk ohälsa i skolan beslutades av 

Grundskolenämnden 27 november 2018, i samverkan med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Programmet gäller till och med 2022.  

I grundskolans verksamheter pågår det flertalet operativa insatser vad gäller 

psykisk ohälsa kopplat till programmet. 

Programmet ”Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan” förlängs 

därför att gälla till och med 2024. 

  

Beslutsunderlag 

1. Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan. 

 

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

Tillförordnad förvaltningschef 
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Yttrande över remiss: Riktlinjer - delaktighet och 

inflytande för medborgare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktiges beredning för medborgarinflytande har utarbetat förslag 

på riktlinjer för delaktighet och inflytande för medborgare.  

Riktlinjerna beskriver hur stadens verksamheter bör arbeta för att involvera 

medborgare i olika frågor. Riktlinjerna ger utrymme för verksamheterna att 

tillämpa olika former för medborgarinflytande beroende på syftet och på 

frågans karaktär. Ett sådant situationsanpassat medborgarinflytande är 

nödvändigt inom nämndens verksamhet. Skolverksamheten inrymmer en bredd 

av olika frågor där framförallt elever kan vara delaktiga på olika sätt, från 

formellt inflytande i elevråd till medskapande i undervisningen. 

Förslaget tillstyrks. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Riktlinjer – delaktighet och inflytande för medborgare, 2022-08-29 

Samverkan 

FSG: 2022-10-19 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Borås Stads
Riktlinjer - delaktighet och 
inflytande för medborgare

Strategi

Program

Plan

Policy

• Riktlinjer

 Regler

Remiss



2

  
Borås Stad  |  Riktlinjer - delaktighet  

och inflytande för medborgare

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2022-00667
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Dokumentet gäller till och med: 2026

Borås Stads 
styrdokument
Planerande
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

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument har följande globala mål. 
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Inledning
Det representativa systemet är ett viktigt sätt för medborgare att påverka och en grundbult i 
det demokratiska systemet, men vårt samhälle förändra i snabb takt. I Visionen för framtidens 
Borås står ”Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar 
gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog”. 

Dessa riktlinjer skapar ramarna för Borås Stad systematiska arbete med att involvera medborgare 
i syfte att öka delaktigheten och inflytandet. 

I detta dokument definierar vi medborgare som: Alla som bor, verkar och möts i Borås Stad 
eller på annat sätt är engagerade i stadens utveckling.
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Varför ska vi involvera medborgare?

Nya utmaningar 
I Borås arbete för ett hållbart samhälle utgår vi från FN:s globala mål för Mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen och hållbarhet genom Agenda 2030.  I de globala målen betonas medborgares 
rätt och vikten av delaktighet och inflytande från medborgarna i arbetet.  

Globalisering, urbanisering och migration skapar nya förutsättningar och det finns komplexa 
sociala och miljömässiga samhällsutmaningar. Utmaningar som inte längre går att lösa utan 
att återkommande involvera olika aktörer och medborgare på olika sätt. 

Förståelse för medborgares behov
Två av Borås Stads huvuduppdrag är att tillhandahålla god kommunal service samt att bevara 
och upprätthålla demokratin. För att kunna utveckla den kommunala servicen till medborgarna 
är det viktigt att få förståelse för olika medborgares behov. Medborgarnas kunskaper, idéer 
och insatser är en tillgång i formandet av framtidens Borås kan också bidra till kvalitet och 
effektivitet. Många medborgare är också intresserade av att engagera sig i samhällsutvecklingen, 
vilket de också har rätt till. 

Delaktighet skapar förståelse för det demokratiska systemet
Förståelse för det demokratiska systemet, tillit till det offentliga systemet och medborgarna 
liksom transparens i processer och beslut är alla viktiga delar i bevarandet och upprättandet 
av demokratin. Upplevelsen av att få vara delaktig bidrar också till att öka engagemang och 
gemensamt ansvarstagande bland aktörer och medborgare.

Rätten att var delaktig
Att få vara delaktig i beslut som rör en själv är en demokratisk rättighet och Borås Stad har en 
skyldighet att säkerställa att medborgare får möjlighet att känna sig delaktig och ha inflytande 
över frågor som rör en själv. Genom att ge plats för olika röster och erfarenheter ökar kunskap 
och perspektiv som tillför värde för såväl individer, verksamheter och beslut. Det gäller inte 
minst barn som ska ha möjlighet att få göra sin röst hörs i beslut som rör dem. Förtroendevalda 
och tjänstepersoner alltid ska utgå ifrån att barn är experter på sitt eget liv.

Delaktighet leder till tillit
Upplevelsen av att bli lyssnad på och att kunna påverka i sin livssituation är viktigt för 
att skapa förståelse och tillit. Att känna tillit till andra människor är vidare avgörande för 
individen då det är viktiga skyddsfaktorer för hälsa. Tillit är även viktigt för det demokratiska 
samhället då en hög tillit i befolkningen ökar legitimiteten för fattade beslut och offentliga 
samhällsinstitutioner samt minskar risken för social oro.
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Former för medborgarinflytande
Det finns många olika sätt och former att involvera medborgare för att göra dem delaktiga och 
för att de ska få inflytande. Borås Stad arbetar utifrån fem olika former av medborgarinflytande. 
Det är främst syftet som avgör vilken form eller vilket sätt som kan användas då de passar 
olika bra vid olika tillfällen. De olika formerna innebär olika möjligheter till påverkan men 
de är lika viktiga och ingen är bättre eller sämre än någon annan.

Information
Information handlar om att någon upplyser någon om något. Att nås av information är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig och kunna involvera sig. 

Konsultation
Konsultation innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till alternativ de föredrar 
och tycker är mest lämpligt att genomföra

Dialog
I dialog kan vi samtala om olika viktiga frågor, utforska problembilder. Vi tänker och lär om 
frågan tillsammans. I dialog kan olika intressen, maktstrukturer, synsätt och värderingar 
synliggöras. Medborgardialog är en form av dialog.  

Medskapande 
Medskapande innebär att vi skapar en fråga, lösning eller att vi gör något tillsammans med 
medborgare. Leder till känsla av delat ägandeskap.

Medbeslutande
Medbeslutande är en form av delaktighet som innebär att medborgarna i viss mening medverkar 
i  beslutsfattandet. Exempel på form där medborgare är medbeslutande är medborgarbudget.



6

  
Borås Stad  |  Riktlinjer - delaktighet  

och inflytande för medborgare

Borås Stads principer för ett systematiskt och samordnat 
arbete för delaktighet och inflytande 

• Vid förslag som direkt rör medborgarna i Borås ska alltid frågan om att involvera 
medborgarna övervägas och ställning tas till nyttan och syftet med involveringen. 

• Alla medborgare ska veta att det är värdefullt att de deltar med sina kunskaper och 
engagemang, men att det är valfritt att delta. 

• Barn i alla åldrar ska alltid ges möjlighet att göra sin röst hörd i beslut som berör dem.

• Alla som berörs av frågan ska ha goda möjligheter att delta. Vi ska anpassa former för 
inflytande efter målgruppens förutsättningar och sträva efter en bred representation. 
Hänsyn tas till socioekonomiska villkor, ålder, kön, språk, geografisk tillhörighet, 
nationella minoriteter och eventuella funktionsnedsättningar. 

• Vid varje aktivitet som involverar medborgare ska det vara tydligt för medborgarna 
vad syftet är och vilken grad av möjlighet det finns att påverka. 

• I arbetet med att involvera medborgare är det viktigt att vi informerar och skapar 
förståelse om stadens service och de beslut som tas. 

• Det ska också vara lätt och tillgängligt för medborgarna att ta del av information, 
handlingar och beslut, ställa frågor samt lämna synpunkter och förslag till både 
förtroendevalda och kommunalt anställd personal. (Tid, plats etc.).

• Resultatet av insamling av synpunkter eller dialoger ska redovisas och återkopplas 
till medborgarna på ett tillgängligt sätt. I långa beslutsprocesser och dialoger ska 
löpande återkoppling göras till medborgarna. 

• Processer, metoder och resultat av invånarinflytande följs upp och utvärderas 
systematiskt och medborgarna ska ges möjlighet att delta. 

• Fördelning av roller bland förtroendevalda och tjänstepersoner, exempelvis som 
samtalsledare/ experter/ moderator, anpassas inför varje initiativ.

Stödmaterial  
För att säkerställa och tydliggöra att olika steg omsätts till ett systematiskt arbete för att involvera 
medborgare behövs stödmaterial som exempelvis processkartor, handledning och utbildning. 
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Yttrande över remiss: Program mot hemlöshet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remissen och översänder 

nämndens kommentarer till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgnämnden har utarbetat ett förslag på program mot 

hemlöshet. Programmet har gått ut på remiss bland annat till berörda nämnder. 

Programmet redogör för inriktningen för kommunens arbete mot hemlöshet 

och beskriver fyra fokusområden: bostadsförsörjning för alla, förebygga hemlöshet, möta 

den akuta hemlösheten samt steget vidare till egen bostad.  

Dokumentet angriper både strukturella problem, såsom brist på tillgängliga 

bostäder, och problem på individnivå, såsom missbruk. Både förebyggande och 

åtgärdande arbete beskrivs. Programmet ger därför en god översikt över hur 

hemlösheten ska motverkas.  

I avsnittet om att förebygga hemlöshet finns ett uttalat barnperspektiv och en tydlig 

ambition om att inga barn ska vräkas från sin bostad. I avsnittet om 

bostadsförsörjning för alla framkommer barnperspektivet indirekt genom att  

dokumentet beskriver att man ska bygga för olika behov. Motsvarande 

perspektiv framgår dock inte i övriga fokusområdena. Det kan vara lämpligt att 

särskilt beskriva t.ex. hur staden ska arbeta för att hantera akut hemlöshet när 

det är barn som drabbas. 

Nämnden föreslår därför att programmet kompletteras med ett barnperspektiv 

även när det gäller fokusområdena möta den akuta hemlösheten samt steget vidare till 

egen bostad. I övrigt tillstyrker nämnden remissen.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Program mot hemlöshet, 2022-09-05 

Samverkan 

FSG 2022-10-19 

Beslutet expedieras till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 
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Borås Stads 
styrdokument
Planerande
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: 
Datum: 
För revidering ansvarar: Individ- och familjeomsorgsnämnden
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Individ- och familjeomsorgs- 
nämnden
Dokumentet gäller för: Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr: 
Dokumentet gäller till och med: 
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1 Inledning
Hemlöshet representerar en av de mest extrema formerna av utanförskap och fattigdom. 
Hemlösheten har fortsatt att öka under ett antal år. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för 
boendelösningar för vissa grupper som äldre, personer med funktionsnedsättningar, missbruk 
och eller psykiatrisk problematik, våldsutsatta och personer som saknar försörjning. 

Den svenska bostadsmarknaden har dock under en längre tid varit svårtillgänglig också för 
andra grupper, så kallat strukturellt hemlösa. Befolkningsökning och lågt bostadsbyggande 
har medfört att det i dag råder bostadsbrist i många kommuner, inte minst vad gäller billiga 
hyreslägenheter. Konkurrensen om bostäderna har dessutom ökat generellt. Till det har antalet 
ekonomiskt svaga hushåll ökat. Det är hushåll utan social problematik men med begränsad 
ekonomi som står för den största delen av ökningen av hemlösheten. 

Borås Stads ansvar i hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan bostadsförsörjning 
och socialtjänst. Borås Stad har ett ansvar att planera för en bostadsförsörjning för alla 
kommuninvånare samtidigt som socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas 
i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Arbetet med att bekämpa hemlöshet är 
därmed både en bostadspolitisk och en socialpolitisk fråga, men berör även andra områden 
som integration, arbetsmarknad samt hälso- och sjukvård. 

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, 
Barnkonventionen som i svensk grundlag. I regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, anges 
följande: Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och 
utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. 

Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa. Det behövs både individuella insatser och 
strukturella åtgärder inom den generella bostadsförsörjningen för att möta hemlösa personers 
bostadsbehov. För att kommunen på ett effektivt sätt ska kunna hjälpa och stötta medborgare 
som av olika anledningar söker boende eller stöd att lösa sitt bostadsbehov är det viktigt att 
Borås Stad organiserar ett samarbete mellan sina olika nämnder, kommunala och privata 
bostadsbolag samt de privata fastighetsägarna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett samordningsansvar för hemlöshetsfrågor och 
ska tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en handlingsplan med konkreta 
aktiviteter utifrån riktningen i detta program. Handlingsplanen ska syfta till att fortlöpande 
driva utvecklingsarbetet för att förebygga och motverka hemlöshet framåt.

Bilden illustrerar att bristande tillgång på bostäder, främst hyreslägenheter med lägre hyror, och höga 
tillträdeskrav skapar utestängning från bostadsmarknaden för olika grupper i samhället, så kallad strukturell 
hemlöshet.
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Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för personer med social problematik, men många av 
dem som stängs ute, marginaliseras, har inte en social problematik. Några av dem påverkas 
så mycket negativt av att inte ha en bostad att de utvecklar en social problematik. Den 
strukturella problematiken medför utestängning från bostadsmarknaden vilket kan leda till 
att den strukturella problematiken övergår i en social problematik. Det medför i sin tur större 
kostnader men framförallt ett större mänskligt lidande. 

2. Mål och fokusområden 
Kommunstyrelsen fastställde, 2021-11-22, inom ramen för målområdet Boende och närmiljö 
i arbetet med Socialt hållbart Borås följande mål:

I Borås ska ingen vara hemlös.

Programmet och fyra fokusområden som tagits fram syftar till att uppnå målet.

Fokusområde 1 – Bostadsförsörjning för alla 
Fokusområdet syftar till att Borås Stad ska säkra tillgången till bostäder för alla medborgare. 
Då det råder underskott på bostäder i sin helhet och gällande särskilda målgrupper såsom äldre, 
personer med funktionsnedsättning och nyanlända behövs ett ökat bostadsbyggande för att 
bostadsförsörjning för alla ska bli en verklighet. En mer aktiv markpolitik möjliggör styrning 
av bostadsförsörjningen. Exempelvis ska markanvisning användas i större utsträckning för att 
påverka standard och storlek på de bostäder som byggs samt att försörjningsstöd/hyresgarantier 
ska godkännas på bostadsmarknaden. Medborgarna ska inkluderas på olika och alternativa 
sätt vid samhällsplanering och planering av bostadsbyggande för att ta del av deras åsikter 
och uppmärksamma deras behov. 

Genom sänkta trösklar för att komma in på bostadsmarknaden skapas bättre förutsättningar 
för jämlika livsvillkor och god hälsa för alla medborgare i Borås. Grupper som marginaliseras 
såsom exempelvis personer med låg inkomst och en svag boendeekonomi, unga vuxna utan 
bostadsreferenser, personer som lever i en våldsam relation eller i en förtryckt kontext samt 
personer med tidigare skulder eller annan social problematik ska inkluderas i bostadsmarknaden. 
Tillträdeskrav till bostäder ska vara berättigade, lämpliga samt nödvändiga för att uppnå 
ett specifikt syfte. På så sätt möjliggörs för personer i strukturell hemlöshet att uppnå ett 
självständigt liv. 

Den strukturella hemlösheten ska minska genom att säkerställa att det finns olika typer 
av bostäder utifrån läge, storlek och hyresnivåer samt sänkta trösklar för att komma in på 
bostadsmarknaden.
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Fokusområde 2 – Förebygga hemlöshet 
Det förebyggande arbetet mot hemlöshet omfattar personer som riskerar att hamna i hemlöshet 
och som behöver olika former av stöd och insatser som bidrar till att öka möjligheterna att få 
eller behålla ett boende. Det vräkningsförebyggande arbetet behöver ske gemensamt av berörda 
förvaltningar och i samverkan med hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten. Målsättningen 
är att så många som möjligt ska behålla sitt hyreskontrakt. 

Det vräkningsförebyggande arbetet behöver ha ett operativt mandat att agera för att personer 
ska få behålla sin lägenhet. Mandatet innebär att det inom det vräkningsförebyggande arbetets 
ram ges befogenhet att undanröja hinder för kvarboende. 

Barnperspektivet regleras i Socialtjänstlagen och Barnkonventionen. Enligt dessa lagar ska 
barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Hemlöshet är 
en speciellt allvarlig situation för barn eftersom de inte har möjlighet att påverka sin situation. 
Därför är det viktigt att Borås Stad i sitt arbete med hemlösa familjer har ett barnperspektiv. 

Vid varje beslut som berör en hemlöshetssituation eller eventuell vräkning ska 
konsekvensbedömningar göras utifrån barnens situation. Utgångspunkten är att ett barn 
alltid behöver ett stadigvarande hem. Det är inte acceptabelt att ett barn blir vräkt och mister 
sin bostad. 

Genom ett aktivt och gemensamt förebyggande arbete ska inte något barn vräkas från sin 
bostad och antalet personer som blir avhysta från sin bostad ska minska. 

Fokusområde 3 – Möta den akuta hemlösheten 
Borås Stad kan erbjuda plats på akutboende under nattetid vid tillfällig hemlöshet och på 
dagtid finns möjlighet att vistas på någon av stadens öppna verksamheter. I samband med att 
en akut hemlöshet uppstår arbetas med att motivera personen, utreda behov och finna mer 
långsiktiga boendealternativ. Det kan leda till att personen får ett socialt kontrakt eller andra 
lösningar beroende på problematik och behov.  

Genom stöd och motivering ska personer som befinner sig i akut hemlöshet få ett gott stöd 
och hjälp att ta sig ur den akuta hemlösheten. 

Fokusområde 4 – Steget vidare till egen bostad 
Att ha ett eget boende och återgå till ett självständigt liv utgör en vinst utifrån såväl ett 
mänskligt som ett samhällsekonomiskt perspektiv.

En målgrupp som behöver beaktas är personer som är intagna eller inskrivna på exempelvis 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, och som inte har ordnad bostad inför utskrivning. 
Stöd och planering gällande boende behövs för att underlätta för personen att återgå till en 
mer ordnad tillvaro. 

Personer som har behov av bistånd för boende ska få individuellt utformade insatser med 
målsättningen att minimera kortsiktiga och tillfälliga boendelösningar till förmån för ett 
självständigt boende. För detta krävs samverkan mellan stadens förvaltningar och bostadsbolagen, 
såväl kommunala som privata.

Genom stöd, motivering och en god samverkan ska personer som ska skrivas ut från institution 
ges ett gott förebyggande stöd och möjligheter till ett eget boende. Detta gäller även personer 
som har en social boendelösning, men som är redo för ett mer självständigt liv. 
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Borås Stad  |  Program mot hemlöshet

Uppföljning
Socialstyrelsen gör den nationella hemlöshetskartläggningen var sjätte år. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden gör den lokala hemlöshetskartläggningen var sjätte år. Närmast 
planerade kartläggningar är följande:

År 2023  Den nationella hemlöshetskartläggningen utförs av Socialstyrelsen.

År 2026  Den lokala hemlöshetskartläggningen utförs av Individ- och familje-  
  omsorgsnämnden.

Dessa båda kartläggningar ska göras i relation till varandra på så sätt att en kartläggning görs 
var tredje år. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för uppföljning genom att efterfråga berörda 
nämnder och styrelser avseende resultatet av aktiviteter i kommande handlingsplan. Vidare 
ansvarar Individ- och familjeomsorgsnämnden för att sammanställa och analysera resultaten av 
handlingsplanen och hemlöshetskartläggningen samt att presentera dem i en uppföljningsrapport 
till Kommunfullmäktige var tredje år. 

Uppföljningsrapporten ligger till grund för förslag, utveckling och åtgärder vid revidering 
av program mot hemlöshet. Revidering av program mot hemlöshet ska göras var fjärde år. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för revidering av program mot hemlöshet i 
samverkan med Kommunstyrelsen och berörda nämnder.
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Yttrande över Remiss - Motion; Narkotikahundar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss – Motion; 

Narkotikahundar.   

Ärendet i sin helhet 

Sedan 2018 finns ett samarbete mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, CKS (Centrum för kunskap och säkerhet) och 

Polismyndighetens hundenhet i Borås. Förvaltningschefen har godkänt att 

enheten kontinuerligt tränar och utbildar sina narkotikahundar i skolmiljöer 

med intilliggande områden. Utöver det finns det en upparbetad samverkan i det 

förebyggande ANDTS-arbetet mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, CKS och 

Polismyndigheten.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har en drogpolicy med en 

handlingsplan för verksamheterna kring förebyggande arbete, agerande vid 

drogmisstanke, konstaterat drogmissbruk, misstanke om drogförsäljning och 

kontaktuppgifter till stöd.  

Vid misstanke om brott i skolans miljö sker en polisanmälan och polisen fattar 

efter det beslut om polisiära åtgärder.  

Enligt Borås Stads och Polismyndighetens, lokalpolisområde Borås 

samverkansöverenskommelse 2021-2023 är följande fokusområden: 

- Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för 
problemutveckling och kriminalitet.  

- Skapa trygga offentliga miljöer.  

- Gemensam kraftsamling  
 

Utifrån identifierade behov i skolmiljön i det förebyggande och åtgärdande 

arbetet så förs dialog med CKS och Polismyndigheten och insatser samordnas. 

Samverkan och handlingsplan bedöms som fullgod och väl fungerande. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker därför remiss.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Motion; Narkotikahundar 
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Samverkan 

FSG 2022-10-19 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

 
 
 
 

Narkotikahundar 
 
Narkotikahandeln, som är de kriminella gängens inkomstkälla, är ett allt växande samhällsproblem 
och socialtjänsten runtom i landets kommuner vitnar om samma problem: gängen utnyttjar allt 
yngre att utföra sitt vedervärdiga förvärv. Barn i nio-, tioårsåldern fångas upp av kriminella gäng och 
låter dem agera kurirer i den växande och smutsiga droghandeln. Även i Borås är det här ett växande 
problem. Marianne Gunnarsson, chef för barn och unga i Borås, säger till TT att socialtjänsten i Borås 
märker hur gängkriminella rekryterar allt yngre langare till droghandeln. 
 
I Borås Tidning kunde vi den 5 oktober 2020 läsa att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) vill 
initiera ett arbete där alla skolor, förskolor och grundskolor, i Borås ska nyttjas för att öva 
polishundar i att finna narkotika. Syftet är fler drogbeslag och en tryggare skolmiljö både dagtid och 
under kvällar och helger. Det är glädjande att våra tjänstemän tagit ett beslut som går i linje med vår 
vision, i samband med att vi aktualiserade frågan i vårt budgetförslag för Borås 2021. 
Sverigedemokraterna har sedan länge föreslagit brukandet av narkotikahundar på våra skolor. Även 
om vi välkomnar detta beslut, är de långt ifrån tillräckligt. Detta bland annat mot bakgrund av att 
Polismyndighetens övningar inte sker systematiserat. Därför anser Sverigedemokraterna att fler 
verktyg måste komma till för att möta utbredningen av narkotika, bland annat genom att möjliggöra 
nyttjande av upphandlade tjänster av narkotikahundar. 
 
Enligt Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle krävs för en brottsförebyggande insats med 
narkotikahund att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att 
narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolmiljöer. Elever och föräldrar ska känna till 
att narkotikahund kan förekomma. När detta skett möjliggörs för rektor att påkalla särskilt sök med 
narkotikahundar, i de fall man misstänker förekomst. Vid markering av narkotikahund, kan Polis 
tillkallas. Insatsen kommer även att förebygga förekomsten av narkotika i skolmiljöer. 
 
 
Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
att aktuella nämnder initierar en revidering av berörda dokument så att bruket av 

narkotikahundar möjliggörs på Borås Stads för-, grund-, och gymnasieskolor, samt 
 
att Kommunstyrelsen initierar en upphandling för att möjliggöra sök med 

narkotikahundar. 
  
 
För Sverigedemokraterna i Borås, 

Andreas Exner (SD)  Anders Alftberg (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunfullmäktige 

 
 Martin Sörbom (SD) 
 Ersättare, Kommunfullmäktige 
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Representation från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden i Yrkeshögskolans 

ledningsgrupper 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fortsätta delta med 

representanter i ledningsgrupperna för Borås Yrkeshögskola. De deltar som 

övriga ledamöter. 

Ärendet i sin helhet 

Utbildningar inom Yrkeshögskolan leds av en ledningsgrupp. 

Sammansättningen av ledningsgruppen regleras i Förordning (2009:130) om 

yrkeshögskolan. Den ska bestå av företrädare från arbetslivet, minst en 

företrädare för skolväsendet, minst en företrädare för de studerande, samt 

utbildningsledaren för den aktuella utbildningen. Företrädare för arbetslivet ska 

vara i majoritet i ledningsgruppen. 

I ledningsgrupperna vid Borås Yrkeshögskola ingår politiker från Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden. Dessa har hittills deltagit i rollen som de 

företrädare för skolväsendet som enligt förordningen ska ingå. Vid en tillsyn 

från Myndigheten för Yrkeshögskolan har det dock framkommit att företrädare 

för skolväsendet ska vara personer som är yrkesverksamma i skolan (t ex studie-

och yrkesvägledare, rektor, yrkeslärare). Det innebär att nämndens 

representanter inte kan utgöra företrädare för skolväsendet. Därför rekryteras 

nya ledamöter till dessa funktioner från personal inom skolväsendet. 

Detta utgör dock inget hinder för att även representanter från nämnden deltar i 

ledningsgruppen, men då som övriga ledamöter. Förvaltningens bedömning är 

att de i praktiken kan fylla samma funktion som tidigare genom att utgöra en 

länk mellan nämnd och verksamhet.  

Samverkan 

FSG 2022-10-19 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Beslut om utbetalning av förlorad arbetsförtjänst vid 

deltagande på Integrationsdagen 2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att de ledamöter/ersättare i 

nämnden som deltar på Integrationsdagen den 1 november erhåller förlorad 

arbetsförtjänst. 

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsförvaltningen inbjuder till Integrationsdagen den 1 november. Årets 

tema är ”integrationsarbete ur ett lokalt perspektiv”. Målgruppen är främst 

politiker, förvaltningsledning, verksamhetschefer, enhetschefer, myndigheter 

som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och 

civilsamhället. 

Enligt Borås Stads Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda föreligger rätt till ersättning för deltagande i förrättning endast 

om det föregåtts av särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att de ledamöter/ersättare i 

nämnden som deltar på Integrationsdagen den 1 november erhåller förlorad 

arbetsförtjänst. Inget arvode utgår. 

Beslutsunderlag 

1. Program för Integrationsdagen 2022 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Anmäl dig redan idag! Sista anmälningsdag är onsdag 14/10 
 
Vid frågor kontakta: Samuel Frid.  
Integrationshandläggare. Arbetslivsförvaltningen
samuel.frid@boras.se

TEMA: Integrationsarbete ur ett lokalt perspektiv

Välkommen till

integrations- 
dagen 2022 
1 november

08.30–09.00 Frukostmingel 

09.00–09.15 Välkomna!

 Carola Samuelsson  
 Moderator och innovationsstrateg 
 Stadsledningskansliet 

 Tina Arekvist Lundell  
 Förvaltningschef  
 Arbetslivsförvaltningen  

09.20–09.55 Betydelsen av lokal arbetsmarknads- 
 politik och lokala utbildningsinsatser  
 för högutbildade migranter i Sverige 

 Erik Ljungar 
 Fil. dr, lektor i sociologi och arbets‑ 
 vetenskap.  
 Högskolan i Borås

09.55–10.15  PAUS

10.15–10.55 Att organisera integration av  
 nyanlända och andra utrikesfödda  
 personer på den svenska arbets- 
 marknaden – från ”flyktingkrisen”   
                            till COVID-19 pandemin  

 Hanna Hellgren 
 Doktorand på Förvaltningshögskolan 
 Göteborgs universitet

11.00–11.30  Uppföljning av Borås Stads integrations- 
  arbete – de senaste tre åren    

 Lotta Didanovic Nilsson 
 Utvecklingsledare 
 Arbetslivsförvaltningen

11.30–12.30  VEGETARISK LUNCH 

12.30–13.05  Rättighetsbaserat arbete  
 i praktiken 

 Katarina Sparre  
 Kommunikationsstrateg 
 Kulturförvaltningen 

 Emma Lingefelt 
 Mänskliga rättighetsstrateg 
 Stadsledningskansliet

13.05–13.20  För gemenskap och glädje –  
 Inlöparna berättar om sin  
 verksamhet  

 Ewa Bramstång   
 Inlöpare, grafiker, konstnär

13.20–13.35 Tjejkvällar – en trygg plats 

 Lamija Iman Muharemovic 
 Student och ungdomsrepresentant

13.35–14.05  BORDSFIKA

14.05–14.15  ÅTERSAMLING

14.15–14.50 Samtalspanel:  
 Hur förstår vi integrationsarbete   
                            ur ett lokalt perspektiv?

14.50–15.00 Avslut  

 Tina Arekvist Lundell 
 Förvaltningschef  
 Arbetslivsförvaltningen 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning 

av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har arbetsgivaransvaret för 

arbetsmiljöfrågor fördelar samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till förvaltningschef Maria 

Gustafsson. Beslutet gäller från 1 december 2022 och ersätter tidigare fattat 

beslut 2019-01-29, § 12.  

Förvaltningschefen ges rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i 

förvaltningen. 

Sammanfattning 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 

2001:1) ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

I en kommun är det ytterst kommunfullmäktige, men genom nämndernas 

reglementen är det nämnden som har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I Borås 

Stad delegerar nämnden samtliga arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen, 

som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare i förvaltningen. 

Ärendet i sin helhet 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 

2001:1) ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

Fördelningen ska ske från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. 

I en kommun är det ytterst kommunfullmäktige, men genom nämndernas 

reglementen är det nämnden som har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I Borås 

Stad delegerar nämnden samtliga arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen, 

som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare i förvaltningen.  

Förvaltningschefen kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer och 

arbetsledare samt i vissa fall till medarbetare som i sin funktion eller befattning 

bedriver arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten och 

kan fatta beslut om verksamheten. Den som fördelar arbetsmiljöuppgifter ska 

alltid se till att mottagaren har befogenheter, resurser samt tillräcklig kunskap 
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och kompetens för uppgiften. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska vara 

tydlig och ske skriftligen.  

Den som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig kan returnera en 

arbetsmiljöuppgift. Returnering ska motiveras och ske skriftligen. 

Uppföljning och utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

förvaltningen sker inom ramen för samverkanssystemet, på APT, LSG och 

FSG. Utvärdering av förvaltningens arbete rapporteras till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vid uppföljning av förvaltningens interna 

kontrollplan. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen 

Samverkan 

FSG 2022-10-19 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



     

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden      

    FÖRDELNING av arbetsmiljö- 

uppgifter till förvaltningschef 

     

    2022-12-01 

 

 

 

Nämndens fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor fördelar härmed 

samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen till: 

Maria Gustafsson, 660525- 

Förvaltningschef, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 

Uppgifterna framgår i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förvaltningsövergripande SAM-rutin 

gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

I den mån kunskaper, resurser och befogenheter inte räcker till ska vederbörande tydligt hänvisa till nämnden, 

som då återtar ansvaret för aktuell fråga. 

 

 

 

Datum 2022-12-01   Datum 2022-12-01 

 

_____________________________  ___________________________ 

Andreas Cerny   Maria Gustafsson 

För nämnden genom ordförande i   Förvaltningschef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
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Representanter från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- och 

vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Andreas Cerny (L) att 

tillsammans med Björn-Ola Kronander (M) vara nämndens representanter för 

gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen till och med 

2022-12-31. 

Beslutet ersätter tidigare fattat beslut 2020-03-31, § 62. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunerna i Boråsregionen (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) utser inför varje ny mandatperiod 

representanter att delta i möten och bevaka gymnasie- och 

vuxenutbildningssamverkan i regionen. 

Från Borås Stad utsågs representanter från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 vid nämndens 

sammanträde 2019-02-19, § 35, samt 2020-03-31, § 62. 

Boråsregionens sista sammanträde för mandatperioden äger rum den 

16 november. 

Beslutet expedieras till 

1. Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2022-09-08—2022-10-11 till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2022-09-08—2022-10-11. 

Beslutsunderlag 

1. Lista Anmälningsärenden 221025 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(3) 

Datum 
2022-10-11 

 
Sammanträde: 2022-10-25 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

   

UPPR 

  

FSG-protokoll 2022-10-19 

 

2022-10-19 16242 UPPR  Beslut om ändrad organisation 

gymnasiesärskolan 

2022-00197 

2022-10-07 16179 

 

IN Skolverket 2. Omprövning av beslut från 

Skolverket - Riksrekryterande 

gymnasial spetsutbildning inom 

försöksverksamheten, särskild variant 

inom teknikprogrammet, logistik och e-

handel vid Sven Eriksongymnasiet, dnr 

2022:2095 

2022-00011 

2022-10-04 16167 

 

IN Skolinspektionen 2. Skolinspektionens beslut i ärende 

2022:931, Ansökan från 

Thorengruppen AB om godkännande 

som huvudman för en utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola vid 

Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun 

fr.o.m. läsåret 2023/2024 

2022-00075 



 
Datum 

2022-10-11 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-10-03 16166 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen i ärende 

Ansökan från Viljan Friskola AB om 

godkännande som huvudman för en 

nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Viljan Mark friskola 

i Marks kommun fr.o.m. läsåret 

2023/2024 

 

2022-09-22 16130 

 

IN Skolverket 2. Ändring av beslut från Skolverket - 

Statsbidrag för lärlingsvux 

kombinationsutbildningar för 2022, dnr 

8.1.2-2022:0028787 

2021-00258 

2022-09-23 16129 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

lärlingsvux för 2023, dnr 8.1.2-

2022:0016902 

2022-00183 

2022-09-08 16128 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

lärlingsvux kombinationsutbildningar 

för 2023, dnr 8.1.2-2022:0016904 

2022-00182 

2022-09-23 16127 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

regional yrkesinriktad vuxenutbildning 

- Yrkesförare för 2023, dnr 8.1.2-

2022:0016901 

2022-00181 

2022-09-23 16126 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

yrkesvux för 2023, dnr 8.1.2-

2022:0016900 

2022-00180 

2022-09-08 16125 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

yrkesvux kombinationsutbildningar för 

2023, dnr 8.1.2-2022:0016903 

2022-00179 



 
Datum 

2022-10-11 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-09-15 16090 

 

IN Kommunfullmäktige 4. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Näringslivsstrategi för Borås Stad 

2022-2025 

2021-00181 

2022-09-09 16085 

 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens 

beslut 2022-08-22  § 312 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra 

Götaland 2023-2024 

 

2022-09-09 16084 

 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens 

beslut 2022-08-22  § 313 Kommunens 

Kvalitet i Korthet 2021 

2022-00175 

2022-09-09 16083 

 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens 

beslut 2022-08-22  § 325 Ansökan från 

Viljan Friskola AB om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av 

en fristående gymnasieskola vid Viljan 

Mark friskola i Marks kommun fr.o.m. 

läsåret 2023/2024 

 

2022-09-09 16082 

 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens 

beslut 2022-08-22  § 302 Tillsättning 

av förvaltningschef till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

 

2022-09-09 16081 

 

IN Kommunstyrelsen 3. Protokollsutdrag - 

Kommunstyrelsens beslut 2022-08-22  

§ 308 Kommunstyrelsens 

sammanträdesdagar 2023 

2022-00149 

2022-09-09 16080 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Protokollsutdrag - 

Kommunstyrelsens beslut 2022-08-22  

§ 309 Kommunfullmäktiges 

sammanträdesdagar 2023 

2022-00149 
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under 

perioden 2022-08-09—2022-10-11 till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgivna skrivelser under perioden 2022-08-09—2022-10-11. 

Beslutsunderlag 

1. Lista Avgivna skrivelser 221025 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 

1(1) 

Datum 
2022-10-12 

 
Sammanträde: 2022-10-25 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-09-30 16151 

 

UT Kommunstyrelsen Expedierat utlåtande till 

Kommunstyrelsens diarium - Utreda att 

ge kostnadsfritt TBE-vaccin till 

medarbetare 

2022-00187 

2022-09-21 16102 

 

UT Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

2. Expedierat yttrande till 

Förvaltningsrätten i Jönköping gällande 

överklagat beslut om 

inackorderingstillägg 

2022-00169 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 25 oktober 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 9. 

Beslutsunderlag 

1. Lista nr 9 Delegationsbeslut 221025 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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