
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-08-13 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordinarie ledamöter kallas härmed 

till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5 sal Tämta, tisdagen den 25 

augusti 2020 kl. 13:00. Beslutssammanträdet börjar kl. 15.00. Ersättare deltar 

via virtuellt mötesrum i Teams. 

 

Det är av stor vikt att ordinarie ledamöter meddelar respektive 

gruppledare vid förhinder. 
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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 

 

Gruppöverläggningar: 

Mitt-S-Samverkan, måndagen den 24 augusti, kl. 17.30, Olovsholmsgatan 32, 
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Månadsuppföljning per juli 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 

juli 2020.        

Sammanfattning  

Eleverna i Borås Stads kommunala gymnasieskolor lyckas mycket väl med sina 

studier, detta trots att undervisningen under delar av vårterminen bedrivits via 

distans- och fjärrundervisning. 

Sjukfrånvaron bland personalen har avvikit från det normala. Under mars och 

april skedde en uppgång i sjukfrånvaron. Ökningen skedde i första hand för de 

medarbetare som utfört arbete i andra förvaltningar eller på plats i 

verksamhetens lokaler. 

Under våren har verksamheten arbetat med ekonomiska anpassningar, 

majoriteten av omställningarna gäller från augusti månad. 

 

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat som bygger på att skolornas 

åtgärdsplaner för budget i balans får full effekt under året.  Den största 

osäkerheten bygger på elevantalet för läsårsstarten, vilket påverkar utfallet för 

köpta - sålda platser inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

    

Ärendet i sin helhet 

Elevperspektiv 

 

Eleverna i Borås Stads kommunala gymnasieskolor lyckas mycket väl med sina 

studier, detta trots att undervisningen under delar av vårterminen bedrivits via 

distans- och fjärrundervisning. 92 % av eleverna nådde en gymnasieexamen 

vilket är något över resultatet för läsåret 2018/19. Den genomsnittliga 

betygspoängen hamnade på 14,4 vilket är samma resultat som föregående läsår. 

Andelen elever med minst E i samtliga kurser (lokal indikator) var något lägre 

än föregående läsår. För årskurs 1 och 2 har moment utgått under våren och 

behöver hanteras under hösten.  
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Resultaten i gymnasiesärskolan ligger fortsatt på en mycket hög nivå där 93 % 

av eleverna (13 av 14 elever) avslutade sina studier med betyg i samtliga ämnen 

eller samlat betygsdokument. 

 

Resultaten för Vuxenutbildningen och Introduktionsprogrammet kommer 

senare under hösten 2020. 

 

Medarbetarperspektiv 

 

Perioden från mars månad  med pandemin Covid-19 har påverkat 

medarbetarperspektivet. Arbetssituationen har varit kraftigt påverkad då 

samtliga skolor ställt om till fjärr- och distansundervisning. 40  medarbetare 

inom kost och lokalvård har varit utlånade till Grundskoleförvaltningen och 

Vård- och äldreförvaltningen fram till sista juni. I snitt har 400 medarbetare 

utfört huvuddelen av sina arbetsuppgifter från hemmet. I princip alla möten har 

genomförts digitalt.  

 

Sjukfrånvaron har avvikit från det normala. Under mars och april skedde en 

uppgång i sjukfrånvaron. Ökningen skedde i första hand för de medarbetare 

som utfört arbete i andra förvaltningar eller på plats i verksamhetens lokaler. 

Den främsta orsaken är Folkhälsomyndighetens uppmaning om att vara hemma 

redan vid symtom på sjukdom. Under motsvarande period har andelen långa 

sjukfall minskat. 
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Under våren har verksamheten arbetat med ekonomiska anpassningar. Utifrån 

MBL-förhandlade ekonomiska anpassningar har tjänster för 31 medarbetare 

ställts om. Tjänster som berörts är skolledare, administration, lärare, 

språkstödjare, elevassistenter och medarbetare inom kost- och lokalvård. 6 

medarbetare har slutat på egen begäran eller genom pensionsavgång. 18 

medarbetare har erbjudits annan tjänst inom förvaltningen och 7 medarbetare 

har erbjudits tjänst i annan förvaltning. Några av de nya tjänsterna började gälla 

under våren, majoriteten av omställningarna gäller från augusti månad. 

 

 

Ekonomisk redovisning 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognosa
vvikelse 

Central administration 8 398 17 000 9 892 9 489 403  

Politisk verksamhet 659 1 200 699 690 9  

Gymnasieskola 244 559 410 056 234 563 242 987 -8 424 -5 444 

Vuxenutbildning 46 118 78 000 45 425 45 616 -191  

Gymnasiesärskola 20 904 35 835 20 889 20 277 612 500 

Naturskola 24 500 292 24 268  

Insatser enligt LSS 598 1 365 937 1 349 -412 -500 

Buffert  5 444 3 175  3 175 5 444 

Verksamhetens nettokostnader 321 260 549 400 315 872 320 432 -4 560 0 

Kommunbidrag 303 593 549 400 315 872 315 872   

Resultat jfr med kommunbidrag -17 667 0 0 -4 560  0 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -17 667   -4 560  0 
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Verksamhetsmått 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2019 Budget 2020 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal elever från kommunen i gymnasieskola  4 128 3 824  

Totalt antal elever i Borås Stads gymnasieskolor. 3 003 4 592   

Antal individer i Borås Stads kommunala 
aktivitetsansvar 

365  361  

Antal elever från andra kommuner. 699 1 048 996  

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 572 616 635  

Elevtal tas ej ut i juli månad, uppgiften har inget värde eftersom läsåret avslutats i juni och nytt 
läsår startar i augusti. 

 

 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2019 Budget 2020 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola  75 73  

Totalt antal elever i Borås Stads gymnasiesärskolor 79 103 96  

Antal elever från andra kommuner 27 33 31  

Elevtal tas ej ut i juli månad, uppgiften har inget värde eftersom läsåret avslutats i juni och nytt 
läsår startar i augusti. 

Kommentarer 

 

Prognos för helåret  

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

 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för en ekonomi i balans som 
sammanlagt omfattar 17 mnkr i år (25,6 mnkr föregående år). 
Anpassningsarbetet startade upp direkt och omställningsprocessen är i stort sett 
klar. 

 

Risker i prognosen 

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

 Osäkerhet råder gällande flyktingersättningen för att finansiera 
språkintroduktionen för gymnasiet, då dessa ansökningar görs 
terminsvis i efterhand och handläggningen hos myndigheten kan ta upp 
till ett år. 

 Corona-situationen har inneburit en mycket stor påverkan på nämndens 
verksamhet. Undervisningen genomförde övergången till 
fjärrundervisning mycket bra, men för att inte riskera ett kraftigt tapp i 
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elevernas måluppfyllelse kommer det krävas mer resurser än vad som 
finns i budget. 

 Förvaltningen har av ett konkursbo fått en begäran om rättning av 
retroaktiv ersättning till fristående gymnasieskolor för åren 2010-2013 
(avser en gymnasieskola som stängde juni 2013). 

 Förvaltningen har ett pågående rättsfall avseende ersättning till 
folkhögskola för sfi inom Vuxenutbildningen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Resultat 2019-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Månadsrapport 

 

 

Samverkan 

FSG 2020-08-19 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Bildningsstaden Borås

Resultat (lokala) 2019-20



Skolklimatsundersökningen

Under rådande omständigheter med Covid-19 har enkäten inte 

kunnat genomföras som planerat.



Mål för gymnasieskolan

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser.

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med en högskoleförberedande- respektiv 

yrkesexamen.

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

Jämförelse med riket sker inom följande områden:

a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år.

b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola.

c) Genomsnittlig betygspoäng.

d) Högskoleförberedande- respektive yrkesexamen.



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

Skola 2018/19 2019/20

AL 81 62

BÄ 78 78

SE 52

Exkl. IB

65

VS 77 72

TOTALT 71,5

Exkl. IB

71,7

Exkl. IB
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Andel med examen 

Skola 2018/19 2019/20

AL 91 94

BÄ 91 96

SE 78 83

VS 87 94

TOTALT 87 92

SIRIS 91
Nationell statistik 

kommer i december
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med examen

Borås 2017-
18
(lokal 
statistik)

Borås 
2018-19
(lokal 
statistik)

Borås 
2018-19
(SIRIS)

Borås 
2019-20
(lokal 
statistik)

Samtliga 
nationella 
program (exkl. 
IB)

14,4 14,4 14,4 14,4



GBP programvis för elever med examen 2018/19
(jfr. 17/18 och 18/19)

2018 2019 2020

Program Poängsnitt

Barn- och fritidsprogrammet 13,3 13,7 13,4

Bygg- och anläggningsprogrammet 14,32 14,1 14,2

Ekonomiprogrammet 13,7 13,4 14,6

El- och energiprogrammet 12,64 12,7 13,3

Estetiska programmet 13,81 14,5 14,3

Fordons- och transportprogrammet 14,09 13 13,1

Handels- och administrationsprogrammet 12,77 13,4 13

Hantverksprogrammet 14,8 14,6 14,5

Hotell- och turismprogrammet 13,86 14,2 14,2

Humanistiska programmet 15,09 14,1 14,5

Industritekniska programmet 13,58 14 13,7

Naturvetenskapsprogrammet 15,7 16 15,7

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 14,43 15,7 14,7

Samhällsvetenskapsprogrammet 15,1 15 14,7

Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet 16,62 17,8 17,5

Teknikprogrammet 14,63 14,5 14,6

VVS- och fastighetsprogrammet 13,36 12,2 12,7

Vård- och omsorgsprogrammet 13,66 13,6 12,9

Total 14,38 14,4 14,4

International Baccalaureate

Poängsnittet är baserat på elever med examensbevis
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Mål för gymnasiesärskolan

• Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling utifrån betyg och kommunikativ förmåga, 

samt få stöd att säkerställa övergången till arbetslivet.

• Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella 

program med betyg i samtliga ämnen.



Resultat GYSÄR 2019-20

Almås

Nationella

program

Bergslena

Nationella

program

Viskastrand

Nationella

program

Antal elever med 

slutbetyg från 

gymnasiesärskolan/ex

amen

3 7 1

Antal elever med 

utdrag från 

betygskatalogen

0 2 0

Elev omvänt 

integrerad, Betyg ges 

av Tullen-gymnasiet 

Alternativt från annan 

kommun

0 0 0

Antal elever utan 

betyg
0 0 1

Totalt antal elever som 

avslutat sin utbildning
3 9 2



Mål för Vuxenutbildningen

• Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt 

uppsatta mål

• Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. 

Utfall kommer senare under hösten.
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Budget 2021:1 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 

Budget 2021:1 och översänder detsamma till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen. 

        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för Budget 

2021:1. Budget 2021:1 utgår från nämndens mål och uppdrag, preliminär 

ekonomisk ramtilldelning och en omvärldsanalys. Förvaltningen har presenterat 

fyra prioriterade utvecklingsområden för nämnden och det fortsatta 

utvecklingsarbetet med dessa ligger till grund för budgeten.  

 

Efter två år med besparingar gör förvaltningen bedömningen att det finns ett 

behov av en ramhöjning för att kunna leverera välfärd på de nivåer som 

nämnden gjort tidigare. Alla elevers rätt till lika villkor skall inte behöva 

kompromissas med.  

 

De medel utöver ram som nämnden ser behov av skall användas till: 

 Ökade kostnader för gymnasieelever med särskilda behov, särskilda 
skolplaceringar: 3 mnkr 

 Attrahera och behålla elever från KAA-registret: 3 mnkr. 
 Ökade kostnader distributionscentralen: 1 mnkr 
 Satsning på lärlingsutbildning för gymnasiesärskolans yrkesprogram: 2 

mnkr 
 Volymökningen av egenfinansierad Vuxenutbildning med bibehållen 

kvalitet: 8 mnkr 

 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021:1 

2. Nulägesanalys 2021                                



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Samverkan 

FSG 2020-08-19 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Budget 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2021 2(27) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................ 3 

2 Omvärldsanalys ................................................................................ 4 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och 

uppdrag ............................................................................................. 7 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga .................................................. 7 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande ................................... 10 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt ......................................................... 10 

3.4 Ekonomi och egen organisation .................................................................. 10 

4 Nämndens verksamhet ................................................................... 12 

4.1 Ekonomiskt sammandrag ............................................................................ 12 

4.2 Nämndens uppgift ....................................................................................... 12 

4.3 Ekonomiska förutsättningar ......................................................................... 14 

4.4 Verksamhet 2021 ........................................................................................ 18 

5 Verksamhetsmått ............................................................................ 24 

5.1 Gymnasieskola ............................................................................................ 24 

5.2 Gymnasiesärskola ....................................................................................... 25 

5.3 Vuxenutbildning ........................................................................................... 26 

6 Investeringar ................................................................................... 27 

6.1 Investeringar, årliga anslag ......................................................................... 27 

 

  



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2021 3(27) 

1 Inledning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetdag fokuserade på framtida möjligheter och 
utmaningar samt de planeringsförutsättningar som gäller för Budget 2021 och kommande år. Nämnden 
fick också ta ställning till förvaltningens föreslagna rekommendationer (återfinns i detalj i nästa avsnitt), 
vilka den ställde sig bakom. Flera andra inspel till de föreslagna rekommendationerna och åtgärderna 
framkom under dagen, vilka bildar ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med de prioriterade 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Dagen innehöll vidare fördjupade diskussioner kring nulägesanalysen. Ekonomisk situation med 
uppdatering kring prognos och problematik med köpta och sålda platser, vuxenutbildningens utökade 
uppdrag där nämnden behöver planera för en utökad verksamhet till följd av COVID-19 och 
situationen på Almåsgymnasiet som ser en tydlig trend med färre förstahandsansökanden lyftes särskilt. 
Under dagen presenterades uppdaterad elevprognos och uppdrag från den politiska beredningsgruppen 
för framtidens gymnasieskola. 

Dagen avslutades med en genomgång av nämndens riskanalys vilket är ett viktigt underlag för Budget 
2021 och planen för intern kontroll. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värdegrund har, 
under flera år, legat på en stabil nivå i paritet med de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige, trots två år 
med besparingar. Läget på gymnasieskolan bedöms i dagsläget inte lämna något utrymme för ytterligare 
besparingar utan att påverka elevens rätt till likvärdiga förutsättningar för att nå utbildningsmålen. 
Verksamheten har efter omständigheterna bedrivits med fortsatt hög kvalitet även under perioden av 
COVID-19. 

COVID-19 har under våren tvingat förvaltningen till fokusering på grunduppdraget att bedriva 
kvalitetssäker undervisning vilket att gjort att flera uppstartade projekt har fått skjutas på framtiden. 
Arbetet med Bildningsstaden kommer att tas upp igen till hösten då det även kommer att behöva 
fokuseras på stödåtgärder för de elever som haft svårare att följa undervisningen under våren. 

En uppdaterad elevprognos visar att det till 2025 behöver erbjudas platser till drygt 550 fler elever än 
idag. I den siffran förutsätts att friskolorna ligger kvar på en andel på 15% av alla elever. Att starta upp 
nya program har varit svårt och inte gett det antal sökanden som förväntats och ökande antal av de 
program som idag erbjuds har lågt antal sökanden vilket gör att de blir kostsammare att driva. 

En strategi för att hantera dessa utmaningar är att genomföra prioriterade åtgärder, vilka har sin 
utgångspunkt i de fyra prioriterade gemensamma utvecklingsområdena; 

 Ökad måluppfyllelse 

 Kompetensförsörjning 

 Främja integration 

 Framtidens lärande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer prioritera följande i budget 2021 

 Nämnden ger förvaltningen i Budget 2021 i uppdrag att genomföra förslag till åtgärder inom 
ramen för de gemensamma utvecklingsområdena. 

 Nämnden arbetar vidare med framtidens gymnasieskola  

 Nämnden prioriterar samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i syfte 
att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade 
utvecklingsområdena och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet. 

 Nämnden prioriterar ner ambitionen att erbjuda alla program och inriktningar i syfte att frigöra 
resurser för att kunna bygga ut de program där det finns ett högt söktryck 

 Nämnden bör i sin styrning och ledning av förvaltningen beakta Kommunstyrelsens beslut om 
Tillitsbaserad styrning, främst genom prioriteringar av mål och uppdrag, i syfte att skapa ett 
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handlingsutrymme för förvaltning/profession. 

2  Omvärldsanalys 

Den demografiska utvecklingen pekar på att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför 
kommande utmaningar. Det kommer vara viktigare än någonsin att långsiktigt planera för en god 
ekonomisk hushållning och en verksamhet i ekonomisk balans. Nämnden har under budgetåren 2019 
och 2020 arbetat med anpassningar i verksamheten för att nå en budget i balans vilket nu börjar synas i 
uppföljning och verksamhet, ytterligare anpassningar bedöms direkt påverka kvaliteten. En ny 
resursfördelningsmodell är införd för att hårdare kontrollera medel till gymnasieskolorna. 

Diskussion kring besparingar för Gymnasiesärskolan är uppstartad, hittills har nämndens besparingar 
inte behövt göras på denna verksamhet men ytterligare besparingar behöver utökas även hit. 
Gymnasiesärskolan i Borås driver idag en framgångsrik satsning på lärlingsutbildning inom 
yrkesprogram som är referens för liknande satsningar runt om i landet och får ut dessa elever i arbete 
efter sin skolgång men driver extra kostnader från stadsram. 

Vissa delar av verksamheten är statsbidragsfinansierad, framförallt inom språkintroduktionen för 
nyanlända samt inom Vuxenutbildningen. Dessa riktade bidrag bör hanteras som osäkra intäkter, de 
kan tillkomma med kort varsel och de kan dras undan med kort varsel, vilket vi sett de senaste åren. 
För vuxenutbildningen väntas effekterna av COVID-19 att resultera i ökat antal elever som har rätt till 
utbildning och vill utbilda sig vidare, denna ökning av elever behöver hanteras inom nämndens 
befintliga ram och är viktig för att säkra stadens egen kompetensförsörjning framför allt inom vård och 
omsorg. 

Befolkningsprognosen visar att elevunderlaget kommer öka, vilket innebär att skolan måste 
dimensioneras för en elevökning på drygt 550 elever till år 2025. Inom Borås Stad finns idag möjlighet 
att skapa en extra kapacitet i befintliga lokaler till ca 300 fler elever om de lokaler som finns utnyttjas 
maximalt. Detta gör att nämnden måste börja planera för om/tillbyggnader tillsammans med 
Lokalförsörjningsnämnden under 2021. 

I denna planering är det viktigt att de förutsättningar som lyfts fram i förvaltningens gemensamma 
utvecklingsområden blir styrande för hur skolan och programstrukturen ska utformas. Ytterligare en 
viktig förutsättning att beakta i planeringen är att det finns program som under en längre tidsperiod inte 
fyllt utbildningsplatserna, samtidigt som det finns andra program där meritvärdena skjutit i höjden. En 
konsekvens av detta är att elever med låga meritvärden, som gjort sig behöriga till ett nationellt 
program, inte kommer in på något av de val de önskat. Det blir en ekonomisk utmaning att öka 
organisationen på de program som har högt söktryck, samtidigt som förvaltningen ska driva 
utbildningar med få elever. 

Elevernas preferenser och val är en faktor som påverkar tillgängliga medel. Underskott i relationen 
mellan köpta och sålda platser ställer nya krav på löpande uppföljningar och blir en viktig del i 
planeringen av framtidens gymnasieskola. 

I arbetet med att definiera underskott mellan köpta och sålda platser har ytterligare en kostnad 
identifierats som ligger utanför nämndens kontroll och det är placering av elever med särskilda behov, 
SIS- placeringar, där kostnaderna de senaste åren ökat. 

Gemensamma utvecklingsområden 

Ett viktigt underlag i budgetarbetet är de fyra gemensamma utvecklingsområdena. Dessa har genom 
analys på enhetsnivå och förvaltningsnivå arbetats fram med utgångspunkt i resultat, behov av 
förbättringar och omvärldsfaktorer. Utvecklingsområdena har arbetats med i nämnden sedan våren 
2019. Nedan följer en beskrivning av dessa gemensamma utvecklingsområden, vilka ligger till grund för 
förvaltningens fortsatta förbättringsarbete. Dessa är också en viktig del i stadens arbete med social 
hållbarhet. 
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Framtidens lärande -Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen 
och kunskapskraven. Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling 
och lärande, ge en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. I dagens samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som 
krävs i ett kommande yrkesliv. 

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

COVID-19 har tagit förvaltningen ett stort steg framåt när det gäller digitalisering och det vill nämnden 
använda för att utveckla digitaliseringsarbetet genom att hitta andra former för internationella 
samarbeten. 

I arbetet med framtidens lärande har några områden lyfts fram som särskilt viktiga att prioritera och 
utveckla vidare med fokus på framtidens lärmiljö; 

 Samverkan med högskola, näringsliv och andra förvaltningar 

 Internationalisering 

 Digitalisering 

 Karriärvägledning 

 Stärka skolornas attraktion 

 Marknadsundersökning  

Främja integration - Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar inkludering i Borås 
stads gymnasieskolor, i syfte att skapa en stark organisation som ger alla elever likvärdiga 
förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans 
demokratiska uppdrag. 

Utifrån det statistiska underlaget framträder en tydlig bild av att Borås Stads gymnasieskolor har 
skillnader i socioekonomisk bakgrund och en tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en 
tydlig uppdelning med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Denna organisatoriska 
uppdelning skapar i sig en sortering av elever som motverkar inkluderingens alla fördelar. Skolorna har 
också olika kulturella traditioner. Allt för homogent sammansatta elevgrupperingar motverkar den 
socialt hållbara samhällsutvecklingen. Enligt skolans styrdokument ska verksamheten bygga på 
demokratiska principer, därför är det skolans uppgift att skapa en god miljö för den mångfald som barn 
och unga representerar. 

Förvaltningen har identifierat behovet att arbeta vidare med Inkludering fördelat på: 

 Proaktiv styrning och ledning av introduktionsprogrammet 

 Utveckling av enheten för kommunala aktivitetsansvaret 

 Skolkultur i förhållande till skolans demokratiska uppdrag 

  

Kompetensförsörjning - Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat 
personalarbetet under året och kommer att göra så även långsiktigt. 

Personalomsättningen (extern rörlighet inklusive pensionsavgångar) i förvaltningen var under perioden 
1/5 2019 till 30/4 2020 på åtta procent. Förvaltningens bedömning är att det är en rimlig nivå, vilket 
kan peka på att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som har förmågan att behålla sin personal. 
Dock behövs strategier för att attrahera och rekrytera stärkas för att säkerställa att förvaltningen har rätt 
kompetens för rätt ändamål. Här vill förvaltningen arbeta vidare med att stärka arbetsgivarerbjudandet 
och riktade insatser mot svårrekryterade grupper, tex speciallärare inom särskolan, yrkeslärare med 
färdig examen och vissa ämneslärare. 

Förvaltningen ser behov av att arbeta vidare med: 
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 Förtydliga arbetsgivarerbjudandet i förhållande till förvaltningens arbetsplatser/skolor 

 Riktade insatser mot svårrekryterade grupper 

Ökad måluppfyllelse - Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat, både vad gäller 
kunskaper och värdegrund, har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års 
tid. Inom fyra av fem områden i SKR:s "Öppna jämförelser" ligger Borås Stads gymnasieskolor bland 
de bästa 25 procenten av landets kommuner. 

Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer 
mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och 
högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga 
kurser. 

COVID-19 öppnar också upp nya möjligheter till utveckling av undervisningen enligt lärdomar från 
den period där undervisning bedrivits näst intill enbart genom fjärr- och distansundervisning. En oro 
finns för de elever som har haft svårare att följa undervisningen, dessa behöver följas och ges relevant 
stöd under kommande läsår i form av förlängda kurser och lovskola. Hur omfattande stöd som behövs 
beror på hur normal undervisning som kan bedrivas under hösten. 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande 
utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat förbättringsområden: 

 Implementering av stödmaterial/rutin för ökad närvaro 

 Fortsatt samverkan med IFO 

 Utveckling av undervisning från lärdomar av fjärr- och distansundervisning 

 Stöd till elever som kommit efter i undervisningen på grund av COVID-19 

Förvaltningen vill också skapa ett systematiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA), KAA innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16 och 
19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet håller sig sysselsatta. Kommunen 
ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder, i Borås finns det ca 400 individer 
registrerade. I den analys som genomförts av GVUF framkommer att ungdomarna i KAA har en 
varierad, ofta komplex, problematik som pågått längre tid. Den nya KAA-enheten startade sin 
verksamhet i provisoriska lokaler i april 2020 och beräknas vara i full drift i augusti som en del av 
förvaltningens ordinarie verksamhet. 

För att öka måluppfyllelsen krävs att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna 
utvecklas. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med eleverna på en skola innebär att alla 
professioner arbetar med eleverna och har ett salutogent förhållningssätt, dvs. arbetet börjar i 
klassrummet tillsammans med eleverna. Skolorna har kommit olika långt i sitt arbete men några 
gemensamma utvecklingsområden har dock identifierats. 

Pågående utredningar som kommer att påverka nämndens verksamhet 

Utredning nytt betygsystem-  Regeringen har tillsatt en betygsutredning som ska föreslå hur 
ämnesbetyg kan utformas för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över 
hur betygen skulle kunna ge en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne. 
Utredningen ska redovisa sina förslag senaste den 17 augusti 2020. 

Utredning om planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning och 
gymnasieskola - Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag att föreslå hur utbildning inom 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
(särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. 

Utredaren anser att åtgärder behöver vidtas inom en rad områden för att trygga 
kompetensförsörjningen,underlätta omställning och karriärbyte för vuxna, förenkla etableringen på 
arbetsmarknaden för ungdomar, samt inte minst för att mer effektivt använda de resurser som 
samhället avsätter för utbildning. För att åstadkomma detta föreslås flera principiella förändringar: 
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 Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov och 
arbetsmarknadens behov.  

 Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller planering och dimensionering 
av vilka utbildningar som ska erbjudas samt för gymnasieskolan hur många platser som ska 
finnas på dessa. Staten ska därför besluta om regionala ramar för utbudet. 

 Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av planering och samarbete 
mellan huvudmän. 

 De fristående skolornas roll i utbildningssystemet ska stärkas och att lika villkor så långt möjligt 
ska gälla för huvudmän för fristående och kommunala skolor. 

  

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel elever som känner sig 
trygga i gymnasieskolan, %. 

95 100  100 100 

Andel elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen. 

91 95 92 95 95 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever värderar skolans pedagogiska och sociala 
klimat inom fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, inflytande och 
delaktighet samt rektor. Skolklimatundersökningen har en fyrgradig svarsskala. Inom området 
värdegrund finns frågan "Jag känner mig trygg". 
 
Under läsåret 19/20 har Skolklimatsundersökningen inte kunnat genomföras på bred front pga. Covid-
19. Den statistik som finns är inte tillräckligt tillförlitlig för att göra en analys på förvaltningsnivå. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Så nås målet för indikatorn 

Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och anställningsbarhet. Utbildningen på 
högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen och fortsatta studier. Båda 
examina kallas gymnasieexamen.  
För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen efter ett nationellt program utfärdas ett 
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studiebevis i stället för ett examensbevis. 
 
Utfallet efter läsåret 2019/20 var 92 procent vilket får anses vara ett mycket högt resultat med tanke på 
att en stor del av vårterminens undervisning skett via fjärr- och distansundervisning.  
Målsättningen är att ytterligare höja andelen elever som avslutar sin gymnasieutbildning med en 
examen. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, beskriva och 
säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena (Det goda 
lärandet/Systematisk kvalitetsarbete/Värdegrund) och som är av vikt för att öka elevernas 
måluppfyllelse. Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och 
analysera sina resultat för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder och bedöma egna utvecklingsbehov 
för fortsatt utveckling och förbättring av utbildningarna, både de skolförlagda delarna och de 
arbetsplatsförlagda, såsom APL och lärling. På övergripande förvaltningsnivå görs betygsanalyser i syfte 
att säkra rättssäker bedömning 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

1. Alla elever ska lämna 
gymnasieskolan med minst 
betyget E i samtliga kurser. 

71,5 78  78 80 

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

 90  90 95 

3. Alla elever ska slutföra 
gymnasiesärskolans 
nationella program med 
betyg i samtliga ämnen. 

100 100  100 100 

4. Alla elever ska fullfölja sin 
studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. 

63 70  70 75 

1. Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg, E, i alla kurser efter avslutad 
utbildning. 
Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat 
för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma utvecklingsbehoven för fortsatt utveckling av 
utbildningens omfattning och innehåll. 
 
Ett övergripande arbete, i form av kvalitetsdialog, har inletts för att ta fram en förbättrad modell för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, uppföljning och analys av resultaten, både kunskaps- och 
värdegrundsrelaterade. Det yttersta syftet med arbetet är att höja den genomsnittliga betygspoängen. 
Utifrån resultaten av kvalitetsdialogerna har några utvecklingsområden kopplat till resultaten på 
enskilda enheter identifierats. Insatser kommer att genomföras i syfte att stödja enhetens 
utvecklingsarbete under läsåret 20/21. 
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2. Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till 

nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens mål är att alla elever på introduktionsprogrammen går efter ett års studier vidare till 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. Indikatorn avser gymnasieskolans 
introduktionsprogram preparandutbildning, individuellt alternativ, språkintroduktion och 
yrkesintroduktion. 
 
I syfte att öka träffsäkerheten i analyserna av måluppfyllelsen för eleverna på Introduktionsprogrammet 
har en ny modell för uppföljning av resultaten tagits fram under våren 2020. Då elevresultat inte går att 
följa i IST-analys på samma sätt för eleverna på Introduktionsprogram som för eleverna på nationella 
program kan resultaten inte redovisas förrän rektor för respektive skolenhet rapporterat in resultaten i 
sin kvalitetsbedömning i oktober. 

3. Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i 

samtliga ämnen. 

Så nås målet för indikatorn 

Indikatorn avser gymnasiesärskolans nationella program på Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet och 
på Viskastrandsgymnasiet.  
 
Gymnasiesärskolan har över tid haft mycket höga resultat, under läsåret 19/20 avslutade en av 14 elever 
sin utbildning utan betyg i samtliga ämnen. Gymnasiesärskolan arbetar fortsatt med att kontinuerligt 
följa upp och analysera sina resultat för att säkra den goda kvalitet som finns i verksamheten. Det sker 
exempelvis genom uppföljning av utvecklingsbehov som finns i verksamheten som syftar till att stärka 
personalens kompetens att möta elevernas behov. 

4. Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 

Så nås målet för indikatorn 

Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Planen är verktyget för att planera 
elevens utbildning och ska innehålla uppgifter om elevens mål och omfattning av studierna. Det är 
elevens hemkommun som har det yttersta ansvaret för att en studieplan tas fram för varje elev.  
Resultaten för vuxenutbildningen redovisas senare under hösten då årets terminer inte avslutas förrän 
efter sommaren. Utfallet för vuxenutbildningen 2019 var att 63 procent av eleverna uppnådde sina 
personligt uppsatta mål i studieplanen (viktigt att beakta att ett avbrott i studierna på vuxenutbildningen 
kan betyda att eleven fått ett jobb och därmed inte fortsatt studierna enligt plan).  
 
På organisationsnivå har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra flexibiliteten i studierna och skapa 
möjligheter för elever att kombinera flera utbildningsformer. Vuxenutbildningen har under året sett en 
ökande tillströmning till sina utbildningar vilket beror på det ändrade konjunkturläget i landet. Med 
anledning av den pågående pandemin och statliga direktiv gällande vuxenutbildningens roll som 
kompetensförsörjare sker ett arbete med att anpassa organisationen för att kunna möta ett ökande 
behov av utbildningsplatser. 
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3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

19,4 25 18,1 25 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Utfall 2019 avser perioden 2019-05-01 - 2019-12-31. Innan dess har det saknas tillförlitligt system för 
att få ut underlag för inköp av närproducerade livsmedel. Skolorna har anpassningskrav och 
livsmedelsbudgetarna är ansträngda, vilket leder till att man i många fall väljer billigast alternativ, vilket 
gör att målvärdet för 2021 inte sätts på högre nivå. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

44,4 50 40,1 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för 2020 kommer inte att uppnås på grund av kostnadsökningar på nio procent i och med 
upphandlingsavtalet. Ovanpå detta har skolorna anpassningskrav och livsmedelsbudgetarna är 
ansträngda. Med detta som grund kommer målvärdet för 2020 bli svårt att nå och det sätts inte på 
högre nivå för 2021. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

4,5 4,5 4,4 4,5 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

10,3 20 9 15 10 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

48 43  45 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.  
 
Från hösten 2019 och fram till mars 2020 minskade och stabiliserade sig sjuktalen i förvaltningen. På 
grund av Corona finns det efter mars månad en ökning vilken innebär att målvärdet för 2020 ej 
kommer att nås. Detta kommer även påverka utfallet för 2021. Av den anledningen behåller nämnden 
ett målvärde på 4,5%, med en förhoppning att Corona får en mindre påverkan av utfallet under hösten 
2020 och under 2021. 
 
Förvaltningen har under många år haft en sjukfrånvaro runt 4%. Under perioden 2015-2016  noterades 
en marginell ökning, 2017 stabiliserades nivån för att sedan öka igen under 2018 och 2019. 
Målsättningen över tid är att sjukfrånvaron minskar till 4%.  
 
Under 2021 kommer förvaltningen fortsatt inrikta sig på att arbeta med att tidigt sätta in insatser och 
följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär. Nämndens mål är att fortsatt 
hålla sjukfrånvaron låg, inom intervallet för normal sjukfrånvaro eller lägre. Nämnden arbetar aktivt 
med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på 
förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, 
uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare 
som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behöver genomföras 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Under 
2020/2021 kommer också effekterna gällande medarbetarnas mående under och efter Corona att följas 
upp. 
 
Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås 
Stads riktlinjer. Under 2019 har Borås Stad startat upp en stödfunktion "Organisationshälsa" som har 
till syfte att arbeta för ökad hälsa i organisationen och tidigt fånga upp ohälsa i verksamheten och stödja 
med förslag på åtgärder och förebyggande insatser. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt. 
 
Nämnden har för 2021 ökat ambitionen med att minska antalet timavlönade och också anpassat 
målvärdet utifrån utfallet för de två senaste åren. Vissa delar av verksamheten arbetar med anpassningar 
genom att genomföra organisationsförändringar, under omställningsperioden kan behovet av 
timavlönad personal öka. Under Corona finns en ökad korttidsfrånvaro, det kan komma att innebära att 
behovet av timavlönade medarbetare ökar i delar av verksamheten.  
 
För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet 
medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till 
elev eller för att täcka tillfällig frånvaro av medarbetare eller för att täcka sjukfrånvaro. Nämndens 
långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet 
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timavlönade skall minska. 
 
Utifrån beslut om "en väg in i Borås Stad" för timavlönad personal är förvaltningen från 2017 ansluten 
till Bemanningsenhet för timavlönad personal inom kost, lokalvård och vaktmästeri och sedan hösten 
2018 för pedagogisk personal. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt. 
Nämnden uppmuntrar anställda att ta del av Borås Stads friskvårdsförmåner. Information om 
förmånerna sker på APT enligt rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Intäkter 287 032 260 325 257 325 255 023 

Kostnader -829 917 -804 281 -806 725 -814 125 

Buffert 0 -5 444 0 -5 648 

Nettokostnader -542 885 -549 400 -549 400 -564 750 

Kommunbidrag 526 920 549 400 549 400 564 750 

Resultat -15 965 0 0 0 

Ackumulerat resultat 3 469 3 469 3 469 3 469 

     

Nettoinvesteringar     

4.2 Nämndens uppgift 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Verksamhetsbeskrivning 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt för att driva elevhem enligt LSS 
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innehar det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16 
– 19 år och ska i samverkan med andra kommunala aktörer utöva ansvaret. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 

 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2021 13(27) 

nämndens ansvarsområde, 

 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande 
föreskrifter. 

Nämnden har beslutat om fyra prioriterade utvecklingsområden: Framtidens lärande, Främja 
integration, Kompetensförsörjning och Ökad måluppfyllelse. Arbetet med dessa utvecklingsområden 
kommer prägla verksamhetsutvecklingen under kommande år. 

Ett annat prioriterat område är samarbetet och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i 
syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade 
utvecklingsområdena, det kommunala aktivitetsansvaret och stadens gemensamma arbete med social 
hållbarhet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 

Administrativa och övriga gemensamma funktioner 

Syfte 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska ge stöd till de olika enheterna samt svara för 
ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisningar gentemot kommunledning. 

Verksamhetsbeskrivning 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utövar den politiska ledningen för de utbildningar 
som ingår i ansvarsområdet. För ärendeberedning, strategisk planering och den operativa 
ledningen svarar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Gymnasieantagningen handlägger antagningen till åk 1 i gymnasieskolan på uppdrag av åtta kommuner 
i Boråsregionen (inkl Borås) och samtliga fristående gymnasieskolor i Borås. 

Gymnasieskolan 

Syfte 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, för personlig utveckling 
och för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Verksamhetsbeskrivning 

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. I linje med förordningen GY11 erbjuds 17 nationella program samt fyra 
inriktningar inom introduktionsprogrammet inom gymnasieskolan. Utöver detta bedrivs ett antal 
inriktningar, lokala profiler, spetsutbildningar och International Baccalaureate. Gymnasieskolans breda 
och attraktiva utbud är fördelat på följande skolor: 

 Almåsgymnasiet 

 Bäckängsgymnasiet 

 Sven Eriksongymnasiet 

 Viskastrandsgymnasiet. 

Gymnasiesärskolan 

Syfte 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge 
en god grund för yrkesverksamhet, för fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 

Verksamhetsbeskrivning 

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. I linje med Gysär13 anordnas sju nationella program och det individuella 
programmet, fördelade på följande skolor: 
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 Bergslenagymnasiet 

 Hulta Ängar 

 Almåsgymnasiet 

 Viskastrandsgymnasiet 

Utöver detta finns LSS-verksamhet i form av korttidstillsyn, som är en fritidsverksamhet för elever i 
gymnasiesärskolan. Denna verksamhet bedrivs på Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymasiet 
och i form av ett elevhem. 

Vuxenutbildning 

Syfte 

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt livslånga 
lärande vara en viktig aktör i arbetsmarknadspolitik, integration och kompetensförsörjning. 

Verksamhetsbeskrivning 

Vuxenutbildningen ska 

 förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället samt 
möjliggöra fortsatta studier. 

 fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier 
och för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

 även vara en tillväxtfaktor för arbetsmarknaden i kommunen och genom 
arbetsmarknadspolitiska insatser och kompetensförsörjning. 

 vidmakthålla en fortsatt hög kvalitativ nivå genom ett professionellt arbetssätt och välutbildad 
personal. Vuxenutbildningen ska fortsätta att anpassa sitt utbud och val av studieformer efter 
individens och arbetsmarknadens efterfrågan. 

 arbeta med att nå unga som varken studerar eller arbetar, att utveckla sammanhålla studiespår 
och skolans digitalisering. 

Annan verksamhet - Naturskolan 

Syfte 

Genom en tidigare omorganisation placerades verksamheten i nämndens ansvarsområde. Ingen av 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter nyttjar Naturskolan. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Omvärldsförutsättningar som påverkar budget 2021 

SKR spår i sin ekonomirapport under våren 2020 att skatteunderlagstillväxten kommer försämras 
kraftigt i år. Från att ha legat på 3,0 % tillväxt under 2019 förväntas den hamna på 0,9% under 2020 
enligt majprognosen (jämfört med 1,8% från aprilprognosen). Denna låga tillväxt kan jämföras med 
krisen år 2009, då den låg på 1,2%. 

Arbetsförmedlingens rapporter visar att antalet varsel i Borås under årets första kvartal ligger på en 
betydligt högre nivå än krisåret 2009, vilket också pekar på vikande skatteunderlag. SKR bedömer att 
arbetslösheten på nationell nivå kommer hamna på runt 9%. Konjunkturinstitutet spår i sin aprilrapport 
att situationen kommer drabba landet med en "synnerligen djup lågkonjunktur" och man räknar med 
att svensk BNP faller med 7 procent i år. 

Allvaret i situationen understryks av att Regeringen aviserat ett antal kraftiga stödpaket till 
kommunerna, vilket underlättar ambitionen att upprätthålla nivån på välfärden. Hur dessa tillskott ska 
hanteras i staden är inte helt klart i skrivandets stund, men uppenbart är att nämndens välfärdsuppdrag 
har påverkats av situationen. 
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Det så kallade demografiska trycket kommer vara fortsatt högt på landets kommuner. Välfärden har 
stora utmaningar att hantera och för nämndens område är det ökningen av ungdomskullarna som är av 
betydelse. Prognosen för ungdomskullen är viktig och förmågan att göra om den till en rimlig 
elevprognos är avgörande för planering av framtidens gymnasieskola. När det gäller Vuxenutbildningen 
är den mindre känslig för negativa konjunkturförändringar beroende på att statliga krisåtgärder ofta 
innefattar riktade satsningar till denna verksamhet. 

Sammantaget innebär de ekonomiska omvärldsförutsättningarna för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden fortsatta ekonomiska utmaningar att hantera. Det är svårt att förutse vilket 
kommunbidrag nämnden tilldelas för kommande budgetår. Det kommer vara viktigare än någonsin att 
långsiktigt planera för och upprätthålla en god ekonomisk hushållning och en verksamhet i ekonomisk 
balans. 

Preliminär budgetram för 2021 

Den ingående budgetramen från 2020 är 549,40 mnkr. 

De procentsatser som används för att räkna upp de ekonomiska ramarna i budget 2021 är 2,0 % för 
personalens lönekostnader och 1,0 % för övriga kostnader. Detta höjer budgetutrymmet för samtliga 
verksamheter med 9,1 mnkr. 

Gällande volymjusteringen för befolkningsunderlaget i åldersgruppen 16 – 18 år kompenseras nämnden 
med 75 % av denna förväntade förändring, vilket höjer ramen med 6,25 mnkr. 

Detta ger en grundram på 564,75 mnkr. 

Än finns inget beslut i kommunfullmäktige om effektiviseringskrav för budgetåret 2021. I linje med 
försiktighetsprincipen behövs det budgeteras för tre olika scenarion: 

1. Effektiviseringskrav 0,5 %, vilket sänker budgetramen med 2,7 mnkr. 
2. Effektiviseringskrav 1,0 %, vilket sänker budgetramen med 5,5 mnkr. 
3. Effektiviseringskrav 1,5 %, vilket sänker budgetramen med 8,2 mnkr. 

Konsekvenser av effektiviseringskraven beskrivs i avsnitt 4.3.1. 

Budgetdisponeringar 2021 

Enligt beslut i kommunfullmäktige skall 1 % av tilldelad ram avsättas till i en central buffert för 
oförutsedda händelser. 

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

Förväntade löneökningar kommer i budget 2022 beräknas med 2 % för samtliga personalkategorier 
från och med april 2022 (månadslön räknas upp med ((2% /12) * 9) = 1,5%). 
Personalomkostnadspålägget beräknas vara oförändrat jämfört med 2020, 40,80 %. 

Ekonomiska planeringsförutsättningar 

Gymnasieskolorna har flera klasser med förhållandevis få elever och detta har lett till en situation som 
innebär att det blivit en större utmaning att bygga en ekonomiskt effektiv organisation för 
verksamheten. Eventuella ytterligare anpassningskrav på gymnasieskolan kommer få stora 
konsekvenser. Därav att det är av stor vikt att de särskilda utmaningar som lyfts fram här säkras genom 
ökat nämndbidrag. 

Placeringarna till specialskolor på gymnasiet (bland annat HVB och SIS-skolor) ökat markant i år. 
Denna ökning är i linje med den volymökning som Individ- och familjeomsorgsnämnden beskriver 
med fler individer som är aktualiserade och fler är föremål även för mer omfattande insatser. 
Gymnasieskolan är direkt påverkad av detta eftersom skolgången inom ramen för insatsen ska 
finansieras här. Jämfört med läsåret 17/18 har antalet elever med dessa specialbehov ökat från 4 till 13 
elever och kostnaden ökat från 0,8 mnkr till ett prognosticerat utfall på 4,5 mnkr 2020. Att 
kostnadsökningen är så stor beror på att kostnaden för varje enskild skolplacering är mycket hög. 
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Under flera år har i genomsnitt 400 elever i åldern 16-19 år stått utanför gymnasieutbildning. Ett 
framgångsrikt arbete med Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) leder till en ökning av elever till 
gymnasieskolan. Dessa elever kommer kräva ytterligare resurser som inte finansieras genom externa 
medel.  KAA-enheten har varit igång sedan 1:e april, i juni fanns 337 individer varav KAA genom 
uppsökande verksamhet har kännedom om sysselsättning för hela 93 procent. Ett realistiskt scenario 
som innebär att 30 av dessa individer börjar i gymnasieskolan skulle kräva resurser på 3 mnkr för ett år, 
baserat på en genomsnittlig programpeng. Sett över en tioårsperiod kommer ett framgångsrikt arbete 
här kräva en nivåhöjning av ramen med 3 mnkr per år, under en tioårsperiod. Utöver elevperspektivet 
är det viktigt att nämnden tillförs medel för att omhänderta denna grupp ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Dessutom är det nödvändig med ekonomiska incitament i nämndens avbrottsförebyggande 
arbete, som är en viktig del i KAA-strategin. 

Kostnaderna för gymnasieskolornas elevrestauranger har ökat med nio procent på grund av upplägget 
med en samordnad distributionscentral. Sett till budgeterade medel motsvarar detta ca 1 mnkr. 

Gymnasiesärskolans nationella yrkesinriktade program har de senaste tre åren satsat på att bygga ut 
lärlingsutbildningen och antalet praktikplatser. Det leder till arbete för ungdomarna och verksamheten 
är framgångsrik, andra kommuner lär av vårt exempel. För att upprätthålla satsningen krävs en 
utökning av handledarresurser (som inte finansieras av statsbidraget), med en kostnad som motsvarar 
fyra årsarbetare, ca 2 mnkr. Det är oerhört viktigt att inte riskera denna framgångsrika satsning för 
denna särskilda elevgrupp ur många perspektiv. Framförallt för individen som kan avsluta sina studier 
och gå ut till en anställning, men det är också viktigt att nämnden tillförs medel för att säkra satsningen 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Flyktingersättningen minskar kraftigt, vilket medför att de elever som tidigare har finansierats av statlig 
ersättning nu måste finansieras av nämndbidraget. Detta påverkar framförallt sfi inom 
Vuxenutbildningen, som tvingats till anpassningar i hela verksamheten för att hantera utvecklingen. 
Anpassningarna drabbar förutom Vuxenutbildningens sfi, de yrkesinriktade utbildningarna inom 
vårdvux, som inte är statsbidragsfinansierade, vilket bromsar den för staden viktiga 
kompetensförsörjningen till vården och omsorgen. Vuxenutbildningen står inför en markant ökad 
efterfrågan på grund av lågkonjunkturen, bedömningen är att det blir en volymökning på upp till tio 
procent på mycket kort tid (beräkningen baseras på budgeterad nivå på ca 80 mnkr). I ljuset av att 
större delen av erbjudandet inom vuxenutbildningen är rättighetslagstiftat innebär det betydande 
utmaningar att hantera elevtillströmningen om inte nämndbidraget utökas. 

Sammanfattning, behov av medel utöver befintlig ram 

 Ökade kostnader för gymnasieelever med särskilda behov, särskilda skolplaceringar: 3 mnkr 

 Attrahera och behålla elever från KAA i gymnasieskolan: 3 mnkr 

 Ökade kostnader distributionscentralen: 1 mnkr 

 Satsning på lärlingsutbildning för gymnasiesärskolan: 2 mnkr 

 Volymökningen av egenfinansierad Vuxenutbildning med bibehållen kvalitet: 8 mnkr 

  

4.3.1 Effektiviseringskrav 2021 

Eventuella effektiviseringskrav måste ses i ljuset av att nämnden under de senaste två åren beslutat om 
och genomfört anpassningar för en ekonomi i balans på sammanlagt 42,6 mnkr. En viktig del i detta, 
förutom tidigare effektiviseringskrav, är budgetanpassningen mellan den egna gymnasieskolan och 
köpta-sålda platser eftersom elevantalet på köpta platser ökat. Detta är en anpassning som kommer 
fortsätta även 2021, beroende på elevernas skolval. Anpassningarna har framförallt berört 
gymnasieskolan och har genomförts genom effektiviseringar i alla delar av verksamheten. Jämfört med 
2019 har personalstyrkan i gymnasieskolan totalt minskat med tre procent (merparten undervisande 
personal), samtidigt har elevantalet ökat med nästan sex procent. 
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Under 2020 har följande personalanpassningar genomförts i nämndens hela verksamhetsområde (med 
främsta genomslag andra halvåret): Undervisande personal 22,5 tjänster, elevhälsopersonal 2,5 tjänster, 
ledningspersonal 2 tjänster, administration 2 tjänster och servicepersonal 4 tjänster, totalt 33 tjänster. 

Samtidigt som det är av största vikt att attrahera ungdomarna till våra egna gymnasieskolor och erbjuda 
ett brett utbud, ser vi att den ekonomiska effektiviteten minskar när vi har fler och fler klasser med 
relativt liten storlek. Möjligheter till ytterligare anpassningar är minimerade. En viktig avvägning i 
sammanhanget är att om vi stänger vissa programinriktningar kan det innebära att eleverna väljer 
fristående skolor istället, vilket också kostar en hel del eftersom programpengen bygger på skolformens 
budget oavsett skolval. 

Ytterligare anpassningskrav kommer nästan uteslutande beröra personalorganisationen efter två år av 
effektiviseringar i alla verksamheter. Förändringar inom pedagogisk personal och elevhälsa kommer ha 
en direkt påverkan på elevernas möjligheter till likvärdig utbildning och elevernas måluppfyllelse. Borås 
Stads goda resultat för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan att äventyras. 

Utöver detta kommer en minskad volym på den icke rättighetslagskyddade egenfinansierade 
vuxenutbildningen, det vill säga vårdvux, få till konsekvens att Stadens kompetensförsörjning till vården 
och omsorgen försämras. 

Beroende på när beslut om anpassningar fattas och den efterföljande omställningsprocessen kan antalet 
årsarbetare betyda fler tjänster i praktiken. Särskilt om förändringarna träder i kraft först i samband med 
läsårsskiftet, vilket ofta är fallet. 

I tabellen nedan exemplifieras effektiviseringskraven endast med antal årsarbetare.Oavsett nivå på effektiviseringskrav 
slår de direkt på personalorganisationen eftersom övriga kostnadsslag har effektiviserats genom de senaste två årens 
anpassningar och i en lokalintensiv verksamhet kan hyreskostnaderna knappast förändras inom ett budgetår.  

Effektiviseringsåtgärder Minskad ram 0,5% 
Minskad ram med 

1,0% 
Minskad ram med 

1,5% 

Personal, undervisande och övrig 4,5 
ÅA 

2 747   

Personal, undervisande och övrig 9 ÅA  5 494  

Personal, undervisande och övrig 14 
ÅA 

  8 241 

Summa 2 747 5 494 8 241 

4.3.2 Jämställdhetsperspektivet 

Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar, oavsett bakgrund. Den innebär att alla har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och 
likvärdig myndighetsutövning. 

Inom området Jämställdhet har förvaltningen identifierat två utvecklingsområden: 

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

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

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

4.4 Verksamhet 2021 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Central administration     

Intäkt 721 695 695 700 

Kostnad -16 440 -17 695 -17 695 -18 500 

Nettokostnad -15 719 -17 000 -17 000 -17 800 

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -1 007 -1 200 -1 200 -1 200 

Nettokostnad -1 007 -1 200 -1 200 -1 200 

Gymnasieskola     

Intäkt 170 316 153 896 149 896 147 059 

Kostnad -582 987 -563 952 -565 396 -572 661 

Nettokostnad -412 671 -410 056 -415 500 -425 602 

Vuxenutbildning     

Intäkt 109 777 96 282 99 282 100 164 

Kostnad -185 855 -174 282 -177 282 -179 464 

Nettokostnad -76 078 -78 000 -78 000 -79 300 

Gymnasiesärskola     

Intäkt 10 756 12 404 11 404 11 000 

Kostnad -46 390 -48 238 -46 738 -45 100 

Nettokostnad -35 634 -35 834 -35 334 -34 100 

Naturskola     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -402 -500 -500 -500 

Nettokostnad -402 -500 -500 -500 

Insatser enligt LSS     

Intäkt 3 444 2 448 2 448 1 800 

Kostnad -4 818 -3 814 -4 314 -2 400 

Nettokostnad -1 374 -1 366 -1 866 -600 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -5 444 0 -5 648 

Nettokostnad 0 -5 444 0 -5 648 

Totalt     
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Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Intäkt 295 014 265 725 263 725 260 723 

Kostnad -837 899 -815 125 -813 125 -825 473 

Nettokostnad -542 885 -549 400 -549 400 -564 750 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.4.1 Central administration, politisk verksamhet och buffert 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administrations mål och uppdrag utöver det 
löpande arbetet: 

 Arbeta enligt utvecklingsplan 2016-2021, Bildningsstaden Borås, i syfte att förbättra och 
utveckla verksamheterna. 

 Leda och styra arbetet med de fyra gemensamma prioriterade utvecklingsområdena som 
presenterats i inledande avsnittet. 

 Fortsätta samarbetet med Boråsregionen för samverkan kring gymnasieskola och 
vuxenutbildning. 

 Fortsätta arbetet med konsultation och rådgivning i psykologiska frågor i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. 

 Följa upp och utveckla arbetet med särskilt stöd och elevhälsans främjande och förebyggande 
arbete i förvaltningens verksamheter. 

 Fortsätta arbetet med kvalitativa kunskapsuppföljningar. och undersökningar för utvärdering av 
skolornas sociala och pedagogiska klimat. 

I samband med budget 2020 gjordes en anpassning för den centrala administrationen. Nämndbidraget 
för 2021 kommer inte innebära någon särskilt riktad anpassning för dessa verksamheter, utöver det som 
den eventuella generella anpassningen som kommunbidraget kan medföra. 

4.4.2 Gymnasieskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förutom de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt har 
gymnasieskolan att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
utvecklingsplanen för 2016-2021, Bildningsstaden Borås. Målen för gymnasieskolan är att alla elever ska 
lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser, alla elever ska lämna gymnasieskolan med 
högskoleförberedande- respektive yrkesexamen och alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 
års studier vidare till nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 

Läsåret 19/20 har på många sätt varit utmanande, med anpassningar för en ekonomi i balans, stora 
problem med det skoladministrativa IT-systemet och inte minst corona-pandemin som påverkat skolan 
i mycket stor utsträckning. Det är viktigt att i dessa tider än mer värna elevernas lika möjligheter att 
lyckas i skolan. 

När det gäller måluppfyllelsen visar den senast tillgängliga statistiken att andelen elever med examen 
ökat något (från 90,9% till 92%) och den genomsnittliga betygspoängen ligger oförändrad jämfört med 
föregående läsår. Detta är positivt och vittnar om en stor arbetsinsats under mycket utmanande 
omständigheter. 
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Elevunderlaget till gymnasieskolan ökar något, men trenden är att fler ungdomar söker sig till externa 
skolorna när söktrycket till våra mest populära program är högt. De program som har högst söktryck är 
(testkörning antagning 2020-06-06): 

 Ekonomiprogrammet på Sven Erikssonsgymnasiet - 228 förstahandssökande till 210 platser 

 Samhällsvetenskapsprogrammet på Bäckängsgymnasiet – 226 förstahandssökande till 180 
platser 

 Naturprogrammet på Bäckängsgymnasiet – 156 förstahandssökande till 180 platser 

 Teknikprogrammet på Sven Erikssonsgymnasiet – 123 förstahandssökande till 120 platser 

 Fordon och transportprogrammet på Viskastrandsgymnasiet – 103 förstahandssökande till 70 
platser 

 Bygg och anläggningsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet – 87 förstahandssökande till 70 
platser 

Satsningen på att starta upp Ekonomiprogrammet och Naturprogrammet på Almåsgymnasiet har inte 
gett de förväntade sökintresset. Almåsgymnasiet ser också en nedåtgående trend i antalet 
förstahandsansökningar till nationella program, vilket i dagsläget har lett till en skola där en tredjedel av 
eleverna tillhör Introduktionsprogrammen. 

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

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

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

Hantverksprogrammet, inriktning florist 8 10 3 

Hotell och turismprogrammet 13 6 19 

Industritekniska programmet 10 21 20 

VVS- och fastighetsprogrammet 22 11 20 

Restaurang och livsmedel 14 19 19 

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

Nämnden har den senaste tiden tagit beslut att pausa/stänga vissa programinriktningar, men 
kostnaderna finns delvis kvar eftersom antagna elever ska få fullfölja sin utbildning till examen, 
exempelvis i Viskastrandsgymnasiets hantverk-textilinriktning där det blir färre än fem elever kvar till 
nästa läsår. Logistik och e-handel hade endast 6 förstahandssökanden vilket lett till att nämnden vid 
sammanträde 2020-03-31 fattade beslut om att pausa den utbildningen under läsåret 20/21. 

Den ekonomiska utmaningen innebär att det blivit en större utmaning att bygga en ekonomiskt effektiv 
organisation i gymnasieskolan. Beslutet om att upprätthålla ett brett programerbjudande som fattades i 
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samband med budget 2012 är strategiskt betydelsefullt för gymnasieskolan. Samtidigt som det är av 
största vikt att attrahera ungdomarna till våra egna gymnasieskolor och erbjuda ett brett utbud, ser vi att 
den ekonomiska effektiviteten minskar när vi har fler och fler klasser med relativt liten storlek. Även 
om ungdomskullen ökar ser vi att elevantalet i de egna skolorna minskar något, vilket också påverkar 
läget. 

Ökningen av elever som väljer att gå på friskolor är tydlig vilket innebär att driftkostnaderna på köpta-
sålda platser ökat. En stor del i denna ökning består av att placeringarna till specialskolor på gymnasiet 
(bland annat HVB och SIS-skolor) ökat markant i år. Jämfört med läsåret 17/18 har antalet elever med 
dessa specialbehov ökat från 4 till 13 elever och kostnaden ökat från 0,8 mnkr till ett prognosticerat 
utfall på 4,5 mnkr 2020. Att ökningen är så stor beror på att kostnaden för varje skolplacering är 
mycket hög. 

När det gäller den interkommunala elevströmmen är trenden att boråselever som söker sig till andra 
kommuner ökar marginellt. När det gäller andra kommuners elever som söker till Borås gymnasieskolor 
ser vi en trend med minskad efterfrågan. Flera av grannkommunerna arbetar målmedvetet för att 
behålla gymnasieungdomarna i den egna kommunen skolor vilket syns i verksamhetsmåtten. 

Sammantaget är bedömningen att det hittills positiva nettot på köpta - sålda platser minskar väldigt 
mycket. Jämfört med 2018 har det positiva nettot här minskat med 20 mnkr. Detta får en direkt 
konsekvens att den egna gymnasieskolan tvingats till anpassningar för att nämnden skall klara en 
ekonomi i balans. Denna anpassning har skett samtidigt som andra anpassningar behövt göras, bland 
annat på grund av minskad flyktingersättning och andra effektiviseringskrav. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att gymnasieskolan står för fortsatta anpassningar. och detta kan få 
konsekvensen att elevernas lika möjligheter att lyckas i skolan urholkas. 

Lokaler 

Nämndens arbete med Framtidens gymnasieskola beskriver behoven av att se över programstrukturen och 
en framtida utbyggnad av gymnasieskolan i Borås. Med utgångspunkt i befolkningsprognoserna 
bedöms antalet elever öka med omkring 500 elever de närmaste femårsperioden. 

Almåsgymnasiet kan med mindre lokalanpassningar ta emot ytterligare ca 300 elever. Nya NO-salar 
kommer att börja byggas i sommar. Projektering pågår för inbyggnad av innergård, tänkt byggstart i 
januari 2021. 

Bäckängsgymnasiet har önskemål om tillbyggnad av kök och matsal då man idag inte har kapacitet för 
elevantalet. Finns även akut behov av ytterligare teorisalar, grupparbetsrum och en till idrottshall. 

Sven Eriksonsgymnasiet har nu fått tillgång till Turistbyråns lokaler, vilket gjort att platserna på 
ekonomiprogrammet kunnat utökas för att bättre möta efterfrågan. 

Viskastrandsgymnasiet önskar förhyrning av ytterligare lokaler på Viared för att kunna ta emot det 
ökade söktrycket. Får skolan tillgång till de nya lokalerna kan man öka elevantalet med ca 150 platser 
totalt på hela skolan. Frågan om etableringen på Viared är under utredning tillsammans med 
Lokalförsörjningen och Samhällsbyggnad. 

4.4.3 Vuxenutbildning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för Vuxenutbildningen är att alla elever ska fullfölja sin 
studieplan utifrån personligt uppsatta mål. Vuxenutbildningens ska inom ramen för detta är att arbeta 
enligt den lokala utvecklingsplanen i linje med Bildningsstaden Borås. Nämndens planerade omfattning 
av verksamheten är att den ska ha en organisation som bygger på efterfrågan utifrån individens 
studieplan, arbetsmarknadens behov och möjliggöra fortsatta studier på högskolan. Verksamheten ska 
vara flexibel och förutom den egna organisationen har en med en beställarorganisation och en regional 
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organisation. Vuxenutbildningens verksamhet i egen regi ska bedrivas i centralt placerade lokaler i nära 
anslutning till varandra för att möjliggöra största möjliga flexibilitet för elevernas studieval. 

Vuxenutbildningens tilldelning av nämndbidrag bygger på en historisk nivå som indexuppräknas med 
åren. Nivån har förändrats över tid på grund av satsningar, rena neddragningar och effektiviseringskrav, 
vilket gör det omöjligt att fastställa en normerande utgångsnivå, eller grundnivå, för 
Vuxenutbildningens resurstilldelning. En riksomfattande norm liknande riksprislistan för 
gymnasieskolans nationella program finns inte och det är alltför komplext och osäkert att använda 
socioekonomiska fördelningsgrunder för att sätta nivån på nämndbidraget. 

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

Med detta som grund är det rimligt att storleken på Vuxenutbildningens nämndbidrag även 
fortsättningsvis bygger på befintlig nivå med uppräkningar i samband med den årliga budgetprocessen. 
En del i budgetprocessen är därför analysen av de behov som går att förutse för verksamheten och att 
tilldelningen bygger på detta. 

Vuxenutbildningen har dessutom en stor del av verksamheten finansierad av extern finansiering, 
framförallt statsbidrag. Trenden är att dessa bidrag är osäkra och vissa bidrag/ersättningar har minskat 
kraftigt. Detta gör det än viktigare att den externfinansierade verksamheten är flexibel och inte medför 
utökningar som över tid måste bekostas av nämndbidraget. När det gäller svenskundervisningen för 
invandrare, sfi, är trenden en kraftig minskning av andelen flyktingar och mindre statlig ersättning som 
följd. Individerna finns dock kvar i vuxenutbildningens skolformer och andelen som ska finansieras av 
nämndbidraget har därför ökat kraftigt. 

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

Den elevprognos som görs bygger på uppräkning av nuvarande nivå och en bedömning av efterfrågan 
på utbildning. Bedömningen är att verksamheten kommer möta en elevökning på upp till tio procent 
under kommande år för de delar av verksamheten som inte är externfinansierade. 

Om nämndbidraget inte ökar i motsvarande grad kommer det medföra stora anpassningar i 
verksamheten för att klara elevökningen. Detta kommer få stort genomslag i hela verksamheten och 
särskilt med följande scenarion: 

 Situationen med minskad flyktingersättning, som beskrivits ovan, men med eleverna är kvar i 
utbildningssystemet och nu ska finansieras med nämndbidraget. 
 

 Situationen att de delar av Vuxenutbildningens skolformer som inte är rättighetslagstiftade för 
individen, framförallt den gymnasiala yrkesinriktade verksamheten, som i egenfinansiering 
består av vårdutbildningar hamnar i fokus för anpassningarna. Om anpassningar måste göras 
här kommer det få två konsekvenser: 
- Möjligheten till egenfinansiering enligt skolverkets krav för statsbidrag minskar, vilket skapar 
en broms i hur mycket statligt finansierad utbildning som går att genomföra. 
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- Kompetensförsörjningen för den för staden viktiga vård- och omsorgssektorn drabbas 
negativt 

Lokaler 

Vuxenutbildningen kommer under andra halvåret 2020 samla större delen av verksamheten på 
Fabriksgatan/Bryggaregatan, vilket bildar ett slags komvux-campus. Yrkeshögskolan har även lokaler i 
Simonsland och kommer vid årsskiftet ta över Viskastrandsgymnasiets lokaler här. I nuläget finns inga 
identifierade ytterligare lokalbehov för verksamheten i egen regi. 

4.4.4 Gymnasiesärskola och insatser enligt LSS 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan är att alla elever ska slutföra 
gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga ämnen. 

Inom nämndens verksamhetsområde finns också LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) i form av korttidstillsyn som är en fritidsverksamhet för elever i gymnasiesärskolan 
och i form av ett elevhem med boende för elever i gymnasiesärskolan. 

I samband med budget 2021 införs en ny modell för gymnasiesärskolans resursfördelning. Tidigare har 
elevpengen byggt på historiska nivåer som indexuppräknats med åren. Nivån har förändrats över tid på 
grund av satsningar, rena neddragningar och effektiviseringskrav, vilket gör det omöjligt att fastställa en 
normerande utgångsnivå. En riksomfattande norm liknande riksprislistan för gymnasieskolans 
nationella program finns inte heller som vägledning, däremot är jämförelser med andra kommuner med 
liknande förutsättningar vägledande. 

Syftet med en ny resursfördelning är att det ska finnas en tydlig koppling till elevens behov och de 
resurser som tilldelas. Modellen kommer användas i budgetprocessen för 2021 och ska utvärderas 
under kommande år. Den nya modellen bygger på att elevernas behov kartläggs av ett professionellt 
team bestående av bland annat skolpsykolog och specialpedagog. Behoven kategoriseras i tre 
behovsnivåer som följer vissa kriterier. De ekonomiska resurserna fördelas efter dessa behovsnivåer 
och antalet elever kopplade till respektive nivå. I de fall någon elev har extraordinära behov görs en 
professionell bedömning och extraordinära resurser kan tilldelas i linje med de behov som 
framkommer. 

Nationell statistik visar att stadens gymnasiesärskola ligger på landets fjärde högsta plats i kostnad per 
elev. De anpassningar för en ekonomi i balans som nämnden beslutat om de två senaste åren har i låg 
grad berört gymnasiesärskolan. Budgeteringen för 2021 kommer innebära större anpassningar och alla 
delar i gymnasiesärskolan behöver ses över för effektivisering. vilket återspeglas nyckeltalet för 
budgeterad kostnad per elev. Det är tydligt att verksamheten står för utmaningar som kommer kräva 
stort engagemang av alla för att inte påverka elevernas lika möjligheter att nå sina mål med 
utbildningen. 

I översynen av gymnasiesärskolans kostnadsläge behöver även LSS-verksamheten ses över. 
Målsättningen är att verksamheten ska anpassas till den nivå som LSS-ersättningen medger och inte 
utökas genom egenfinansiering. 

En svårighet i resurstilldelningen är att förutse hur utvecklingen av de köpta-sålda platserna kommer bli 
inför läsårsstarten 2021. Det kan få en stor påverkan på utfallet, vilket behöver regleras genom en 
ekonomisk buffert som måste byggas upp över tid. 

Det är också svårt att dimensionera resurser i förhållande till elevernas individuella behov, vilka kan 
variera under året. När verksamheten anpassas och effektiviseras kommer det naturligtvis bli 
konsekvenser, men genom att avsätta särskilda medel för extraordinära behov som fördelas genom 
professionella bedömningar för detta kunna hanteras. 
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Gymnasiesärskolans nationella yrkesinriktade program har de senaste tre åren satsat på att bygga ut 
lärlingsutbildningen och antalet praktikplatser eftersom det leder till arbete för ungdomarna. 
Verksamheten är framgångsrik och andra kommuner lär av vårt exempel. För att upprätthålla 
satsningen och kvaliteten i utbildningen behöver verksamheten bibehålla handledarresurserna, som inte 
finansieras av statsbidraget för lärlingsutbildning. Vid en anpassning av verksamheten är det risk att 
denna satsning bromsas upp, vilket vore olyckligt med tanke på vad det leder till för de elever som går 
ut i en anställning efter skolan. 

Lokaler 

Gymnasiesärskolans verksamheten är spridd på flera olika enheter och det pågår en mindre 
lokalutredning för att se över om det går att effektivisera det individuella programmets lokalnyttjande. 
Önskvärt är att flytta gymnasiesärskolans individuella program från Almåsgymnasiet till Hulta Ängar för 
att få en samlad verksamhet på ett ställe, men i dagsläget finns inga lediga lokaler i anslutning till 
verksamheten på Hulta Ängar. Bergslenagymnasiet kan i nuvarande lokaler öka med ca 20 elever inom 
de nationella programmen. 

4.4.5 Naturskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Verksamheten nyttjas inte av någon av skolorna inom nämndens ansvarsområde och de ekonomiska 
förutsättningarna är oförändrade. 

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

5  Verksamhetsmått 

5.1 Gymnasieskola 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i 
gymnasieskola 

3 836 4 128 4 207 

Totalt antal elever i Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 287 4 592 4 539 

Antal individer i Borås Stads 
kommunala aktivitetsansvar 

422   

Antal elever från andra kommuner. 1 074 1 048 963 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

623 616 686 

Kostnad för kommunal 
gymnasieskola, kr per elev 

105 229 93 921 93 766 

Elever/lärare i kommunal 
gymnasieskola 

11,9 13  
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Elever/lärare beräknas i budget:2 

5.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal asylsökande i gymnasieskolor i 
Borås 

107   

Antal elever från Borås i andra 
kommuner 

79 75 99 

Antal elever från Borås hos landsting 15 13 32 

Antal elever från Borås i fristående 
gymnasieskolor utanför Borås 

53 51 56 

Antal elever från Borås i fristående 
gymnasieskolor i Borås 

463 478 499 

Kostnad för admininstration, kr per 
elev 

8 978 6 376  

Kostnad för skolmåltider, kr per elev 4 166 4 389  

Kostnad för elevhälsa, kr per elev 2 753 2 603  

Kostnad för skolskjuts (exkl 
inackordering), kr per elev 

3 959 4 138  

Kostnad för lokaler och fysisk miljö, kr 
per elev 

17 551 14 967  

Kostnad för lärare, övrig 
undervisning, kr per elev 

63 013 57 177  

Kostnad för lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr per elev 

7 986 8 082  

Övriga kostnader, kr per elev  1 449  

Antal asylsökande är inte ett budgetmått. 

Övriga nyckeltalskostnader beräknas i budget:2 

5.2 Gymnasiesärskola 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i 
gymnasiesärskola 

 75 79 

Totalt antal elever i Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

105 103 102 

Antal elever från andra kommuner 34 33 28 

Kostnad för kommunal 
gymnasiesärskola, kr per elev 

408 210 422 616 334 314 
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I samband med budget 2021 införs en ny resursfördelningsmodell och anpassningar. 

5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal elever från Borås i andra 
kommuner 

8 5 5 

Kostnad för administration, kr per elev 40 228 37 178  

Kostnad för skolmåltider, kr per elev 14 627 11 963  

Kostnad för elevhälsa, kr per elev 28 232 24 462  

Kostnad för elevassistenter, kr per elev 82 685 80 122  

Kostnad för lokaler o fysisk miljö, kr 
per elev 

40 989 34 727  

Kostnad för lärare, övrig 
undervisning, kr per elev 

180 927 206 612  

Kostnad för SYV, kr per elev 6 257 6 156  

Kostnad för lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr per elev 

20 671 27 552  

Övriga kostnader, kr per elev    

Övriga nyckeltalskostnader beräknas i budget:2 

5.3 Vuxenutbildning 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Komvux på grundläggande nivå, 
genomsnittligt elevantal 

396 350 380 

Komvux på gymnasial nivå, 
genomsnittligt elevantal 

1 906 580 880 

YH (Yrkeshögskolan), genomsnittligt 
elevantal 

205 200 300 

Komvux i svenska för invandrare, 
genomsnittligt elevantal. 

994 970 900 

Särvux, genomsnittligt elevantal 108 95 110 

5.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Komvux på grundläggande nivå, 
kostnad per elev, kr 

53 780 58 263  
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Komvux på gymnasial nivå, kostnad 
per elev, kr 

53 844 38 172  

YH (Yrkeshögskolan), kostnad per 
elev, kr 

67 195 62 254  

Komvux i svenska för invandrare, antal 
flyktingar 

186 230 160 

Komvux i svenska för invandrare, antal 
övriga invandrare 

349 350 590 

Komvux i svenska för invandrare, antal 
elever på folkhögskola 

140 130 150 

Komvux i svenska för invandrare, 
kostnad per elev, kr. 

42 997 44 513  

Särvux, kostnad per elev, kr 47 259 55 062  

Övriga nyckeltalskostnader beräknas i budget:2 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Viskastrandsgymnasiet utökning på 
enheten i Viared 

 4 000 000   

Viskastrandsgymnasiet ombyggnad 
huvudenheten 2019 

2 000 000    

Almåsgymnasiet ombyggnad av innergård 
till undervisningsyta och utökning av 
naturkunskapssalar 

 2 000 000   

Summa 2 000 000 6 000 000   

Utökning av undervisningslokaler för praktiska undervisningsmoment på Viared (fyra praktikrum, 
servicerum, svetsutrymmen, specialutrustning). 

Del av innergård på Almåsgymnasiet byggs in och görs om till undervisningsyta och två äldre teorisalar 
byggs om till naturkunskapssalar. Beräknas klart under 2021. 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och 

plan för intern kontroll 2021.     

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om redaktionell ändring i 

dokumentet Regler och anvisningar.    

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2021 

inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, 

Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. I riskanalysen görs en risk-

bedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i nämndens interna 

kontrollplan. 

Nämnden ägnade tid på planeringskonferens våren 2019 för att upprätta en 
genomarbetad riskanalys för 2020.  

Vid möte  2020-06-01 samt 2020-06-08 gick kontorsledningen igenom 
riskanalys och intern kontrollplan för att identifiera nya risker och förslag på 
justeringar i bedömning av risker.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde sedan riskanalysen vid 
möte 2020-06-16. Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som 
utgångspunkt innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i 
grupperna och nya risker kunde identifieras. 

Förvaltningscontroller gjorde därefter en sammanställning som stämdes av i 
möte med kontorsledningen 2020-06-23.  

Samtliga förslag på förändringar i riskbedömning och nya identifierade 
risker har kommenterats av förvaltningen och lämnats som underlag till 
nämndens godkännande 2020-08-25.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gällande regler och anvisningar 
för intern kontroll som beslutades 2016-10-25. Vid genomgång av dessa 
uppmärksammades att Utbildningsnämnden används istället för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden samt att titeln utbildningschef används istället för 
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förvaltningschef. Denna redaktionella ändring är gjord, anvisningar och regler 
gäller som tidigare.   
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1 Inledning 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska årligen upprätta en organisation för sin interna kontroll. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Inför upprättandet av den nya planen görs en riskanalys. Intern 

kontrollplanen omfattar följande områden: 

 Styrning och ledning 

 Personal 

 Ekonomi 

 Egen verksamhet 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Elevärenden Risk att elever i 
behov av särskilt 
stöd inte får 
särskilt stöd. 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat 
stöd. 

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete 
fungerar 

Uppföljning av arbetet med 
elever i behov av särskilt 
stöd i samband med 
kvalitetsbedömning skola. 

Varje år 

Avhoppsförebyggande arbetet följs upp i 
kvalitetsbedömningen. 

Följs upp i särskild 
frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som 
ger ett statistiskt underlag 
för analys 

Varje år 

Uppföljning av elevernas avbrott och 
skolnärvaro 

Statistik över avbrott och 
elevernas närvaro 
sammanställs i en rapport 
kvartalsvis 

Varje 
kvartal 

Risk för minskad 
Måluppfyllelse till 
följd av COVID-19 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk att elever som kommit efter i 
undervisningen på grund av COVID-19 inte 
uppmärksammas eller ges det stöd de behöver 

Följa elevernas kunskapsutveckling Följs upp i särskild 
frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som 
ger ett statistiskt underlag 
för analys 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Värdegrundsarb
ete 

Risk för 
droganvändning på 
skolorna som leder 
till ohälsa och 
otrygg skolmiljö 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Att motverka droghantering börjar med 
värdegrundsarbete 

Följa antalet incidenter Enligt handlingsplan i 
drogpolicy samt upprättande 
av uppföljning av drogtester 

Varje 
kvartal 

Antagningsorga
nisationen 

Risk att 
antagningsorganis
ationen inte möter 
det faktiska 
behovet av 
utbildningsplatser 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Skolornas dimensionering och programstruktur 
behöver möta ungdomarnas efterfrågan 

Årlig analys av antagningsorganisationen och 
en sammanställning av antagningsläget. 

Självvärdering hur vi arbetar 
med frågan som rapporteras 
i ÅR. 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Budgetprocess Risk för 
överskridande av 
budget 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk för överskridande av budgetramar på 
skolenheterna. Om prognos pekar på detta ska 
åtgärdsplan upprättas så tidigt som möjligt. 

Regelbunden uppföljning med ansvariga chefer Självvärdering hur vi arbetar 
med frågan. Analys av 
förbättring av 
prognosträffsäkerhet i slutet 
på året. 

Varje år 

Budgetuppföljning Budgetuppföljning med 
verksamhetschefer och 
förvaltningschef enligt Borås 
Stads 
ekonomistyrningsmodell 
(tiodagars och tertial). 

Varje 
månad 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk att utfall 
Köpta/Sålda 
platser inte följer 
plan 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk att fakturor kommer i fel tid eller att fel 
antal elever beräknas i prognos 

Regelbunden uppföljning Enligt upprättad 
handlingsplan. 
Prognosrapport till nämnden 

Varje 
månad 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegationsordn
ing enligt KL 

Risk att beslut inte 
rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnä
mnden 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Beslut ska rapporteras till GVUN Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. Genomgång av 
anmälningslistorna fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. Två gånger per år 
görs en sammanställning 
över antal beslut per chef. 

Varje 
kvartal 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbet
e 

Risk för ökad 
sjukfrånvaro 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Flera organisatoriska förändringar kan medföra 
ökad sjukfrånvaro 

Följa personalens sjukfrånvaro HR skickar ut 
sjukfrånvarostatistik för 
genomgång och analys på 
respektive LSG 

Varje 
månad 

Risk för ökad 
ohälsa till följd av 
COVID-19 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk att personal får förhöjd arbetsbörda på 
grund av COVID-19 eller att många blir sjuka 
samtidigt 

Följa personalens sjukfrånvaro HR skickar ut 
sjukfrånvarostatistik för 
genomgång och analys på 
respektive LSG 

Varje 
månad 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Lokaler Behov av lokaler 
som vid det 
ordinarie 
planarbetet inte 
kan förutses. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Antal elever ökar/minskar och därmed 
ökar/minskar antalet utbildningsplatser. 

Kontroll att lokalresursplanen är aktuell och 
uppdaterad och förankrad hos LFF. 

Behovsinventering/uppföljni
ng och dialog med LFF. 

Varje år 

Personuppgifter Bristande resurser 
för att säkerställa 
hanteringen av 
personuppgifter 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Arbetet att hantera personuppgifter är 
omfattande. Vi har inte tillräckliga rutiner för att 
säkerställa registrering och kvalitetssäkring av 
personuppgifter i våra digiala system 

Undersökning med hjälp av självvärdering, som 
rapporteras årligen. 

Årlig självvärdering hur vi 
arbetar med frågan 
(exempelvis genom att fråga 
chefer inom förvaltningen 
om kunskapsnivå, 
aktualisering och gallring av 
personuppgiftsregister, 
antalet avvikelser som 
rapporterats under året) 

Varje år 
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1 Regler för Intern kontroll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om regler och anvisningar för sin interna kontroll 2016-10-25. 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Nämnden ägnade tid på planeringskonferens våren 2019 för att upprätta en genomarbetad riskanalys för 2020. 

Vid möte  2020-06-01 samt 2020-06-08 gick kontorsledningen igenom riskanalys och intern kontrollplan för att identifiera nya risker och förslag på 

justeringar i bedömning av risker. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde sedan riskanalysen vid möte 2020-06-16. Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som 

utgångspunkt innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i grupperna och nya risker kunde identifieras. 

Förvaltningscontroller gjorde därefter en sammanställning som stämdes av i möte med kontorsledningen 2020-06-23. 

Samtliga förslag på förändringar i riskbedömning och nya identifierade risker har kommenterats av förvaltningen och lämnats som underlag till 

nämndens godkännande 2020-08-25. 

  

3 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Rektors uppdrag som 
pedagogisk ledare 

Risk att rektor inte har möjlighet att vara pedagogisk 
ledare. 
Beskrivning 
Risk att rektor inte har förutsättningar att vara 
pedagogisk ledare eller ledare. 

6 Nej   

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

12 Ja   

Risk för felaktigt förfarande vid avstängning avseende 
elever 
Beskrivning 
Rektorsbeslut om avstängning kan fattas på felaktiga 
grunder 

8 Nej   
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Risk för kränkande behandling avseende elevera 
Beskrivning 
Att planer mot diskriminering och kränkande 
behandling fungerar. 

8 Nej   

Risk att elever med komplexa stödbehov inte får det 
tillgodosett 
Beskrivning 
Elever med komplexa stödbehov har rätt tiil att få sina 
behov utredda och tillgodosedda för att klar 
skolgången 

8 Nej   

Risk att missa rutin och kontroll för specialkost i 
skolmåltidsverksamehten 
Beskrivning 
Rutiner och kontroll för specialkost måste upprätthållas 
på alla skolor 

8 Nej   

Risk för minskad Måluppfyllelse till följd av COVID-19 
Beskrivning 
Risk att elever som kommit efter i undervisningen på 
grund av COVID-19 inte uppmärksammas eller ges det 
stöd de behöver 

9 Ja   

Värdegrundsarbete Risk att värdegrundsarbetet inte får fullt genomslag 
Beskrivning 
Risk för brister i värdegrundsarbetet och att det inte 
har fullt genomslag i hela verksamheten 

6 Nej   

Risk för droganvändning på skolorna som leder till 
ohälsa och otrygg skolmiljö 
Beskrivning 
Att motverka droghantering börjar med 
värdegrundsarbete 

9 Ja   

Antagningsorganisatio
nen 

Risk att antagningsorganisationen inte möter det 
faktiska behovet av utbildningsplatser 
Beskrivning 
Skolornas dimensionering och programstruktur 
behöver möta ungdomarnas efterfrågan 

9 Ja   

4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Nej   

Sårbarhet i verksamheten 
Beskrivning 
Risk att funktioner i verksamheten inte har ersättare. 

6 Nej   

Risk för oegentligheter vid gåvor, förmåner och 
representation 
Beskrivning 
Riktlinjer och policies i Borås Stad och skatteverkets 
regelverk skall upprätthållas i alla verksamheter. 

6 Nej   

Risk för bristande kunskaper om kollektivavtalets 
regler 
Beskrivning 
Kollektivavtalets regler för anställningsvillkor och 
ersättningar måste upprätthållas och följas i alla 
verksamheter 

6 Nej   

Bisyssla Risk att anställds bisyssla inte uppmärksammas enligt 
Borås Stads och förvaltningens rutiner 
Beskrivning 
Risk att den anställde hamnar i jävsituation eller att 
förvaltningens arbete påverkas 

6 Nej   

Kompetensförsörjning Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt 
lärarkompetens i rätt omfattning. 
Beskrivning 
Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på 
undervisningen sjunker. 

6 Nej   

Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt 
kompetens inom elevhälsan i rätt omfattning. 
Beskrivning 
Risk att det förebyggande elevhälsoarbetet inte kan 
genomföras. 

6 Nej   
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5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej   

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att allt inte blir fakturerat 
Beskrivning 
Fakturering sker enligt debiteringsunderlag 

6 Nej   

Upphandling Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej   

Risk för fördröjningar i viktiga upphandlingsprocesser 
Beskrivning 
Risk att upphandlingsprocesser inte startar i tid eller 
blir fördröjda på grund av överprövningar 

6 Nej   

Inventarier Risk för att registrering i RegitWise inte sker 
Beskrivning 
Registring och stöldmärkning skall ske i RegitWise 

8 Nej   

Statsbidrag Risk att rättmätiga statsbidrag inte rekvireras 
Beskrivning 
Risk att ansökan inte görs. 

2 Nej   

Risk för statsbidragsberoende ordinarie verksamhet 
Beskrivning 
Statsbidrag är många gånger osäkra och kan snabbt 
ryckas undan. ordinarie verksamhet ska inte göras 
beroende av statsbidragsfinansiering. 

6 Nej   

Budgetprocess Risk för oklar budgetering 
Beskrivning 
Risk för oklara planeringsförutsättningar i 
budgetarbetet och risk för bristande transparens 

6 Nej   
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Risk för överskridande av budget 
Beskrivning 
Risk för överskridande av budgetramar på 
skolenheterna. Om prognos pekar på detta ska 
åtgärdsplan upprättas så tidigt som möjligt. 

9 Ja   

Risk för kommunbeslut utan kostnadstäckning 
Beskrivning 
Risk för kommunbeslut som är kostnadsdrivande, men 
att det inte ges full kostnadstäckning som leder till att 
ordinarie verksamhet måste anpassas. 

6 Nej   

Risk att utfall Köpta/Sålda platser inte följer plan 
Beskrivning 
Risk att fakturor kommer i fel tid eller att fel antal 
elever beräknas i prognos 

9 Ja   

Kontanter, 
utbetalningar och 
förskott 

Kontanthantering 
Beskrivning 
Risk för felaktig kontanthantering och oegentligheter 

6 Nej   

Förskottshantering 
Beskrivning 
Risk att förskott inte regleras korrekt och i tid innan 
bokslut 

4 Nej   

Risk för felaktiga manuella utbetalningar 
Beskrivning 
Risk att man registrerar felaktigt kontonummer eller 
risk för oegentliga utbetalningar 

6 Nej   

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Diarieföring och 
arkivering 

Risk att arkivering inte fungerar 
Beskrivning 
Arkivering på enheterna ska ske enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   

Risk att diarieföring inte fungerar 
Beskrivning 
Diarieföring skall göras enligt gällande bestämmelser i 
alla verksamheter 

6 Nej   
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Delegationsordning 
enligt KL 

Risk att delegationsordningen inte följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar beslut i ärenden denne inte 
har behörig delegation. 

6 Nej   

Risk att beslut inte dokumenteras korrekt 
Beskrivning 
Beslut ska dokumenteras enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   

Risk att beslut inte följer gällande bestämmelser 
Beskrivning 
Beslut ska följa gällande bestämmelser 

6 Nej   

Risk att beslut inte rapporteras till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Beskrivning 
Beslut ska rapporteras till GVUN 

9 Ja   

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Risk att riktlinjer inte följs 
Beskrivning 
Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller 
genomföras enligt rutiner/anvisning 

6 Nej   

Risk att det systematiska brandskyddet inte fungerar 
på enheterna 
Beskrivning 
Enheterna ska ha systematiskt brandskydd 

8 Nej   

Risk för kränkande särbehandling avseende personal. 
Beskrivning 
Att rutin för att förebygga och hantera kränkande 
särbehandling  är känd i verksamheten. Enligt SAM-
kalendern. 

6 Nej   

Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 
Beskrivning 
Upplevd hög arbetsbelastning över lång tid riskerar 
leda till ohälsa på arbetsplatsen. 

6 Nej   

Risk för ökad sjukfrånvaro 
Beskrivning 
Flera organisatoriska förändringar kan medföra ökad 
sjukfrånvaro 

9 Ja   

Risk för ökad ohälsa till följd av COVID-19 
Beskrivning 
Risk att personal får förhöjd arbetsbörda på grund av 
COVID-19 eller att många blir sjuka samtidigt 

9 Ja   
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Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig händelse i skolan/verksamheten 
Beskrivning 
Risk för hot och våld 

8 Nej   

Lokaler Behov av lokaler som vid det ordinarie planarbetet inte 
kan förutses. 
Beskrivning 
Antal elever ökar/minskar och därmed ökar/minskar 
antalet utbildningsplatser. 

9 Ja   

Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie 
planeringsarbetet inte har förutsetts 
Beskrivning 
Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie 
planeringsarbetet inte har förutsetts. Lokalresursplan 
gås igenom en gång per år, men ändringar kan 
behöva göras snabbare. 

6 Nej   

Personuppgifter Risk för missad gallring av personuppgifter 
Beskrivning 
Personuppgifter får inte lagras hur som helst 

6 Nej   

Bristande kunskap om personuppgiftslagar 
Beskrivning 
Personuppgifter måste hanteras enligt gällande lag, 
riska att inte all personal har rätt kunskap 

4 Nej   

Risk för utlämnande av personuppgift till obehörig 
Beskrivning 
Personuppgifter får inte lämnas ut till obehörig under 
vissa omständigheter (exempelvis vid 
sekretessmarkering) 

6 Nej   

Bristande resurser för att säkerställa hanteringen av 
personuppgifter 
Beskrivning 
Arbetet att hantera personuppgifter är omfattande. Vi 
har inte tillräckliga rutiner för att säkerställa registrering 
och kvalitetssäkring av personuppgifter i våra digiala 
system 

9 Ja   

Verksamhetskritisk 
data 

Risk för bristande IT-säkerhet 
Beskrivning 
Dataintrång, verksamhetskritisk data försvinner 

6 Nej   
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Risk för bristande rutin för rapportering av nationell 
statistik och intern statistik (ex närvarorapportering) 
Beskrivning 
Nationell statistik måste rapporteras rätt så att 
analyser bygger på rätt grunder. Intern statistik måste 
rapporteras rätt 

6 Nej   

7 Riskmatris 
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  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

34 25 16 15 14 13 12 

51 48 

46 43 41 39 37 36 

33 32 31 27 26 24 

22 21 20 11 9 7 

6 5 4 3 2 1 

50 49 47 40 

38 35 29 28 23 17 

30 45 42 52 44 19 18 8 10 
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Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 52 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

2 Risk för att allt inte blir fakturerat 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 3 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

4 Risk för fördröjningar i viktiga 
upphandlingsprocesser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

5 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

6 Sårbarhet i verksamheten 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

7 Risk för oegentligheter vid gåvor, 
förmåner och representation 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

8 Risk för bristande kunskaper om 
kollektivavtalets regler 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Bisyssla 9 Risk att anställds bisyssla inte 
uppmärksammas enligt Borås Stads och 
förvaltningens rutiner 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Inventarier 10 Risk för att registrering i RegitWise inte 
sker 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

Rektors uppdrag 
som pedagogisk 
ledare 

11 Risk att rektor inte har möjlighet att vara 
pedagogisk ledare. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Elevärenden 12 Risk att elever i behov av särskilt stöd 
inte får särskilt stöd. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

13 Risk för felaktigt förfarande vid 
avstängning avseende elever 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

14 Risk för kränkande behandling 
avseende elevera 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

1 40 11 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

15 Risk att elever med komplexa 
stödbehov inte får det tillgodosett 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

16 Risk att missa rutin och kontroll för 
specialkost i skolmåltidsverksamehten 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

17 Risk för minskad Måluppfyllelse till följd 
av COVID-19 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Diarieföring och 
arkivering 

18 Risk att arkivering inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

19 Risk att diarieföring inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Delegationsordnin
g enligt KL 

20 Risk att delegationsordningen inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

21 Risk att beslut inte dokumenteras 
korrekt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

22 Risk att beslut inte följer gällande 
bestämmelser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

23 Risk att beslut inte rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

24 Risk att riktlinjer inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

25 Risk att det systematiska brandskyddet 
inte fungerar på enheterna 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

26 Risk för kränkande särbehandling 
avseende personal. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

27 Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

28 Risk för ökad sjukfrånvaro 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

29 Risk för ökad ohälsa till följd av COVID-
19 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Statsbidrag 30 Risk att rättmätiga statsbidrag inte 
rekvireras 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

31 Risk för statsbidragsberoende ordinarie 
verksamhet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetensförsörjn
ing 

32 Risk att inte kunna rekrytera, utveckla 
och behålla rätt lärarkompetens i rätt 
omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

33 Risk att inte kunna rekrytera, utveckla 
och behålla rätt kompetens inom 
elevhälsan i rätt omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

34 Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Lokaler 35 Behov av lokaler som vid det ordinarie 
planarbetet inte kan förutses. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

36 Behov av lokalanpassningar som vid det 
ordinarie planeringsarbetet inte har 
förutsetts 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Budgetprocess 37 Risk för oklar budgetering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

38 Risk för överskridande av budget 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

39 Risk för kommunbeslut utan 
kostnadstäckning 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

40 Risk att utfall Köpta/Sålda platser inte 
följer plan 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kontanter, 
utbetalningar och 
förskott 

41 Kontanthantering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

42 Förskottshantering 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

43 Risk för felaktiga manuella utbetalningar 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personuppgifter 44 Risk för missad gallring av 
personuppgifter 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

45 Bristande kunskap om 
personuppgiftslagar 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

46 Risk för utlämnande av personuppgift till 
obehörig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

47 Bristande resurser för att säkerställa 
hanteringen av personuppgifter 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Värdegrundsarbet
e 

48 Risk att värdegrundsarbetet inte får fullt 
genomslag 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

49 Risk för droganvändning på skolorna 
som leder till ohälsa och otrygg skolmiljö 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Antagningsorganis
ationen 

50 Risk att antagningsorganisationen inte 
möter det faktiska behovet av 
utbildningsplatser 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Verksamhetskritisk 
data 

51 Risk för bristande IT-säkerhet 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

52 Risk för bristande rutin för rapportering 
av nationell statistik och intern statistik 
(ex närvarorapportering) 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  
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Regler och anvisningar för intern kontroll  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvar för sin interna 
kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för kontrollen, och se till att 
regler och anvisningar antas. 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska årligen fastställa en 
internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna 
kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden 
välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina 
mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika 
kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 

 

Förvaltningschefen  
Förvaltningschefen ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden 
och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern 
kontroll inom alla verksamhetsområden. Förvaltningschefen ska se till att en 
väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som underlag upprätta 
förslag till intern kontrollplan för nämnden. Förvaltningschefen bevakar 
löpande att planen för intern kontroll följs och ska årligen rapportera till 
nämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 
nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 
Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden och Stadsrevisionen 
om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om brott. 
 

Verksamhetschef  
Verksamhetschef har ansvar för rutiner och system som säkrar att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in 
kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, 
kommuncentrala regler och anvisningar samt nämndens respektive 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Kontrollerna blir 
effektivast om de är en väsentlig del i förvaltningens verksamhet. Kontroller 
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stödjer initiativ för kvalitet och delegering, undviker onödiga kostnader och 
möjliggör snabba åtgärder vid ändrade förutsättningar. Områdeschefen har 
förvaltningens stödfunktioner till sin hjälp. 
 

Enhetschefer: rektorer, intendenter och övriga  
Enhetschefer ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och 
system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar 
och förordningar, kommunens regler och anvisningar samt nämndens och 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Enhetschefen ska 
försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta 
åtgärder. I uppgifterna ingår att svara för att personalen arbetar mot avsedda 
mål och resultat. Chef ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga 
risker och lämna till överställd chef. Chef har också ansvar för åtgärder när 
den löpande kontrollen visar avvikelser, och att rapportera detta till 
överställd chef. 
 

Medarbetarna  
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå 
en säker och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till närmaste 
chef. 
 

Riskanalys 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker 
verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste 
väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen göras risk- och 
konsekvensanalys. Analysen delas upp i del som beskriver sannolikheten för 
fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Konsekvensen kan uttryckas som 
mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska konsekvenser 
som kan uppstå. 
 
Sannolikhet och väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
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Vilka delar av verksamheten som är mer väsentliga än andra avgörs efter 
ekonomisk omfattning, nytta för brukarna etc.  
Riskerna för fel och brister är ofta större vid förändringar i verksamhet, 
organisation, system och rutiner med mera. 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka 
nämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är 
felaktiga eller räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens 
verksamhet  
verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att nämnden inte når 
sina verksamhetsmål eller att verksamheten inte drivs på ett 
kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till 
lagar och förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, mutor och 
bestickning.  
 
Risk och konsekvens vägs samman för olika verksamheter - på det sättet kan 
en rimlig nivå hittas på kontrollen. Bedömningen måste ta hänsyn till 
kostnaden för den interna kontrollen. Kontrollen får inte bli orimligt dyr, 
utan vägas mot konsekvenserna om ett fel uppstår. Det samlade resultatet 
ligger till grund för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens interna 
kontrollplan.  
 

Intern kontrollplan  
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de 
resurser som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att 
verksamheterna når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och 
fastlagda kontroller. 
 
Intern kontrollplan ska innehålla följande delar: 
– Process, det vill säga rutin eller system  
– Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa  
– Kontrollmetod  
– Bedömning utifrån riskanalysen  
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– Vem ansvaret är delegerat till 
 
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 
 

 
Rapportering till nämnden  
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig 
uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten. 
Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med 
iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar. 
Vid allvarliga brister informerar Förvaltningschefen genast nämnden.  
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Andreas Cerny 
Ordförande   Christer Samuelsson 
   Förvaltningschef 
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Regler och anvisningar för intern kontroll  
 
Utbildningsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska 
skapa en organisation för kontrollen, och se till att regler och anvisningar 
antas. 
 
Utbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar 
till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande 
inom nämndens verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och 
riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att 
särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att 
verksamheterna når sina mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och 
riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. 
Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern 
kontrollplanen görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den 
interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan 
dröjsmål vidta åtgärder. 
 
Utbildningschefen  
Utbildningschefen ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden 
och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern 
kontroll inom alla verksamhetsområden. Utbildningschefen ska se till att en 
väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som underlag upprätta 
förslag till intern kontrollplan för nämnden. Utbildningschefen bevakar 
löpande att planen för intern kontroll följs och ska årligen rapportera till 
nämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 
nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 
Utbildningschefen ska omgående informera nämnden och Stadsrevisionen 
om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om brott. 
 
Verksamhetschef  
Verksamhetschef har ansvar för rutiner och system som säkrar att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in 
kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, 
kommuncentrala regler och anvisningar samt nämndens respektive 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Kontrollerna blir 
effektivast om de är en väsentlig del i förvaltningens verksamhet. Kontroller 
stödjer initiativ för kvalitet och delegering, undviker onödiga kostnader och 
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möjliggör snabba åtgärder vid ändrade förutsättningar. Verksamhetscchefen 
har förvaltningens stödfunktioner till sin hjälp. 
 
Enhetschefer: rektorer, intendenter och övriga  
Enhetschefer ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och 
system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar 
och förordningar, kommunens regler och anvisningar samt nämndens och 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Enhetschefen ska 
försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta 
åtgärder. I uppgifterna ingår att svara för att personalen arbetar mot avsedda 
mål och resultat. Chef ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga 
risker och lämna till överställd chef. Chef har också ansvar för åtgärder när 
den löpande kontrollen visar avvikelser, och att rapportera detta till 
överställd chef. 
 
Medarbetarna  
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå 
en säker och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till närmaste 
chef. 
 
Riskanalys 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker 
verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste 
väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen göras risk- och 
konsekvensanalys. Analysen delas upp i del som beskriver sannolikheten för 
fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Konsekvensen kan uttryckas som 
mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska konsekvenser 
som kan uppstå. 
 
Sannolikhet och väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
 
Vilka delar av verksamheten som är mer väsentliga än andra avgörs efter 
ekonomisk omfattning, nytta för brukarna etc.  
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Riskerna för fel och brister är ofta större vid förändringar i verksamhet, 
organisation, system och rutiner med mera. 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka 
nämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är 
felaktiga eller räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens 
verksamhet  
verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att nämnden inte når 
sina verksamhetsmål eller att verksamheten inte drivs på ett 
kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till 
lagar och förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, mutor och 
bestickning.  
 
Risk och konsekvens vägs samman för olika verksamheter - på det sättet kan 
en rimlig nivå hittas på kontrollen. Bedömningen måste ta hänsyn till 
kostnaden för den interna kontrollen. Kontrollen får inte bli orimligt dyr, 
utan vägas mot konsekvenserna om ett fel uppstår. Det samlade resultatet 
ligger till grund för Utbildningsnämndens interna kontrollplan.  
 
Intern kontrollplan  
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de 
resurser som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att 
verksamheterna når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och 
fastlagda kontroller. 
 
Intern kontrollplan ska innehålla följande delar: 
– Process, det vill säga rutin eller system  
– Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa  
– Kontrollmetod  
– Bedömning utifrån riskanalysen  
– Vem ansvaret är delegerat till 
 
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 
 
 



  4(4) 
 
  2016-10-25 
Sirpa Heikkilä 033-35 77 75, 
sirpa.heikkila@boras.se  
  
 
    
     
 

 

Rapportering till nämnden  
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig 
uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten. 
Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med 
iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar. 
Vid allvarliga brister informerar utbildningschefen genast nämnden.  
 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande   Anders Waldau 
   Utbildningschef 
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Tillägg till Delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättat tillägg i 

delegationsordningen. 

        

Ärendet i sin helhet 

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

gällande delegationsordning. 

 

Traditionella ”firmatecknare” är en företeelse som egentligen är främmande i en 

kommunal organisation. Firmatecknare används för personer som utsetts av 

styrelsen för t.ex. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda 

bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Ändå är detta ett återkommande 

problem, inte minst i kommuniceringen med finansiella institutioner, som 

kräver firmatecknare för kommunala myndigheter. 

 

Ett tillägg gällande förvaltningschefens rätt att teckna kommunens firma inom 

nämndens ansvarsområde behöver göras.  

               

Beslutsunderlag 

1. Firmatecknare – Delegation, 200625 

Samverkan 

FSG 200819 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



 

          

        2020-08-25 
 

Tillägg  
i 

DELEGATIONSORDNING  
för 

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
   

 
Ska 

anmälas 
på lista 

Nr Ärende Delegat 

C Avtal 

X 15 
Utfärda fullmakt att teckna kommunens firma inom Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde 
Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera  
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Marknadsundersökning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie och 

vuxenutbildningsförvaltningen att genomföra marknadsundersökningen i syfte 

att ge kunskap om hur vi skapar attraktiva och framgångsrika utbildningar samt 

kan stärka våra varumärken.         

Ärendet i sin helhet 

För att få en fördjupad bild av vad elever väljer för gymnasieprogram och 

varför uppdrar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden åt Gymnasie och 

vuxenutbildningsförvaltningen att genomföra en marknadsundersökning som 

skall svara på de frågorna tillsammans med vilka trender som studievägledarna 

ser. Undersökningen skall kunna användas som beslutsunderlag för framtida 

beslut om dimensionering, inriktning och organisering av program. 

I samband med diskussioner om framtidens gymnasieskola så har också 

betydelsen av skolornas varumärken lyfts fram. Det finns ett behov av att stärka 

samtliga gymnasieskolors varumärken och analysera vilka aktiviteter som 

behövs för att genomföra det. 

 

Vid planeringskonferensen 16 juni presenterade förvaltningen ett förslag på 

upplägg bestående av:  

 Nulägesanalys 

 Fokusgrupper internt bestående av representanter från studie och 

yrkesvägledningen , grundskoleförvaltningen och gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

 Fältundersökning uppdelat på en kvantitativ del och en kvalitativ del 

 

Förvaltningen bedömer att merparten av undersökningen kan bedrivas med 

interna resurser. Dock behöver en konsult med expertkunskap i 

marknadsundersökning samt tid för fältundersökning köpas in. Kostnad för 

detta bedöms till ca 250 000 kr som finansieras genom gymnasiets 
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gemensamma budget. Denna kostnad bedöms vara försvarbar utifrån ett 

konkurrensperspektiv.  

Rapport sammanställs och redovisas till nämnden senast i februari 2021. 

 

Samverkan 

FSG 2020-08-19 
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Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndens protokoll på 

Borås Stads webbplats från och med den 25 september 2018 ska 

tillgänglighetsanpassas.  Likaså ska föredragningslistan tillgänglighetsanpassas från 

och med 23 september 2020.  

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om 

tillgänglighet till digital offentlig service: 

- Inkomna handlingar 

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar.        

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 

26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser 

och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa bestämmelser som går 

utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls av 

en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara 

tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats med 

stöd av lagen. 

Därutöver ska även digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom 

en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, 

uppfylla samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 

sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som med 

offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- 

och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda utbildningsanordnare med 

tillstånd att utfärda examina, och som till största delen har statsbidrag som 
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finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller  avancerad nivå eller för 

utbildning på forskarnivå. 

Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för 

personer med funktionsnedsättning. 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 

tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. 

 

Men anledning av ovanstående ser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett 

behov att se över hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 

tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 

aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 

meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det vill 

säga; Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland 

annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och 

resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de 

uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör bedömningen att inkomna 

handlingar till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förvaltning ska undantas 

kravet på tillgänglighetsanpassning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan 

inte påverka hur handlingar skickas in till Staden eller hur de formateras eller 

framställs. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas till de nya 

kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar på boras.se 

där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta framförallt 

inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli omfattande och 

undantas också tillgänglighetskravet. 

För att underlätta för de som har en funktionsnedsättning ska föredragningslistan 

till nämnden anpassas på ett sätt som gör att den blir tillgänglig och publiceras 

separat från den sammansatta filen, likaså ska ske med protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

publiceras även i Stadens webbdiarium. Då dessa handlingar enligt ovan inte 

tillgänglighetsanpassas undantas även webbdiariet tillgänglighetskraven. Likaså även 

Ciceron Assistent.               

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut Undantag från Lag om tillgänglighet till digital 

offentlig service, 2020-05-25. 

2. Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service                                
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Ordförande 
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Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 212 Dnr KS 2020-00436 2.1.1.0 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges protokoll från 23 september 
2018 ska tillgänglighets anpassas likaså ska en föredragningslista skapas och 
tillgänglighets anpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads 
webbplats. 

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Kommunstyrelsens 
förvaltning med stöd av 8 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service: 

- Inkomna handlingar  

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 
Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 
september 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 
den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 
bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 
service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 
står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 
service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 
står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. 
Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 
beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 
sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 
med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 
skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 
utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 
delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 
avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 
offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 
funktionsnedsättning. 
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Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 
tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020 

Men anledning av ovanstående ser Kommunstyrelsen ett behov att se över 
hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 
aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 
meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 
vill säga; Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 
bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 
uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 
förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till Kommun-
styrelsens förvaltning ska undantas kravet på tillgänglighetsanpassning, 
Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar skickas in till Staden eller 
hur de formateras eller framställs av de som lever och verkar i Borås. De 
handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas till de nya kraven. 
Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar på boras.se där 
det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta framförallt 
inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli omfattande 
och undantas också tillgänglighetskravet. För att underlätta för de som har en 
funktionsnedsättning ska föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt 
som gör att den blir tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta 
filen, likaså ska ske med protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Kommunstyrelsen publiceras även i 
Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighets anpassas undantas 
även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent. 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 
Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 
september 2020.               

      

 

 

 

 



2020-06-03 Regeringskansliets rättsdatabaser

rkrattsbaser.gov.se/sfst/adv?fritext=&sbet=2018%3A1937&rub=&org=&upph=false&sort=desc 1/5

Post 1 av 1 träffar

SFS-nummer · 2018:1937 ·

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF

Utfärdad: 2018-11-22

Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:995

Ikraft: 2019-01-01 överg.best.

Lagens tillämpningsområde 
 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om krav på  
tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en  
offentlig aktör. 
 
2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  
får meddela föreskrifter om det närmare innehållet i de  
tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i  
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den  
26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga  
myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den  
ursprungliga lydelsen, och som ska omfattas av lagens  
tillämpningsområde. 
 
Uttryck i lagen 
 
3 § Med digital service avses tjänster eller information  
som tillhandahålls genom en sådan teknisk lösning som avses i  
föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 §. 
 
4 § Med offentlig aktör avses en statlig eller kommunal  
myndighet eller en beslutande församling i en kommun eller en  
region. 
 
Vid tillämpningen av denna lag ska med offentlig aktör  
jämställas  
 
1. ett sådant offentligt styrt organ som avses i 5 §,  
 
2. en sammanslutning som inrättats särskilt för att tillgodose  
behov i det allmännas intresse, under förutsättning att  
behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och  
som består av  
 
a) en eller flera myndigheter eller församlingar enligt första  
stycket, eller  
 
b) ett eller flera organ enligt 1,  
 

Regeringskansliets rättsdatabaser
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3. privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som  
till någon del är offentligt finansierad och som  
 
a) aktören bedriver i egenskap av enskild huvudman inom  
skolväsendet eller huvudman för en sådan internationell skola  
som avses i 24 kap. skollagen (2010:800), 
 
b) utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen  
(2017:30) eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125),  
eller  
 
c) bedrivs enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen  
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen  
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen  
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
eller utgör personlig assistans som utförs med  
assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,  
och  
 
4. enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda  
examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa  
examina, och som till största delen har statsbidrag som  
finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller  
avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. 
Lag (2019:995). 
 
5 § Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person  
som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under  
förutsättning att behovet inte är av industriell eller  
kommersiell karaktär, och 
 
1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun,  
en region eller en sådan offentlig aktör som avses i 4 §  
första stycket eller andra stycket 1 eller 2,  
 
2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun,  
en region eller en sådan offentlig aktör som avses i 4 §  
första stycket eller andra stycket 1 eller 2, eller 
 
3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än  
halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en  
region eller en sådan offentlig aktör som avses i 4 § första  
stycket eller andra stycket 1 eller 2. Lag (2019:995). 
 
6 § Med tidsberoende medier avses ljud eller video, en  
kombination av ljud och video, eller något av de föregående i  
kombination med möjligheter till interaktion. 
 
7 § Med föremål från kulturarvssamlingar avses privat  
eller offentligt ägda föremål av historiskt, konstnärligt,  
arkeologiskt, estetiskt, vetenskapligt eller tekniskt  
intresse som ingår i samlingar som förvaltas av  
kulturinstitutioner. 
 
Undantag från lagens tillämpningsområde 
 
8 § Denna lag är inte tillämplig på digital service som  
tillhandahålls av  
 
1. ett företag som bedriver radio- och tv-verksamhet som  
finansieras enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio  
och tv i allmänhetens tjänst, eller  
 
2. en icke-statlig organisation vars service inte  
 
a) är väsentlig för allmänheten, eller  
 
b) är avsedd för personer med funktionsnedsättning eller  
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specifikt tillgodoser deras behov.  
 
9 § Denna lag är inte tillämplig på digital service som  
utgörs av  
 
1. direktsändningar av tidsberoende medier,  
 
2. kartor som inte är avsedda för navigering,  
 
3. digital service från tredje part som varken har  
finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga  
aktören eller står under dess kontroll,  
 
4. reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som  
inte kan göras fullständigt tillgängliga utan betydande  
hinder,  
 
5. digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet  
eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller  
24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som  
erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap.  
skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens  
väsentliga administrativa funktioner.  
 
Lagen är inte heller tillämplig på kartor avsedda för  
navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa  
tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt.  
 
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag  
från lagens tillämpningsområde i fråga om sådan digital  
service som får undantas enligt artikel 1.4 a, b, g och h i  
direktiv (EU) 2016/2102, i den ursprungliga lydelsen.  
 
Tillgänglighetskrav 
 
10 § Digital service som tillhandahålls av en offentlig  
aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens  
kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter  
som har meddelats med stöd av denna lag.  
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får  
meddela föreskrifter om vilka tekniska krav som ska gälla. 
 
11 § Digital service som tillhandahålls av en offentlig  
aktör genom en teknisk lösning som står under tredje parts  
kontroll ska, så långt det är möjligt, följa  
tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats  
med stöd av denna lag. 
 
Undantag för oskäligt betungande anpassning 
 
12 § En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven  
enligt 10 och 11 §§ om det är oskäligt betungande att  
fullgöra dessa krav.  
 
Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande  
ska bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas,  
liksom karaktär på uppgifter och resurser samt uppskattade  
kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de  
uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.  
 
För en sådan aktör som avses i 4 § andra stycket 3 eller 4,  
och som inte utgör ett offentligt styrt organ enligt 5 §, ska  
även den offentliga finansieringens storlek och varaktighet  
beaktas vid bedömningen, liksom hur lång tid aktören har haft  
på sig att anpassa sin digitala service till kraven.  
 
Tillgänglighetsredogörelse 
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13 § En offentlig aktör ska för sådan digital service som  
avses i 10 § tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse.  
 
Redogörelsen ska innehålla en funktion som gör det möjligt  
för en enskild person att meddela den berörda aktören att  
dess digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven  
eller framställa en sådan begäran som avses i 15 §.  
 
Om en offentlig aktör bedömer att det är oskäligt betungande  
att fullgöra kraven enligt 10 §, ska denna bedömning återges  
i tillgänglighetsredogörelsen. 
 
14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen  
bestämmer får meddela föreskrifter om  
tillgänglighetsredogörelsens utformning och innehåll. 
 
Begäran om tillgängliggörande av viss digital service 
 
15 § En begäran om tillgängliggörande av digital service  
som undantagits med stöd av 9 § första stycket 1–4, andra  
eller tredje stycket eller 12 § ska tillgodoses utan onödigt  
dröjsmål om den är berättigad och rimlig och har inkommit  
genom den funktion som avses i 13 § andra stycket.  
 
En offentlig aktör ska på begäran lämna ett skriftligt beslut  
när en begäran enligt första stycket helt eller delvis har  
avslagits. Ett sådant beslut ska innehålla de skäl som har  
bestämt utgången i ärendet. 
 
Tillsyn 
 
16 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn  
över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i  
anslutning till lagen följs. 
 
17 § Tillsynsmyndigheten ska övervaka att digital service  
som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller kraven i  
10, 11, 13 och 15 §§. 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får  
meddela föreskrifter om hur övervakningen ska genomföras. 
 
Anmälan 
 
18 § Den som anser att en offentlig aktör inte uppfyller  
ett eller flera av de krav som avses i 10, 11, 13 eller 15 §,  
eller vill att en bedömning enligt 12 § ska granskas, får  
anmäla detta till tillsynsmyndigheten. 
 
Rättelse 
 
19 § Om tillsynsmyndigheten genom övervakning eller efter  
anmälan konstaterar brister i förhållande till kraven i 10,  
11, 13 eller 15 §, ska myndigheten genom påpekanden eller  
liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse.  
 
Leder insatserna enligt första stycket inte till rättelse får  
tillsynsmyndigheten besluta att förelägga den offentliga  
aktören att vidta åtgärder för att uppfylla kraven.  
 
Ett nytt föreläggande om samma sak får förenas med vite. 
 
Överklagande av beslut 
 
20 § Beslut enligt 15 § av en annan offentlig aktör än  
regeringen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen  
eller Riksdagens ombudsmän får överklagas till allmän  
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förvaltningsdomstol.  
 
Beslut av en förvaltningsrätt i ett ärende som har inletts  
där, liksom beslut av en tingsrätt eller en hovrätt,  
överklagas dock till kammarrätten. Beslut av en kammarrätt i  
ett ärende som har inletts där överklagas till Högsta  
förvaltningsdomstolen.  
 
21 § Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande enligt 19 §  
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. När ett  
beslut överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i  
domstolen. 
 
22 § Om ett beslut av en offentlig aktör som inte är en  
myndighet överklagas, ska aktören vara den enskildes motpart  
sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till allmän  
förvaltningsdomstol. 
 
Prövningstillstånd 
 
23 § Vid överklagande av beslut enligt 20 och 21 §§ krävs  
prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Detta  
gäller dock inte i fråga om ärenden enligt 20 § som har  
inletts hos en förvaltningsrätt, tingsrätt eller hovrätt. 
 
 
Övergångsbestämmelser 
 
2018:1937 
 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.  
 
2. Bestämmelsen i 11 § tillämpas endast för digital service  
som tillhandahålls för första gången efter den 22 september  
2020. 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-25 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00126 1.1.3.1 
 

  

 

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gallring av handlingar av 

tillfällig eller liten betydelse enligt bilagt beslutsunderlag. Beslutet ersätter 

tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.          

Ärendet i sin helhet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 

liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 

allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 

detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 

handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 

hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 

uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 

skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 

med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-

miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 

tillfällig eller liten betydelse.                             

Beslutsunderlag 

1. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse                                

Samverkan 

FSG 2020-08-19 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Inledning 

För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut 

fastställt av den egna nämnden. Nedanstående gallringsbeslut möjliggör gallring 

av handlingar som har tillfällig eller liten betydelse. De handlingar som upptas i 

gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när 

den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på de 

handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 

snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Beslutet ersätter 

tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.   

Gallringsbeslutet är tematiskt indelat där det första kapitlet är mer generellt och  

innehåller handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden för att 

därefter åtföljas av kapitel som är mer specifika. Varje kapitel innehåller, utöver 

en uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, kommentarer och exempel 

samt uppgift om vem som ska utföra gallringen. På så sätt bidrar beslutet till en 

enhetlig och effektiv informationshantering samtidigt som det blir ett stöd till 

verksamheten.  
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Tillfällig eller liten betydelse? 

Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta 

gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för 

verksamheten som vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som 

regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta 

inryms även handlingar som man normalt sett kanske inte tänker på som 

allmänna handlingar, som till exempel cookies, temporära filer och 

skrivarloggar. Det är handlingens informationsvärde och inte dess form som är 

avgörande för om den är av tillfällig eller liten betydelse. Det spelar med andra 

ord ingen roll om ett meddelande kommer in via e-post, på papper eller som 

sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras.   

Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. 

Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten 

betydelse måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar 

innan gallring kan ske.  
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Allmänt förekommande handlingar  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna eller expedierade 

framställningar, förfrågningar och 

meddelanden av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär 

Vid inaktualitet 

 

 

 Förfrågningar om kontaktuppgifter, 

blanketter, mötestider, allmän 

information och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna synpunkter av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär samt svar på dessa 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 

föranleder en åtgärd av betydelse. Då 

ska synpunkterna hanteras på annat 

sätt, till exempel i förvaltningens 

diarium.  

 

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som har inkommit för 

kännedom 

Vid inaktualitet 

 

Förutsatt att handlingarna inte har 

föranlett någon åtgärd och att de även i 

övrigt har liten betydelse för 

verksamheten. 

 Vissa cirkulär, inbjudningar, 

nyhetsbrev, PM, mötes- 

anteckningar och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna handlingar som inte 

berör myndighetens 

verksamhetsområde, eller som 

är meningslösa eller 

obegripliga och eventuella svar 

på dessa 

Vid inaktualitet Avsändaren ska, inom ramen för den 

allmänna serviceskyldigheten enligt 6 

och 20 §§ förvaltningslagen (2017:900), 

om möjligt ges sådan hjälp att han eller 

hon kan ta till vara sina intressen. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

Var och en ansvarar för att gallra. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kopior och dubbletter som inte 

har någon funktion då det finns 

arkivexemplar hos myndigheten 

med samma innehåll 

Vid inaktualitet 
 
 

 Kopior på nämndprotokoll. 

 Exemplar av tryckta 

verksamhetsberättelser. 

 Elektroniska kopior som delas på 

intranät, projektarbetsplatser och 

likande. 

Den som har skapat, distribuerat, 

publicerat eller förvarar kopian. 

Handlingar i icke-autentiserad form 

och som har ersatts av senare 

inkomna autentiserade handlingar 

 

Vid inaktualitet Exempelvis ej undertecknad handling 

som ersatts av undertecknat exemplar i 

de fall sådana formkrav finns.  

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som endast 

framställts för överföring, 

utlämnande, eller spridning av 

handlingar 

Vid inaktualitet 

 

 Kopia av en skrivelse som skickats 

till den som begärt kopian. 

Den som skickar kopian. 

Inkomna filer som inte kan 

öppnas 

Omgående Avsändaren ska om möjligt upplysas 

om detta och uppmanas att skicka filen 

i ett standardformat. 

Den som tagit emot filen. 

Felaktiga uppgifter i register 

vilka tillkommit genom skrivfel, 

räknefel eller motsvarande 

Efter rättning  Den som rättar. 

Register, liggare, listor och 

andra tillfälliga förteckningar 

som har tillkommit för att 

underlätta myndighetens 

arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när det 

gäller att dokumentera myndighetens 

verksamhet, att förstå ett ärendes 

beredning och beslut, att återsöka 

handlingar eller att upprätta samband 

inom arkivet. 

 

Den som ansvarar för registret, 

liggaren, listan eller den tillfälliga 

förteckningen. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Användarinstruktioner Vid inaktualitet 
 
 

När den ersätts av en ny eller inte längre 

behövs för användning eller drift av IT-

systemet. 

 

Avser instruktioner, manualer, mallar och  

rutinbeskrivningar riktade till användare.  

 

 

Tjänsteförvaltaren. 

Fotografier, ljud- och 

bildupptagningar 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar fotografiet eller 

upptagningen. 

Presentationer och bildspel 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar presentationen 

eller bildspelet. 
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Posthantering  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Handlingar som endast tillkommit 

för kontroll av postbefordran 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte längre 

behövs som bevis för att en 

försändelse har inkommit till eller 

utgått från myndigheten och att de 

inte påförts anteckning som tillfört 

betydande sakuppgift 

 Inlämningskvitton 

 Kvittensböcker för avgående post 

eller listor/motsvarande 

 Elektroniska register eller 

dokument med samma funktion 

 Mottagnings- och 

delgivningsbevis. 

Den som ansvarar för den enskilda 

försändelsen eller posthanteringen i 

verksamheten.  

Fullmakter för postöppning Vid inaktualitet  Den som innehar fullmakten. 

Postlistor Vid inaktualitet  Den som administrerar postlistan. 
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E-posthantering 

Se även kapitlet Allmänt förekommande handlingar.  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Skräppost eller meddelanden som 

innehåller virus 

Omedelbart  Skräpposthanteringssystemet eller 
användaren. 
Ska också meddelas Dataservice. Se 
intranätet för vidare instruktioner.  

E-postlistor Vid inaktualitet Den lista som användaren 

hanterar i sin in- och utkorg. 

Uppgifter tas bort i samband med 

gallring och rensning av e-post. 

Användaren. 
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Telefoner och surfplattor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Listor över inkomna eller 

utgående samtal 

Vid inaktualitet 

 

Samtalslistor i mobiltelefon och 

motsvarande. 

Varje anställd ansvarig för att 

hantera sina listor. 

Handlingar som inkommit till 

myndigheten i form av 

ljudmeddelande i röstbrevlåda, 

telefonsvarare eller motsvarande  

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

  

Användaren. 

SMS eller andra meddelanden i 

text eller bild inklusive 

eventuella bilagor (bilder, 

skärmdumpar etc) 

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Användaren. 

Historik och elektroniska spår som 

lagras då olika program (appar) 

används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet 
 

 Användaren. 
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Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Konversationshistorik  Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Snabbmeddelanden via till 

exempel Skype, Lync, MSN, 

Adobe Connect och likande. 

 

 

Användaren. 

Kontaktlistor 

 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte 

behövs längre. 

 

Uppgifter om kontakter som 

hanteras när funktioner för 

snabbmeddelanden, webbmöten 

med mera används. 

 

 

 

Användaren. 

Kontaktuppgifter och 

profilinformation  

Vid inaktualitet 

 

Profiluppgifter på projekt- 

arbetsplats, nätverk eller forum. 

Användaren. 

Meddelanden, inlägg och 

liknande 

Vid inaktualitet Meddelanden och inlägg på 

samarbetsytor som Teams eller 

liknande. 
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Spår av internet- och datoranvändning 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 

webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet 

 

Webbhistorik: Tidigare 

besökta webbplatser. 

Datoranvändaren. 

 

Kopior av webbsidor som lagras i 

syfte att åstadkomma snabbare 

åtkomst 

Vid inaktualitet 

 

Temporary Internet Files. Datoranvändaren. 

 

Lösenord Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Formulärdata Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Cookies Vid inaktualitet  

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

 

Tillfälliga elektroniska spår som 

sparas för att underlätta 

internetanvändning eller 

kommunikation 

Vid inaktualitet 

 

Sessionskakor (Session Cookie). 
 
När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner. 

Sker med automatik. 

Spår efter användning i olika typer 

av systemfiler 

Vid inaktualitet 

 

Exempel: thumbs.db. Datoranvändaren. 

Temporära filer  Vid inaktualitet  Datoranvändaren. 
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Skrivare  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 

Loggar Vid inaktualitet 

 

 Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 
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Sociala medier 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kommentarer och inlägg, som inte rör 
verksamheten, på sociala medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 

aktuella kontot. 

Kommentarer eller meddelanden av 
stötande eller kränkande karaktär 
som inkommer via sociala medier 

Vid inaktualitet 

 

 Personer som administrerar det 

aktuella kontot.  

Direktmeddelanden Vid inakutalitet Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

Personer som administerar det 

aktuella kontot. 
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§ 190 Dnr KS 2020-00338 2.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag att fatta 
beslut i denna fråga.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 
uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 
skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-
miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

2. PM - Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 
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Inledning 

För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut 

fastställt av den egna nämnden. Nedanstående gallringsbeslut möjliggör gallring 

av handlingar som har tillfällig eller liten betydelse. De handlingar som upptas i 

gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när 

den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på de 

handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 

snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Beslutet ersätter 

tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.   

Gallringsbeslutet är tematiskt indelat där det första kapitlet är mer generellt och  

innehåller handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden för att 

därefter åtföljas av kapitel som är mer specifika. Varje kapitel innehåller, utöver 

en uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, kommentarer och exempel 

samt uppgift om vem som ska utföra gallringen. På så sätt bidrar beslutet till en 

enhetlig och effektiv informationshantering samtidigt som det blir ett stöd till 

verksamheten.  
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Tillfällig eller liten betydelse? 

Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta 

gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för 

verksamheten som vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som 

regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta 

inryms även handlingar som man normalt sett kanske inte tänker på som 

allmänna handlingar, som till exempel cookies, temporära filer och 

skrivarloggar. Det är handlingens informationsvärde och inte dess form som är 

avgörande för om den är av tillfällig eller liten betydelse. Det spelar med andra 

ord ingen roll om ett meddelande kommer in via e-post, på papper eller som 

sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras.   

Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. 

Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten 

betydelse måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar 

innan gallring kan ske.  
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Allmänt förekommande handlingar  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna eller expedierade 

framställningar, förfrågningar och 

meddelanden av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär 

Vid inaktualitet 

 

 

 Förfrågningar om kontaktuppgifter, 

blanketter, mötestider, allmän 

information och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna synpunkter av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär samt svar på dessa 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 

föranleder en åtgärd av betydelse. Då 

ska synpunkterna hanteras på annat 

sätt, till exempel i förvaltningens 

diarium.  

 

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som har inkommit för 

kännedom 

Vid inaktualitet 

 

Förutsatt att handlingarna inte har 

föranlett någon åtgärd och att de även i 

övrigt har liten betydelse för 

verksamheten. 

 Vissa cirkulär, inbjudningar, 

nyhetsbrev, PM, mötes- 

anteckningar och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna handlingar som inte 

berör myndighetens 

verksamhetsområde, eller som 

är meningslösa eller 

obegripliga och eventuella svar 

på dessa 

Vid inaktualitet Avsändaren ska, inom ramen för den 

allmänna serviceskyldigheten enligt 6 

och 20 §§ förvaltningslagen (2017:900), 

om möjligt ges sådan hjälp att han eller 

hon kan ta till vara sina intressen. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

Var och en ansvarar för att gallra. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kopior och dubbletter som inte 

har någon funktion då det finns 

arkivexemplar hos myndigheten 

med samma innehåll 

Vid inaktualitet 
 
 

 Kopior på nämndprotokoll. 

 Exemplar av tryckta 

verksamhetsberättelser. 

 Elektroniska kopior som delas på 

intranät, projektarbetsplatser och 

likande. 

Den som har skapat, distribuerat, 

publicerat eller förvarar kopian. 

Handlingar i icke-autentiserad form 

och som har ersatts av senare 

inkomna autentiserade handlingar 

 

Vid inaktualitet Exempelvis ej undertecknad handling 

som ersatts av undertecknat exemplar i 

de fall sådana formkrav finns.  

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som endast 

framställts för överföring, 

utlämnande, eller spridning av 

handlingar 

Vid inaktualitet 

 

 Kopia av en skrivelse som skickats 

till den som begärt kopian. 

Den som skickar kopian. 

Inkomna filer som inte kan 

öppnas 

Omgående Avsändaren ska om möjligt upplysas 

om detta och uppmanas att skicka filen 

i ett standardformat. 

Den som tagit emot filen. 

Felaktiga uppgifter i register 

vilka tillkommit genom skrivfel, 

räknefel eller motsvarande 

Efter rättning  Den som rättar. 

Register, liggare, listor och 

andra tillfälliga förteckningar 

som har tillkommit för att 

underlätta myndighetens 

arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när det 

gäller att dokumentera myndighetens 

verksamhet, att förstå ett ärendes 

beredning och beslut, att återsöka 

handlingar eller att upprätta samband 

inom arkivet. 

 

Den som ansvarar för registret, 

liggaren, listan eller den tillfälliga 

förteckningen. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Användarinstruktioner Vid inaktualitet 
 
 

När den ersätts av en ny eller inte längre 

behövs för användning eller drift av IT-

systemet. 

 

Avser instruktioner, manualer, mallar och  

rutinbeskrivningar riktade till användare.  

 

 

Tjänsteförvaltaren. 

Fotografier, ljud- och 

bildupptagningar 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar fotografiet eller 

upptagningen. 

Presentationer och bildspel 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar presentationen 

eller bildspelet. 
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Posthantering  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Handlingar som endast tillkommit 

för kontroll av postbefordran 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte längre 

behövs som bevis för att en 

försändelse har inkommit till eller 

utgått från myndigheten och att de 

inte påförts anteckning som tillfört 

betydande sakuppgift 

 Inlämningskvitton 

 Kvittensböcker för avgående post 

eller listor/motsvarande 

 Elektroniska register eller 

dokument med samma funktion 

 Mottagnings- och 

delgivningsbevis. 

Den som ansvarar för den enskilda 

försändelsen eller posthanteringen i 

verksamheten.  

Fullmakter för postöppning Vid inaktualitet  Den som innehar fullmakten. 

Postlistor Vid inaktualitet  Den som administrerar postlistan. 
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E-posthantering 

Se även kapitlet Allmänt förekommande handlingar.  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Skräppost eller meddelanden som 

innehåller virus 

Omedelbart  Skräpposthanteringssystemet eller 
användaren. 
Ska också meddelas Dataservice. Se 
intranätet för vidare instruktioner.  

E-postlistor Vid inaktualitet Den lista som användaren 

hanterar i sin in- och utkorg. 

Uppgifter tas bort i samband med 

gallring och rensning av e-post. 

Användaren. 
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Telefoner och surfplattor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Listor över inkomna eller 

utgående samtal 

Vid inaktualitet 

 

Samtalslistor i mobiltelefon och 

motsvarande. 

Varje anställd ansvarig för att 

hantera sina listor. 

Handlingar som inkommit till 

myndigheten i form av 

ljudmeddelande i röstbrevlåda, 

telefonsvarare eller motsvarande  

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

  

Användaren. 

SMS eller andra meddelanden i 

text eller bild inklusive 

eventuella bilagor (bilder, 

skärmdumpar etc) 

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Användaren. 

Historik och elektroniska spår som 

lagras då olika program (appar) 

används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet 
 

 Användaren. 
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Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Konversationshistorik  Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Snabbmeddelanden via till 

exempel Skype, Lync, MSN, 

Adobe Connect och likande. 

 

 

Användaren. 

Kontaktlistor 

 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte 

behövs längre. 

 

Uppgifter om kontakter som 

hanteras när funktioner för 

snabbmeddelanden, webbmöten 

med mera används. 

 

 

 

Användaren. 

Kontaktuppgifter och 

profilinformation  

Vid inaktualitet 

 

Profiluppgifter på projekt- 

arbetsplats, nätverk eller forum. 

Användaren. 

Meddelanden, inlägg och 

liknande 

Vid inaktualitet Meddelanden och inlägg på 

samarbetsytor som Teams eller 

liknande. 
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Spår av internet- och datoranvändning 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 

webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet 

 

Webbhistorik: Tidigare 

besökta webbplatser. 

Datoranvändaren. 

 

Kopior av webbsidor som lagras i 

syfte att åstadkomma snabbare 

åtkomst 

Vid inaktualitet 

 

Temporary Internet Files. Datoranvändaren. 

 

Lösenord Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Formulärdata Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Cookies Vid inaktualitet  

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

 

Tillfälliga elektroniska spår som 

sparas för att underlätta 

internetanvändning eller 

kommunikation 

Vid inaktualitet 

 

Sessionskakor (Session Cookie). 
 
När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner. 

Sker med automatik. 

Spår efter användning i olika typer 

av systemfiler 

Vid inaktualitet 

 

Exempel: thumbs.db. Datoranvändaren. 

Temporära filer  Vid inaktualitet  Datoranvändaren. 
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Skrivare  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 

Loggar Vid inaktualitet 

 

 Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 
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Sociala medier 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kommentarer och inlägg, som inte rör 
verksamheten, på sociala medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 

aktuella kontot. 

Kommentarer eller meddelanden av 
stötande eller kränkande karaktär 
som inkommer via sociala medier 

Vid inaktualitet 

 

 Personer som administrerar det 

aktuella kontot.  

Direktmeddelanden Vid inakutalitet Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

Personer som administerar det 

aktuella kontot. 
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Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 

betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 

för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag att fatta 

beslut i denna fråga.   

Ärendet i sin helhet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 

liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 

allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 

detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 

handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 

hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 

uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 

skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 

med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-

miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 

tillfällig eller liten betydelse.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

2. PM - Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse  

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Miljörapport tertial 2, 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad Miljörapport 

för tertial 2 2020.        

        

Ärendet i sin helhet 

Miljörapporten för tertial 2 innehåller en uppföljning av indikatorer inom 

miljömålet "Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom 

miljöområdet".  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kontor och vuxenutbildningen är 

miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas. Samtliga gymnasieskolor är certifierade 

med Grön flagg.                

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden                             

Samverkan 

FSG 200819 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

Miljörapport Tertial 2 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Inledning 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

100 100 100 
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Yttrande över remiss Energi- och klimatstrategi 

Miljö- och konsumentnämnden Dnr 2020-1396 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss: Reviderad energi 

och klimatstrategi under förutsättning att man tar nämndens synpunkter i 

beaktande.       

        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att klimatfrågorna är viktiga. 

GVUN ställer sig positiv till den uppdaterade strategin med en del önskemål 

om förtydliganden och förslag på redaktionella ändringar.  

 I remissen konstateras att den reviderade strategin ska:  

 visa riktningar och prioriteringar inom arbetet med att minska utsläpp 

och klimatanpassning 

 Lämna utrymme för hur vi kan följa dessa riktningar 

 Säkerställa att nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag arbetar in 

strategin i sin verksamhet 

 Ge stöd åt dem som skall samordna och följa upp arbetet 

 Fokusera på genomförande och handling.  

Gymnasie- och vuxenutbildningens kommentarer till dessa punkter 

 Riktningarna är tydliga men inte process för prioriteringar mellan dem.  

Det föreskrivs inte hur den enskilda nämnden skall arbeta med sina 

egna prioriteringar vilket är helt i linje med tillitsresan. Däremot önskas 

ett förtydligande i vilket stöd som planeras för att kunna genomföra 

uppdraget på ett så bra sätt som möjligt.   

 Utrymme för att följa riktningarna har lämnats men det behöver vara 

tydligt vad förväntan är så nämnden kan agera på rätt sätt.  

 Det framkommer inte i strategin hur det skall säkerställas att 

nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag skall implementera strategin 

utan sägs att de skall arbeta för att integrera strategin i respektive budget 

och verksamhet. Här ser nämnden gärna ett förtydligande kring hur det 

skall säkerställas och följas upp.  

 För att säkerställa genomförande och handling behöver förväntningar 

på nämnderna tydliggöras.  
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Strategin är kommenterad efter strukturen i den.  

 

Syfte 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga synpunkter på strategins 

syfte.  

 

Arbetssätt 

 Integrera strategin i den egna verksamheten 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga synpunkter på de olika 

utvecklingspunkterna som sådana men önskar att strategin är tydlig i vad som 

förväntas i resultat och vilka ramar det finns för att nå dit. Vilket stöd kommer 

att finnas för att arbeta med frågorna?  

 

 Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft 

Här önskar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett förtydligande kring 

analys av ekonomiska modeller. Är det upp till varje förvaltning att sätta upp 

sina egna interna modeller eller är detta ett arbete som kommer samordnas på 

central nivå. Vad är förväntan på nämndens arbete i detta? 

 

 

Strategier för minskad klimatpåverkan 

Gymnasie och vuxenutbildningen driver idag ett omfattande miljöarbete i 

verksamheten inom ramen för Grön flagg. Alla medarbetare arbetar löpande 

med att hitta och genomföra förbättringar inom sitt område. Nämnden ställer 

sig bakom alla punkter under strategier för minskad klimatpåverkan men 

efterfrågar stöd till nämnden i arbetet med prioriteringar och identifiering av 

utvecklingsområden inom nämndens ansvar.  

 

Strategier för klimatanpassning.  

Gymnasie- och vuxenutbildningen har under våren 2020 fått ställa om hela sin 

verksamhet på grund av pandemi och anser att utbildning skall bedrivas även 

under extrema väder och ett klimat i förändring, därför ställer sig nämnden 

bakom att skapa en samordnad kunskap om vad som redan görs och en 

åtgärdsplan tas fram.  

 

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Energi- och klimatstrategi                                

Samverkan 

FSG 2020-08-19 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser, 

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,

• anpassa staden till ett klimat i förändring för att minska riskerna och lindra 
konsekvenserna av klimatförändringarna,

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle som står  
robust när den globala omställningen till hållbara samhällen går allt snabbare.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. Många insatser har redan genomförts som gett goda resultat. Oljeanvändningen 
har till exempel minskat med drygt 90 procent, jämfört med 1990-talet. Vi kommer att se 
fler resultat från mer långsiktiga satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. De 
positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor.

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och 
klimatanpassning. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin 
till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten

• Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att stödja 
andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.

• Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra till 
ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.

• Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”

• Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet är samverkande 
faktorer för ett gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden.

• Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv eller genomförbarhet.

• Mätning och uppföljning, hitta nyckeltal eller mål för respektive verksamhet så 
att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg.
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• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft

• Ekonomi, analys av ekonomiska modeller, hur kan hållbara projekt och 
arbetssätt gynnas?

• Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver vi 
kanske sluta med befintliga arbetssätt.

• Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den inte 
stannar hos en eller få personer.

• Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.

• Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

• Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt

Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller ett stort antal förslag 
på åtgärder inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag 
lägger till åtgärder och väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. 
Åtgärdsbanken som är ett levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad 
som är på gång eller avslutat och det skapar transparens för den som vill veta vad som görs.

Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp och utsläpp på andra ställen som sker till följd av konsumtion 
av varor och tjänster.

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och  
kollektiv trafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja förnybara bränslen och el och att kunna 
välja cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 



Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fyra områden.

• Borås Stads inköp av varor och tjänster ska ske med prioriteringen minskad 
resursanvändning, fler cirkulära användningsmodeller och minskad avfallsmängd. 

• Borås Stad ska öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa 
strukturella förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och 
cirkulärt. 

• Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet i att kunna erbjuda resurseffektiv 
produktion av varor och tjänster genom bland annat rådgivning och samordning.  

• Borås Stad ska stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och 
underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ligger bakom 
resterande beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av förnybar el måste 
kommunkoncernen skapa möjligheten att lagra energi över kort och lång sikt. Utöver dessa två 
utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. Även förnybara bränslen och 
solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en minskad energi- och resursanvändning 
alltid prioriterad.

Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid istället för utsläpp. Mark 
och skog som Borås Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom 
ökad kunskap ska Borås Stad även stödja andra aktörer i att optimera markanvändning och 
skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda eller lagra koldioxid 
ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.

Borås Stad behöver till exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, 
och äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring.  
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Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden 
och ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla 
eller nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens 
fastighetsbestånd, både nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare 
och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir 
klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett föränderligt klimat är det viktigt med robust infrastruktur. Kommunen ska säkerställa 
att det finns säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, 
nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 
klimat. Det kräver en robust organisation, starka samarbeten med viktiga aktörer för kommunens 
säkerhet, funktion och försörjning. I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, 
ekonomisk instabilitet och en ökande befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, 
så behöver Borås Stad stå stark, trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda 
händelser. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 
analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet. Hur arbetet 
med strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål 
eller motsvarande.

Klimatkommittén, som är kopplad till koldioxidbudgeten, ska göra en regelbunden kvantitativ och 
kvalitativ utvärdering av Borås Stads klimatarbete baserad på strategin och koldioxidbudgeten.

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns i en gemensam åtgärdsbank som uppdateras 
regelbundet.
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Datum 

2020-08-25 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00129 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss - Anhörigstöd för barn och unga 

Vård- och äldrenämnden Dnr 2020-00123 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss; Anhörigstöd för 

barn och unga.        

Ärendet i sin helhet 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 

till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 

andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. Enligt 5 kap 10§ 

socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat 

genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020. 

Vård- och äldrenämnden beslutar att skicka utredningen om anhörigstöd till 

barn och unga på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 

folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varje år ett antal elever som har 

frånvaro från skolan på grund av att de måste stödja/vårda anhöriga.  

Det kan vara allt från att tolka på läkarbesök eller besök på annan myndighet till 

att mer kontinuerligt vårda och hjälpa sjuk anhörig i hemmet. Elever som 

känner oro för förälders psykiska eller fysiska hälsa och inte vågar lämna 

föräldern ensamma hemma. På våra gymnasieskolor har vi dag många elever 

som är 18 år redan då de börjar årskurs 1, och de är en grupp som ofta 

förväntas ta än större ansvar för anhöriga. 

Att utöka anhörigstödet är ett mycket bra initiativ och kan fylla en viktig 

funktion. Viktigt att se över hur man når ut till familjerna och ungdomarna med 

att detta finns, önskvärt att skapa rutiner och ett samarbete mellan 

skola/anhörigstödjare.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser även ett behov av att utbilda 

medarbetare som kommer i kontakt med dessa frågor för att kunna bemöta 

elever på rätt sätt och önskar starta upp samarbete med Vård- och 

äldrenämnden i det syftet.  

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Anhörighetsstöd till barn och unga 

Samverkan 

FSG 2020-08-19 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden diarium, van.diarium@borås  

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-05-19 
 

 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr VAN 2020-00123 1.1.3.1 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att skicka utredningen om anhörigstöd till 
barn och unga på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.        

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  Enligt 5 kap 10§ 
socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat 
genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.   

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 
personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 
efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
följande tillägg i Vård- och äldrenämndens reglemente: ”Vård- och 
äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”  

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad skickas ärendet på remiss till de 
nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.     
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Beslutsunderlag 

1. Utredning: Anhörigstöd till barn och unga         

 

Ärendet skickas på remiss till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Förskolenämnden 

5. Grundskolenämnden 

6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Uppdrag 
 
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga 
som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. 
 
 

Definitioner  
 
Anhöriga och närstående 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.  
 
Inom anhörigstöd definieras termer enligt följande:  
Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig. Det kan t.ex. vara en familjemedlem, vän eller 
granne. Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående. Ofta blandas de båda termerna och 
används synonymt. Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna.   
 
Stöd till anhöriga är till för personer som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller 
beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. 
Anhöriga är ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan anhöriga behöva råd 
och stöd själva för att orka hjälpa.  
 
Barn 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla 
åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen 
definierar barn som varje människa under 18 år. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. 
Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela 
världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder 
eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker 
föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten 
ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. 
 
Barn som anhöriga   
Barn som anhöriga växer upp i en familj där de påverkas av någon annans bekymmer. Det kan 
vara en vuxen i familjen eller ett syskon som har t.ex. allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk 
ohälsa eller funktionsnedsättning, missbruksproblematik/beroende eller där våld förekommer i 
familjen. Barn som anhöriga är en heterogen grupp med olika behov och deras liv påverkas på 
skiftande sätt av situationen i familjen.  
 
Unga omsorgsgivare 
Begreppet unga omsorgsgivare är en översättning av det engelska begreppet ”Young Carers” och 
berör barn och unga under 18 år som regelbundet vårdar, hjälper eller ger stöd åt en person som 
står dem nära. Det kan vara att t.ex. hjälpa en närstående med att klä på sig eller med hygienen, 
dvs hjälpa till för att den närstående ska klara vardagen. Den person som tar emot omsorg är ofta 
en förälder, men det kan även vara ett syskon, en mor- eller farförälder eller annan släkting, som 
på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller av 
annan anledning har ett behov av omsorg, stöd eller vård.  
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Att barn utövar en viss grad av omsorg anses vara hälsosamt för den psykosociala utvecklingen i 
många samhällen och i vissa sammanhang är det nödvändigt för familjers överlevnad. Det är 
dock numera känt att det finns barn som har omfattande och regelbundna omsorgsuppdrag, 
vilket kan leda till betydande begränsningar i deras utveckling, delaktighet och möjligheter. Sedan 
slutet av 90-talet finns det bland forskare, beslutsfattare, sociala välfärdsinstitutioner och 
professionella inom hälso-, social- och sjukvårdsområdet, i bland annat USA, Storbritannien och 
Australien, ett växande intresse för unga omsorgsgivares förutsättningar. 
 
 

Beskrivning av anhörigstöd till barn  
 
Både Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Socialstyrelsen har tagit fram 
stödmaterial till de verksamheter som arbetar med barn som anhöriga, eftersom arbetssätten och 
metoderna för anhörigstöd till barn är annorlunda jämfört med det anhörigstöd som ges till 
personer över 18 år. För vuxna handlar det framför allt om samtal. Vuxna kan både ta egna beslut 
och har vanligtvis förmåga att själva förändra i sin situation, men barnen behöver ett stöd där det 
oftare handlar om att ”göra” saker, inte bara prata. Barn pratar när fokus är på aktivitet. Barn 
behöver också ett annat stöd i att arbeta med sig själva och sin roll. De har också behov av att 
höra andras berättelser och veta om att de inte är ensamma i sin situation.  
 
Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, är det viktigt att anhörigkonsulenter har en 
samsyn på anhörigperspektivet. Det rör strukturella perspektiv, vad det innebär att vara anhörig 
samt kring uppdatering i forskning som rör anhörigstöd.    
 
De biståndsbedömda insatserna i form av exempelvis hemtjänst och som ges till t.ex. föräldrar, är 
tänkta att ges i den omfattningen att barnen inte behöver ta det ansvar som insatsen ska ge, men 
enligt NKA visar forskning att det inte är så i Sverige idag. Det är därför anhörigstöd till barn 
behövs. Samhället ger inte tillräckligt med hjälp, utan barnen får istället ta ett ansvar de inte 
borde. 
 
När föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och allvarlig sjukdom får vård inom sjukvården, 
måste barnens situation och behov uppmärksammas. Detsamma gäller om en förälder avlider. 
Detta är reglerat i 5 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen och i de situationerna har hälso- och 
sjukvården ett särskilt ansvar. Därför är anhörigstödets samverkan med hälso- och sjukvården 
viktig för att barnet ska få det stöd som behövs.   
 
För att kunna identifiera och nå ut till anhöriga under 18 år behöver medarbetare inom 
verksamheter i Borås Stad som möter barn, ha en god kompetens kring anhörigstöd. Medarbetare 
som möter barn behöver kunskap i barns och ungas kultur, dvs hur barn och unga lever, 
eftersom barn och unga inte själva söker upp anhörigstödet. Anledningarna till att barn inte själva 
söker stöd är flera, t.ex att de inte har kunskap om att det finns stöd att få och hur man vänder 
sig dit, eller att situationen barnet lever i upplevs skamfylld. 
 
Inom skolan, t.ex. inom elevhälsan, är inriktningen att arbeta med barn som har bekymmer i 
skolan. Bekymmer i skolan kan dock bero på många olika saker. När det är barnets anhörigansvar 
som är problemet behövs individuellt stöd med fokus på just problemet, samt stöd i grupp för att 
hjälpa barnen. Skolan kan inte ge det kontinuerliga stöd som behövs i anhörigrollen och 
anhörigstöd är inte skolans ansvarsområde. Däremot behövs ett tätt samarbete mellan 
anhörigstöd och skolan för att nå barnen.  
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Föreningar som Barnens rätt i samhället (BRIS) och Jourhavande kompis, fyller också en 
funktion för barn som upplever svårigheter, men de söker inte upp barn utan arbetar endast med 
barn som själva aktivt tar kontakt. Dessa föreningar behöver anhörigstödet också samverka med.  
 
För att anhörigstödet ska nå målgruppen behövs alltså samverkan med verksamheter som träffar 
barnen, bland annat förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, Södra Älvsborgs sjukhus, 
barn- och ungdomshabiliteringen, Svenska kyrkan, föreningar och organisationer. En sådan 
verksamhet och samverkan finns inte idag och skulle ta tid och resurser att bygga upp.  
 
Borås Stad har genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd. Det handlar bland annat om hälsa och trygghet och att förebygga psykisk ohälsa. I 
detta arbete är anhörigstöd en viktig del.  
 
 

Statistik om barn som anhöriga 
 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) arbetar på uppdrag av regeringen med att forska 
kring, bevaka och utveckla kompetens i anhörigfrågor. De har stort fokus på barn som anhöriga. 
Deras studier visar att många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får 
ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälders 
allvarliga sjukdom eller död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan mönstret mellan 
generationerna brytas. Studier visar följande statistik kring barn som anhöriga:  

 Närmare åtta procent av barnen under uppväxten har en förälder med så allvarligt 
missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen vård för 
missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domar räknas in, är andelen barn 
17 procent. 

 Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut 
grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga unga. De som gått gymnasiet 
fullföljer inte lika ofta som andra med jämförbara betyg, en eftergymnasial utbildning.  

 När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar 
eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är 
nästan tre gånger högre. Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar 
med missbruk.  

 Två till tre gånger fler av dem som haft en förälder som sjukhusvårdats för psykisk ohälsa 
har som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även sjukhusvårdade 
självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen. 

 Närmare sex procent av barnen har under uppväxten en förälder med cancer. Om 
förälderns sjukdom är allvarlig är det vanligare med sämre skolprestationer hos barnen. 
De mest påtagliga negativa konsekvenserna för barnen i vuxen ålder är en ökad risk för 
missbruk och kriminalitet jämfört med andra jämnåriga. 

 Drygt tre procent av barnen drabbas under uppväxten av att en förälder avlider. En 
uppföljning av barnen vid 30–35 års ålder visar att dubbelt så många lider av psykisk 
ohälsa jämfört med andra. Barn till föräldrar som avlidit genom olycka, självmord eller 
våld har i ung vuxen ålder fem gånger oftare vårdats för missbruk och tre–fyra gånger 
oftare för självmordsförsök. Mer än dubbelt så många hade själva avlidit jämfört med 
övriga unga. 

 Tre procent av 15-åringarna stannar hemma från skolan en dag i veckan för att ta hand 
om någon hemma. 
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Den risk som en genetisk sårbarhet för missbruk och psykisk ohälsa innebär kan motverkas 
genom goda relationer och en god uppväxtmiljö. Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och 
barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation.  
 
Många barn lever med föräldrar med olika svårigheter, men det är också många barn som lever 
med en syskonrelation som påverkar dem nu och som kommer att prägla livet framöver. Det 
finns idag inga uppgifter om hur många barn som har ett syskon med svårigheter, men det finns 
en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med t.ex. funktionsnedsättning 
behöver anhörigstöd.  Det har gjorts studier i hur det är att vara ”vuxensyskon” dvs någon som 
vuxit upp med ett syskon med svårigheter. I studierna framkommer vikten av att barn får hjälp 
tidigt, innan de blir vuxensyskon. 
 
Det har också visat sig att många unga ger hjälp till en kompis, genom att faktiskt ta ansvar t.ex 
ringa och väcka någon som inte mår bra och annars riskerar att inte komma upp till skolan, följer 
med på möten/besök till skolsköterska el. dyl. Anhörigbegreppet är alltså brett även för barn. 
 
Enligt ekonomiska analyser som NKA har genomfört, skulle kostnaderna för samhället kunna 
minska med 35 miljarder per år om barn med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa i familjen inte 
själva utvecklar detta i vuxen ålder. Anhörigstöd är alltså en folkhälsofråga och handlar om att 
arbeta förebyggande.  
 
 

Anhörigstöd i Borås Stad– nulägesbeskrivning  
 
Indirekt stöd 
Indirekt stöd är stöd som ges till närstående och ges indirekt till anhöriga. Exempel på detta är 
hemvårdsbidrag, dagverksamhet, avlastning, korttid, assistans, hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende mm. alltså insatser som ges till den man ger stöd men som indirekt avlastar den 
anhörige.  
 
 
Direkt anhörigstöd 

Personer som hjälper en närstående kan vända sig till anhörigkonsulenterna som ger ett direkt 
anhörigstöd. Anhörigkonsulenterna erbjuder bland annat rekreation, föreläsningar, utbildningar, 
caféer, grupper, enskilda samtal mm. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och dokumenterar 
inget. Vård- och äldrenämnden har fyra anhörigkonsulenter och de finns på Träffpunkt 
Simonsland. Enligt Vård- och äldrenämndens reglemente ansvarar anhörigkonsulenterna för 
personer från och över 18 år. Barn ingår inte i denna målgrupp.  
 
 
Yxhammarsmottagningen – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet för vuxna har 
idag som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar, som är de som söker stöd, belysa barnets 
situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och motivation att förbättra 
sin situation.  
 
 
Hopptornet - Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Hopptornets verksamhet, riktar sig för närvarande till barn vars föräldrar är separerade. 
Hopptornet är en del av Dialogcentrum, den interna öppenvården för barn, ungdomar och 
familjer. Hopptornet har avsatta resurser för att bedriva en grupp per halvår om ca 10 tillfällen. 
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Detta omfattar även enskilda intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med 
mera. Det finns hela tiden en viss kö med ett antal barn/ungdomar. Denna verksamhet når alltså 
en viktig, men liten och begränsad, grupp barn. Verksamheten har begränsade resurser och 
behovet är, enligt statistik från NKA (se ovan), större än vad som kan tillgodoses. Exempelvis har 
vårdnadstvister som avgörs i domstolar ökat fördubblats på tio år, enligt en sammanställning som 
Sveriges Television gjorde 2017 (2007: 3.247 st och 2016 6.324 st) 
 
 
Övrigt anhörigstöd för barn och unga 

Vissa föreningar har någon typ av stöd, bland annat IOGT-NTO. För familjer där någon 
familjemedlem eller nära anhörig är frihetsberövad finns Solrosen, som drivs av Göteborgs 
Räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen. Förutom det direkta arbetet med dessa familjer 
bidrar Solrosen även med kunskaper till andra organisationer som möter målgruppen, samt 
verkar för barnperspektivet i förhållande till Kriminalvården. Verksamheten finns i Göteborg och 
Borås.  
 
I Borås Stad finns inget anhörigstöd utöver det som redovisats ovan. Det stöd som Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamheter ger, är ett stöd till en del av en familj. Det är bara de 
familjer som Individ- och familjeomsorgen får kontakt med. Idag finns inget sammanhållet 
anhörigstöd för barn och unga, varken på kommunal eller regional nivå. Frågan har lyfts i 
Närvårdssamverkan men ingen verksamhet har utökats eller startats.   
 
 

Utvecklingen kring anhörigstödet i Borås Stad 
 
För tio år sedan var fokus på att stödja anhöriga till personer med åldersrelaterad problematik, 
t.ex. demenssjukdom. Idag är efterfrågan på anhörigstöd mestadels från andra målgrupper, främst 
från anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Många som söker upp anhörigstödet är anhöriga 
till andra nämnders målgrupper, t.ex. Sociala omsorgsnämnden, Individ- och familjenämnden och 
Grundskolenämnden.  
 
Inom ramen för projektet ”Ett gott liv var dag” blev anhörigkonsulenterna ansvariga för att 
utreda varför anhörigstödet i Borås Stad inte omfattar barn och ungdomar under 18 år, samt att 
utreda hur anhörigstöd till syskon och barn till personer med funktionshinder kan anordnas.  I 
slutrapporten konstaterades att behovet av stöd till barn som anhöriga är stort, inte bara i den 
målgrupp som de inom projektet vände sig till, utan generellt. För att klara ett eventuellt uppdrag 
att ge anhörigstöd till barn behöver såväl personella som kompetensmässiga resurser tillföras. 
Likaså påtalades att samverkansformer behöver arbetas fram för att nå barnen.  
 
Efter slutrapporten har anhörigkonsulenterna aktualiserat frågan vid flera tillfällen och gjort 
försök att inventera vilka aktörer som erbjuder någon form av direkt stöd till barn som anhöriga i 
Borås stad.  
 
Varje vecka blir anhörigkonsulenterna kontaktade av föräldrar, elevhälsan och annan 
skolpersonal, biståndshandläggare, sjukvården m.fl med förfrågan om stöd till barn. 
Förfrågningarna ökar varje år. Anhörigkonsulenterna kan utifrån uppdraget idag, inte ge stöd till 
barn, mer än i sällsynta undantagsfall. Det finns i de flesta fall inga andra aktörer att hänvisa till. 
Det anhörigstöd som individ- och familjeomsorgsnämnden erbjuder är snarare riktat till hela 
familjen än är ett anhörigstöd. Stödet är också begränsat både vad gäller målgrupp och 
omfattning.   
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Behovsprognos 
 
Behovet av att utveckla anhörigstödet till att omfatta barn är stort i hela Sverige, enligt de studier 
som NKA genomfört. Vård- och äldrenämnden tillstyrkte 2019-05-20 en motion om att utöka 
anhörigstödet till att omfatta barn, men förutsatte att medel avsätts i budget för utökat 
anhörigstöd. För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra 
organisationer. Detta inryms inte i befintlig verksamhet som anhörigstödet utför idag.    
 
Idag får anhörigkonsulenterna på Träffpunkt Simonsland många förfrågningar om stöd, men 
anhörigstödet har idag inte barn som målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och 
mindre skamfyllt att ta kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser och där hela familjen har samma handläggare.  
 
Vård- och äldrenämndens planering för god vård och omsorg vid demenssjukdom, är framtaget i 
syfte att arbeta mer strategiskt med demensområdet eftersom antalet demenssjuka kommer att 
öka i framtiden. I planeringsdokumentet är ett av utvecklingsområdena att utveckla anhörigstödet 
till unga, eftersom sjukdomen ibland drabbar personer som har barn som är under 18 år.  
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en inneboende 
svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. Föräldrar vill vanligtvis inte 
skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan finnas, men när de vet eller anar att de orsakar 
sina barn svårigheter pga sitt missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För 
att kunna nå barn som lever i missbruksmiljöer, krävs mer och relativt omfattande uppsökande 
och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd utifrån en missbruksproblematik 
är skamfyllt för föräldrarna medan separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontakt med, synliggöra och 
rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ ungdomar men det krävs ytterligare insatser för 
att motivera föräldrarna och fånga upp barnen. 
 
I en utredning om anhörigstöd gör Individ- och familjeomsorgnämnden bedömningen att stöd 
till barn som anhöriga bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 
äldrenämndens anhörigstöd. Stödet för barn under 18 år skulle då bli ett tydligt allmänt riktat 
stöd. Detta skulle underlätta för såväl barn som föräldrar, att ta en kontakt. Anhörigstödet som är 
fokuserat på att hjälpa anhöriga och arbeta allmänt inriktat, har även lättare att anpassa sitt arbete 
och planera olika former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplat till andra insatser inom individ- 
och familjenämnden, är mer individinriktade och vanligtvis behovsbedömda. 
 
Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har idag inget anhörigstöd, men båda 
nämndernas verksamhet möter barn, men endast indirekt. I den mån anhörigstöd behövs 
hänvisas till Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulenter alternativt specialistmottagningar inom 
Västra Götalandsregionen, t.ex. öppenvårdsmottagning eller habilitering. Vid oro görs 
orosanmälan till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Det finns idag inget stöd för barn inom 
de två nämndernas verksamheter, samtidigt som barn med närstående med t.ex. psykisk ohälsa, 
har det mycket svårt. Sociala omsorgsnämndens verksamheter ser att det behövs trygga vuxna att 
vända sig till och som är anonymare än i skolan. Skolan kan vara den enda platsen som barnet får 
vara sig själv och ingen vet om hur barnet har det hemma. Att ha ett fristående allmänt stöd där 
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inget dokumenteras innebär en lägre tröskel att söka och ta emot hjälp, och skulle därmed ha en 
förebyggande och skyddande effekt.  
 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt. Anhörigstödets budget visar kostnader på ca 600 000 kr/år per anhörigkonsulent. I denna 
kostnad är inte hyra av lokaler inräknad. Vård- och äldrenämnden saknar idag anslag i budget för 
en utökning av anhörigstödet.  
 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter ställer krav på den 
offentliga sektorn 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk 
lag den 1 januari 2020. Detta ställer högre krav än tidigare på Borås Stad, att ta hänsyn till och 
arbeta för barns bästa. Det innebär att hela den offentliga sektorn och dess anställda ska 
respektera och uppfylla barnkonventionen. Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt även för 
information, råd och stöd till barn och unga som anhöriga. Några av barnkonventionens 
grundprinciper som är tillämpliga på barn som anhöriga är: 

 artikel 3 som handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn.  

 artikel 3:2 om skydd och omvårdnad, som handlar om att ett barn ska tillförsäkras sådant 
skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer barnets vårdnadshavare. 

 artikel 12 om delaktighet, som anger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder 
och mognad. 

 artikel 17 om information, som anger att barnet ska ha tillgång till information och 
material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att 
främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. 

 artikel 18 om stöd i föräldraansvaret, som bl.a. handlar om att staten ska ge lämpligt 
bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran. 

 artikel 24 om barnets rätt till jämlik hälsa, som bl.a. tar upp att staten ska sträva efter att 
till fullo förverkliga barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vidta lämpliga åtgärder för 
att utveckla förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning. 

 artikel 31 om rätt till lek, vila och fritid, som bl.a. handlar om barnets rätt till vila, fritid, 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder. 

 
 

Omvärldsbevakning 
 
Det är få kommuner som erbjuder ett samlat anhörigstöd till barn. I Boråsregionen är det endast 
Ulricehamns kommun som har anhörigstöd för barn. Svenljunga och Tranemo kommuner har 
stöd till barn i begränsad utsträckning. 
 
I Ulricehamns kommun riktar sig anhörigstödet till alla. Ulricehamns kommun har sedan en 
omorganisering 2011-01-01 inga facknämnder och arbetar verksamhetsövergripande, dels genom 
en styrgrupp, för att nå ut till barn som behöver anhörigstöd. Anhörigkonsulenten samverkar 
också med föreningar, sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. 
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I Uddevalla kommun är anhörigstödet organiserat i en anhörigcentral. Anhörigstöd ges till alla 
som är familjemedlem eller släkting, en god vän eller granne till någon som är långvarigt sjuk, 
äldre eller har en funktionsnedsättning. Stödet ges också till barn/ungdom till förälder eller 
syskon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som är anhöriga till någon som har 
missbruks- eller beroendeproblematik, erbjuds stöd och hjälp från kommunen via två andra 
verksamheter i kommunen (Kompassen och Musslan)som ger stöd till barn. Anhörigcentralen 
samverkar även med föreningar, kyrkor, organisationer, studieförbund och andra frivilliga. 
 
 

Slutsatser 
 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt blev 
barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är flera av artiklarna 
tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså redan innan barnkonventionen blev 
svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har 
dessutom redan, genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd.  
 
Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år 
och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det finns behov 
av anhörigstöd till barn.  Om det förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 
familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. I Sverige är den 
ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder kronor per år enligt NKA.  
 
Mot bakgrund av ovan behöver Borås Stad upprätta anhörigstöd för barn. Även om arbetssätten 
och metoderna skiljer sig åt, behöver anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt.  
 
I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-20, ställde sig 
nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel avsätts i budget. Vård- och 
äldrenämnden saknar anslag i budget för en utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför 
finansiering.  
 
Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens reglemente behöver 
uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla åldrar. Vård- och äldrenämnden 
föreslår därför att Kommunfullmäktige gör följande tillägg i Vård- och äldrenämndens 
reglemente: ”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås 
Stad.” 
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2020-00051 



 
Datum 

2020-08-12 
 

 
Sida 

3(4) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-06-16 12979 

 

IN Skolverket 6. Beslut gällande ansökan om 

avvikelser inom de nationella 

programmen i gymnasieskolan. 

Ärendenummer 32112-2020-0016047 

2020-00051 

2020-06-12 12971 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25 

§ 206 Skrivelse från Västra 

Götalandsregionen om utlysning av 

sociala investeringsmedel 2020 

2020-00143 

2020-06-11 12970 

 

IN Kommunstyrelsen 3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut § 219 Redovisning av Borås 

Stads inkomna synpunkter 2019 

2019-00173 

2020-06-08 12969 

 

UPPR  Huvudmannens plan för 

Introduktionsprogram, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen i Borås 

Stad 

2020-00142 

2020-06-10 12968 

 

UPPR  Drogpolicy En drogfri skola - 

handlingsplan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

2020-00141 

2020-06-10 12956 

 

IN Miljöförvaltningen Inspektionskort Bäckängsgymnasiet 

Tillsyn enligt miljöbalken - Ventilation 

och städning 

2020-00138 

2020-06-04 12947 

 

IN Miljöförvaltningen Avregistrering av livsmedelsanläggning 

Björkängsgymnasiet 

2020-00135 

2020-06-02 12933 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket Statsbidrag för 

entreprenörskap i skolan - huvudmän 

för 2020. Dnr 8.1.2-2020:0006062 

2020-00128 

2020-05-27 12931 

 

IN Kommunfullmäktige 3. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut  § 68 

Revidering av Strategi Bildningsstaden 

Borås 

2019-00145 



 
Datum 

2020-08-12 
 

 
Sida 

4(4) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-05-27 12930 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut § 70 

Förlängning av Borås Stads 

Drogpolitiska program 2017-2020 

2020-00127 

2020-05-26 12918 

 

IN Kommunstyrelsen 1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut § 190 Gallring av handlingar av 

tillfällig eller liten betydelse 

2020-00126 

2020-05-26 12917 

 

IN Kommunstyrelsen 5. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2020-05-11  § 194 NO-salar på 

Almåsgymnasiet  

2019-00248 

2020-05-26 12916 

 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2020-05-11 § 189 Svar på 

initiativärende av Niklas Arvidsson 

(KD) och Annette Carlson (M): Krav 

på redogörelse om anmälan av 

bisysslor 

2020-00125 

2020-05-26 12915 

 

IN Kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsens skrivelse 2020-

05-25 Undantag från lag om 

tillgänglighet till digital offentlig 

service 

2020-00122 

2020-05-20 12903 

 

IN Skolverket 2. Statsbidrag för gymnasieskolans 

Introduktionsprogram 2020. Dnr 8.1.2-

2020:0014319 

2020-00071 

2020-05-20 12902 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om statsbidrag 

för gymnasial lärlingsutbildning och 

lärlingsliknande utbildning på 

introduktionsprogram för 2020. Dnr 

8.1.2-2020:0013453  

2020-00123 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-25 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00002 1.1.3.25 
 

  

 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2020-07-31 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse från 2020-07-31.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 

1(1) 

Datum 
2020-08-12 

 
Sammanträde: 2020-08-25 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-07-31 13025 

 

UT Borås Tingsrätt 2. Svaromål till Borås Tingsrätt i mål T 

2187-20 Alma Folkhögskoleförening 

2020-00153 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-25 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 25 augusti 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 6.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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