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Årsredovisning 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning 

för 2018.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 

nämndens möte i april redovisa hur den ekonomiska uppföljningen förbättras i 

syfte att tidigt under året upptäcka eventuella obalanser i ekonomin. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär kompensation för IT-

kostnader med 970 tkr.        

 

Ärendet i sin helhet 

Nämnden redovisar goda resultat inom flertalet områden. För tredje året i följd 
ökar elevernas måluppfyllelse. Nämnden redovisar god eller viss måluppfyllelse 
för samtliga mål förutom sjukfrånvaro och hälsa. Samtliga uppdrag är 
genomförda.  

Nämnden redovisar ett negativt resultat på 21,4 mnkr. Kostnadsutvecklingen 
mellan 2017 och 2018 har varit hög. Personalkostnaderna har ökat från 331,7 
till 358,3 mnkr. Detta är en ökning på 8 procent. Kostnaden för material och 
tjänster har ökat från 231,6 till 254,5 mnkr, vilket är en ökning på 10 procent. 
De största orsakerna till underskottet är höga personalkostnader på tre 
gymnasieskolor, sänkta statliga ersättningar, ökade kostnader för köpta platser, 
samt retroaktiv ersättning till tre fristående gymnasieskolor. Två friskolor har 
erhållit retroaktiv ersättning för perioden 2010-2014. 

Sammanställning av Borås Stads IT-kostnader för 2018 visar att nämnden har 

ökade kostnader med 970 tkr. Nämnden föreslås begära kompensation för 

detta. 
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1 Inledning 

Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås tillsammans med Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021 anger inriktningen 
och utgångspunkten för arbetet med att ytterligare förbättra och förädla verksamheterna samt för att nå 
ökad måluppfyllelse. Planen omfattar de tre utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt 
kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har en motsvarande plan för sin nivå där de förhåller sig till 
förvaltningens plan samt beskriver egna utvecklings- och förbättringsområden. Förutom årsredovisning 
har kvalitetsrapport upprättats under året. Denna är att betrakta som komplement till årsredovisningen. 
I kvalitetsrapporten återfinns redovisning av resultat av fullmäktiges mål samt mål i läroplan, skolplan 
och nämndens utvecklingsplan. 

Elever har redan nu möjlighet att välja till behörighetsgivande kurser inom sitt gymnasieprogram eller 
som utökat. Cirka en tredjedel av årets avgångselever på yrkesprogram hade grundläggande behörighet 
till högskola. För nyanlända elever anordnades utbildning på Introduktionsprogrammet 
Språkintroduktion som finns på alla gymnasieskolor. De elever inom autismspektrumtillstånd som inte 
har rätt till särskola inkluderas i gymnasieskolan på alla program. För elever med stora behov av särskilt 
stöd på nationella program har specifikt stöd anordnats på Sven Eriksonsgymnasiet och 
Almåsgymnasiet och för elever på introduktionsprogram har det specifika stödet anordnats på 
Björkängsgymnasiet och Bergslenagymnasiet. Skolinspektionen har under året granskat verksamheten 
och godkänt det sätt nämnden organiserat verksamheten på. Digitala lärverktyg av olika slag finns för 
alla elever inom gymnasieutbildning och eleverna inom vuxenutbildningen har tillgång till sådana. 

Samarbetet kring aktivitetsansvaret, som innebär ett utökat ansvar för kommunen att hålla sig 
informerad och tillse att elever som inte studerar är i aktivitet, har fortgått med 
Arbetslivsförvaltningen/Jobb Borås. Borås har en oförändrat hög andel elever som inte studerar på 
någon av våra gymnasieskolor. Nämnden har initierat ett samarbete med flera nämnder i syfte att fler 
elever ska fullfölja sina studier. Arbetet med teknik- och vårdcollege har fortsatt inom ramen för 
samarbetet i Boråsregionen. Inom vuxenutbildningen har samarbetet såväl inom Boråsregionen som i 
Västra Götalandsregionen fortgått. 

Mentor ska i enlighet med skollagen finnas för nyutexaminerade lärare under introduktionsåret. 
Mentorer arvoderas enligt lokalt kollektivavtal i Borås Stad. Legitimationskravet innebär att endast 
legitimerade lärare får sätta betyg. I förvaltningen är andelen legitimerade lärare hög och strategin är att 
fortsatt hålla nivån. Borås Stad har inrättat ett karriärsystem för lärare. Karriärtjänsterna ska dels göra 
läraryrket mer attraktivt, dels säkra god undervisning för elever. Det är huvudmannen som skapar 
karriärtjänsterna och bestämmer själva om tjänsternas antal, utformning, tillsättning och lön. 
Karriärtjänsterna i förvaltningen har utökats under 2017 och finansieras delvis med statsbidrag. 

Kommunala skollyftsmedel används årligen för ämnesspecifik kompetensutveckling av lärare. Insyn i 
och samarbete med de fyra fristående gymnasieskolorna i Borås har fortgått enligt planering. 

Samverkan och samarbetet inom utbildningsklustret har fortsatt fungerat väl. 

Andreas Cerny 

Ordförande 

 Christer Samuelsson 

 Förvaltningschef 
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2 Viktiga händelser under året 

Elevernas måluppfyllelse ökar för tredje året i följd. 

Björkängsgymnasiet har nyligen genomfört flytt av verksamheten. Under året togs beslutet att flytta 
verksamheten till Kyllared. Planering pågår. 

Ombyggnation av Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet har påbörjats och kommer att 
avslutas under 2019. 

Retroaktiva ersättningar för åren 2010-2014 på 5 mnkr har utbetalts till två fristående gymnasieskolor. 

Kartläggning av elevföreningarnas aktiviteter ur ett värdegrunds- och demokratiperspektiv vid 
Bäckängs- och Sven Eriksonsgymnasiet har genomförts under året. Arbetet med att åtgärda brister 
pågår. 

  

3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

0 0 0 0 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Medborgardialogens två huvudsyften är dels att medborgarna ska få inflytande över de frågor dialogen 
gäller, dels ska de förtroendevalda få underlag för bra beslut. Nämnden har inte identifierat behov av 
medborgardialog inom den egna verksamheten under 2018. Medborgardialog som rör flera nämnder 
har nämnden erfarenhet av och ser positivt på sådan samverkan. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel elever som känner sig trygga 
i gymnasieskolan, %. 

94,8 96,3 100 95,2 

 Andel elever med 
högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen. 

91,7 93,2 92 93 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens 
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innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns 
påståendet "Jag känner mig trygg". Utfallet i elevenkäten är 95,2 % på de fyra gymnasieskolorna Almås, 
Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand. 
 
Trygghet ingår som en del i det goda pedagogiska och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt 
arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner. 
Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och 
gjorda analyser. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Utfallet efter läsåret 2017/18 var 93 %, vilket är något över det satta målvärdet. 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.Trenden över tid är 
att Borås Stads kommunala gymnasieskolor ligger betydligt över rikssnittet gällande andel elever som 
går ut med en gymnasieexamen. Bakgrunden till de goda resultaten är skolorna/skolenheternas 
målmedvetna uppföljning och analys av elevernas resultat samt de skolspecifika insatser som satts in för 
att höja måluppfyllelsen. Exempel på genomförda aktiviteter är betygsanalyser på förvaltningsnivå i 
syfte att säkra en rättssäker bedömning samt kvalitetshöjande insatser kopplade både till de skol- och 
arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen. På förvaltningsnivå visar uppföljningar av andel elever med 
examen att de insatser som skolorna genomfört har gett resultatförbättringar. Exempelvis ökade 
andelen elever med en gymnasieexamen på Sven Eriksonsgymnasiet med 11 % från 83 % 2017 till 94 %  

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

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

74,2 73,9 75 76,5 

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

94 91 85 82 

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

 100 75 100 

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

 65 65 63 

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

Nämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg E i samtliga kurser efter avslutad 
utbildning. Utfallet efter läsåret 2017/18 var 76,5 %, vilket är något över det satta målvärdet. Trenden 
över tid är att andelen elever med minst betyget E i samtliga kurser ökar något varje år vilket går att 
avläsa i den genomsnittliga betygspoängen som för avgångseleverna 2017/18 var 14,4. Bakgrunden till 
de goda resultaten är skolorna/skolenheternas målmedvetna uppföljning och analys av elevernas 
resultat samt de skolspecifika insatser som satts in för att höja måluppfyllelsen. 
 
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 
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utbildningens omfattning och innehåll.Ett övergripande arbete, i form av kvalitetsdialog, har inletts för 
att ta fram en förbättrad modell för uppföljning och analys av resultaten, både kunskaps- och 
värdegrundsrelaterade. Det yttersta syftet med arbetet är att höja den genomsnittliga betygspoängen. 

2. Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till 

nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 

Nämndens mål är att alla elever på introduktionsprogrammen (avser gymnasieskolans 
introduktionsprogram preparandutbildning, individuellt alternativ, språkintroduktion och 
yrkesintroduktion) efter ett års studier går vidare till nationellt program, fortsatta studier, arbete eller 
annan sysselsättning. Utfallet efter läsåret 2017/18 var 82 %, vilket är något under det satta målvärdet. 
Trenden över tid är att resultatet varierar från år till år. Bakgrunden till detta är bl.a. det stora antalet 
nyanlända elever. Ett stort antal av dessa elever har en mycket kort skolbakgrund med sig då de 
kommer till Sverige vilket innebär att tiden på Introduktionsprogrammet blir längre än 1 år. 
 
Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat 
för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och 
förbättring av utbildningarna.  I de uppföljningar som genomförts framkommer att elever på 
språkintroduktion i liten utsträckning gör sig behöriga till ett nationellt program. Under 2019 
genomförs därför förändringar i utbildningsutbudet för dessa elever i syfte att öka 
genomströmningshastigheten och göra eleverna antagnings – och/eller anställningsbara efter avslutade 
studier. 

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

samtliga ämnen. 

Nämndens mål är att alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program (avser program 
förlagda till Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet  och Viskastrandsgymnasiet) med betyg i samtliga 
ämnen. Utfallet efter läsåret  2017/18 var 100 % , vilket var över det satta målvärdet. Trenden över tid 
är att gymnasiesärskolans resultat ligger mycket högt. Bakgrunden till de goda resultaten är den 
individuella planering som görs för varje elev samt de uppföljningar som görs av måluppfyllelsen i syfte 
att öka personalens kompetens att möta elevernas behov. 
Berörda skolenheter kommer fortsatt att arbeta vidare med att öka träffsäkerheten i de resultatanalyser 
som genomförs i syfte att säkra den goda kvalitet som finns i verksamheten. Det handlar exempelvis 
om att analysera resultatvariationer samt analysera samband mellan insatser och effekter på resultaten. 

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

Nämndens mål är att alla elever ska fullfölja sin  studieplan utifrån personligt uppsatta mål. Utfallet 
efter läsåret 2017/18 var 63 % , vilket var något lägre än det satta målvärdet. Det är viktigt att framhålla 
att bland de 37 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar till att de avslutat 
sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta sina studier i 
förtid. Trenden över tid är att resultatet varierar från år till år beroende på t.ex. läget på 
arbetsmarknaden. 
 
Berörda skolenheter kommer fortsatt att arbeta vidare med att förbättra elevernas förutsättningar till 
flexibiliteten i studierna. En organisation för att bedriva större delen av kursutbudet under hela året är 
genomförd vilket medför fler tillfällen att påbörja en utbildning eller kurs under året. Den nya 
organisationen har utvärderats och justeringar genomförs utifrån de behov som identifierats. Flera 
insatser genomförs också för att ge elever förbättrade möjligheter att kombinera kurser i SFI och 
Svenska som andraspråk med andra kurser. 
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3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Elever i grund- och gymnasieskolan 
ska erbjudas möjlighet till ledighet 
för att fira de stora högtidsdagarna i 
den religion man bekänner sig till. 
Berörda nämnder ska ta fram 
gemensamma regler när det gäller 
ledighet vid stora religiösa högtider. 
Inriktningen ska vara att ledighet 
beviljas vid sådana tillfällen upp till 
några gånger per läsår. 

 Genomfört Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl 
är framtagna och beslutade i 
Grundskolenämnden och i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Riktlinjerna gäller 
från och med läsåret 2018/19. 

Gymnasieelever på vård- och 
omsorgsprogrammet ska erbjudas 
hjälp att ta körkort. Under 2018 ska 
ett första steg tas genom att 
eleverna erbjuds stöd med den 
teoretiska delen av 
körkortsutbildningen. 

 Genomfört Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
beslutGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
beslutar att erbjuda gymnasieelever på Vård- 
och omsorgsprogrammet hjälp med att ta 
körkort, stöd med den teoretiska delen av 
körkortsutbildningen, med start lå 
18/19.Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att det 
finns goda möjligheter att erbjuda elever på 
Vård- och omsorgsprogrammet en kurs i 
körkortsteori, detta med start lå. 18/19. 
Förutsättningar för att kursen ska kunna 
genomföras är att: 

 Extern utbildare anlitas för att 
genomföra utbildningen. 

Resurser, omfattande ca. 100 tkr tillförs 
verksamheten för att täcka kostnader för extern 
utbildare samt språkstöd. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska 
utreda möjligheten att starta en 
profil inom spelutveckling på 
teknikprogrammet. 

 Genomfört Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
beslutGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
beslutar att starta en profil inom spelutveckling 
på Teknikprogrammet med start lå 
19/20.Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att det 
finns goda förutsättningar och ett tillräckligt 
elevunderlag för att starta profilen 
Spelutveckling på Sven Eriksonsgymnasiet med 
start läsåret 2019/20. Förutsättningar för att 
starta profilen är att resurser tillförs 
verksamheten omfattande 340 tkr. Dessa 
resurser ska täcka utökade materialkostnader, 
kompetensutveckling för personal samt 
studiebesök/studieresor för elever. 
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3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Skolkort inom kollektivtrafiken ska 
erbjudas samtliga gymnasieelever 
från och med hösten 2018. 

 Genomfört Skolkort är infört för samtliga elever i 
gymnasieskolan från läsåret 2018/19. 

3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

27,9 35,7 50 48,3 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet är 13 procentenheter högre 2018 än 2017. En del beror på att uppgifterna är kvalitetssäkrade.  

3.5 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,3 3,8 4 4,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

20,4 19,4 20 16 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

46,6 43 50 41,5 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för året är ej uppnått. 
Sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat under 2018 i förhållande till 2017. Trenden i Borås Stad är att 
sjukskrivningstalen har stabiliserats och är i nivå med utfallet 2017, vilket var 7,5%. Det är främst 
korttidsfrånvaron som ökat under året, antalet långa sjukfall är i nivå med 2017. Under 2019 kommer 
förvaltningen 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, likaså tidigt följa upp upprepad korttidsfrånvaro. Nämndens 
mål är att fortsatt hålla sjukfrånvaron låg, upp till 4%. 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 behövs genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering 
för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom 
att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. Från årsskiftet startar enheten för 
Organisationshälsa vilken har i uppdrag att på organisatorisk nivå stötta verksamheter i Borås Stad för 
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att uppnå ökad hälsa i organisationen. Förvaltningen påbörjar samverkan med enheten i januari 2019. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målet för året är uppnått. 
Under 2018 har det funnits ett konstant behov av timavlönad personal och den nivå som är 
förvaltningens mål är uppnådd. För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis 
behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en 
rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. 
Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Målvärdet för året är ej uppnått. 
Förvaltningens utfall, 41,5 %, är något lägre än 2017. Utfallet för hälsa i Borås Stad 2018 är 29,1 % och 
för indikatorn har förvaltningen i jämförelse med Borås Stad som helhet ett positivt utfall, dock måste 
arbetet fortgå för att nå målvärdet. Genom ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, gott 
ledarskap, kompetensutveckling och goda förutsättningar för att medarbetare skall trivas och bibehålla 
balans mellan krav och kontroll i arbetet skapas förutsättningar för hälsa i arbetslivet. Exempel på 
åtgärder är arbetet i förvaltningen med Uppdragsdialog för lärare. Under 2017 och 2018 har arbete 
pågått med att identifiera och åtgärda organisatoriska faktorer som är stressdrivande för lärare. Under 
året har åtgärder som tagits fram av den så kallade KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, 
lönebildning) - gruppen genomförts i verksamheten. Syftet med åtgärderna är att lärare skall söka sig till 
Borås Stad, att våra arbetsplatser skall vara attraktiva och att man skall trivas och ha goda arbetsvillkor. 
Nämnden uppmuntrar också anställda att ta ansvar för sin egen hälsa genom att använda sig av de 
friskvårdsförmåner som möjliggörs för anställda i Borås Stad. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse 

Statsbidrag 42 938 143 076 72 966 129 691 56 725 

Avgifter och övriga 
intäkter 

172 540 150 352 192 126 157 165 -34 961 

Summa intäkter 215 478 293 428 265 092 286 856 21 764 

Personal -415 123 -472 440 -504 711 -510 671 -5 960 

Lokaler -89 292 -64 478 -66 723 -71 307 -4 584 

Övrigt -207 042 -229 216 -202 469 -234 982 -32 513 

Kapitalkostnader -930 -317 -539 -667 -128 

Summa kostnader -712 387 -766 451 -774 442 -817 627 -43 185 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -496 909 -473 023 -509 350 -530 771 -21 421 

Kommunbidrag 506 800 495 880 509 350 509 350 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

9 891 22 857 0 -21 421 -21 421 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

4 500 7 100 0 21 421 21 421 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

14 391 29 957 0 0 0 

Ackumulerat resultat 17 027 39 884 39 884 18 463 -21 421 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 2018 

Bokslut 
2018 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 25 47 966 1 455 489 

Kostnader -10 384 -11 300 -16 257 -15 501 756 

Resultat -10 359 -11 253 -15 291 -14 046 1 245 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 1 0 0 0 

Kostnader -893 -877 -1 192 -843 349 

Resultat -893 -876 -1 192 -843 349 

Gymnasieskola      

Intäkter 158 480 219 056 186 762 215 475 28 713 

Kostnader -535 071 -562 796 -558 980 -614 409 -55 429 

Resultat -376 591 -343 740 -372 218 -398 934 -26 716 

Vuxenutbildning      

Intäkter 54 366 81 555 81 137 90 991 9 854 

Kostnader -125 022 -158 740 -159 959 -169 962 -10 003 

Resultat -70 656 -77 185 -78 822 -78 971 -149 

Gymnasiesärskola      

Intäkter 9 833 11 514 9 886 12 105 2 219 

Kostnader -43 099 -46 016 -46 320 -47 613 -1 293 

Resultat -33 266 -34 502 -36 434 -35 508 926 

Kvalitet och utveckling      

Intäkter 1 287 1 272 0 0 0 

Kostnader -4 269 -5 369 0 0 0 

Resultat -2 982 -4 097 0 0 0 

Naturskola      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -402 -402 -466 -403 63 

Resultat -402 -402 -466 -403 63 

Insatser enligt LSS      

Intäkter 3 529 2 701 2 440 2 433 -7 

Kostnader -5 289 -3 669 -3 874 -4 498 -624 

Resultat -1 760 -968 -1 434 -2 065 -631 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -3 493 0 3 493 

Resultat 0 0 -3 493 0 3 493 
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Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 2018 

Bokslut 
2018 

Avvikelse 

Totalt      

Intäkter 227 520 316 146 281 191 322 459 41 268 

Kostnader -724 429 -789 169 -790 541 -853 229 -62 688 

Resultat -496 909 -473 023 -509 350 -530 770 -21 420 

Verksamhet Kvalitet och utveckling har i budget och bokslut 2018 fördelats till verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning och central administration. 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Resultat 1245 tkr. 

Lägre kostnader för personal beroende på vakanser. 

Analys av verksamheten: 

Förvaltningens förbättringsarbete tar sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten och Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-21. Planen omfattar de tre 
utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har en 
motsvarande plan för sin nivå där de förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna 
utvecklings- och förbättringsområden. 

Under läsåret 2017/18 har fokus för det gemensamma kvalitetsarbetet legat på att öka förmågan att 
analysera resultat i syfte att öka träffsäkerheten i de insatser som genomförs för att höja 
måluppfyllelsen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens måluppfyllelse både vad gäller 
kunskaper och värdegrund har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års 
tid. Det finns exempelvis en tydlig positiv trend över tid gällande elevernas genomsnittliga betygspoäng. 

Förvaltningen har 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. Det finns några kurser som utmärker sig gällande andel 
elever med F-betyg. 

Under 2019 ska förvaltningen arbeta vidare med: 

- de modeller och verktyg som stödjer analysarbetet exempelvis pröva ut en ny modell för 
kvalitetsdialoger utifrån verksamhets-, medarbetar-, ekonomi- och elevperspektiv 

- genomföra processkartläggning i syfte att förbättra styrning och ledningssystemet. 

- utarbeta nya arbetssätt för ekonomiarbetet i förvaltningen. 

- att säkerställa lärares bedömningskompetens. Det sker exempelvis genom analyser av betygsresultat 
som återkopplas till verksamheten via förvaltningens ledningsgrupp 

- säkerställa kompetensförsörjningen. Det sker t.ex. genom insatser som är definierade i förvaltningens 
strategiska kompetensplan 

- säkerställa den digitala kompetensen hos lärare för att möta framtidens lärande. Det sker t.ex. genom 
kompetensutvecklande insatser och tydligare styrning och ledning med utgångspunkt i hur digitala 
verktyg kan stödja elevers lärande syftande till att höja våra resultat. 
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4.3.2 Politisk verksamhet 

Resultat 349 tkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande målsättning är att "Borås Stad ska bli en skol- 
och bildningsstad med goda resultat". 

Utvecklingsplanen 2016-2021 Bildningsstaden Borås och de tre utvecklingsområdena i planen med 
preciserade strategier har varit utgångspunkten för arbetet under 2018. Sammantaget kan konstateras att 
måluppfyllelsen är mycket god där flertalet resultat ligger över satta målvärden och rikssnittet. På 
gymnasieskolan nationella program finns  fortsatt förbättringsutrymme gällande elevernas 
genomsnittliga betygspoäng som ligger något under riket samt nämndens mål att alla elever ska ha 
minst E i alla kurser. När det gäller målen avseende examen från högskoleförberedande program och 
yrkesprogram samt andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola nås 
sammantaget ett mycket gott resultat, som är över rikets snitt. Skollagens syfte med utbildningarna i 
gymnasieskolan, att eleverna når yrkesexamen eller högskoleförberedande examen, uppnås således i 
mycket hög utsträckning. Målsättningen är att elever som studerar på  något av 
introduktionsprogrammen går vidare till studier, arbete eller annan sysselsättning efter 1 år. Färre elever 
än tidigare år går för närvarande vidare efter 1 års studier på introduktionsprogram, det gäller 
framförallt elever på Introduktionsprogrammet språkintroduktion. Dessa elever har ofta en mycket kort 
skolbakgrund och har därför svårt att göra sig behörig till ett nationellt program. 

Under 2019 ska nämnden arbeta vidare med: 

- att inför läsåret 2019/20 erbjuda elever på Språkintroduktion flera alternativa studievägar som 
komplement till de nationella programmen. Detta i syfte att öka genomströmningshastigheten och göra 
eleverna antagnings- och/eller anställningsbara. 

  

4.3.3 Gymnasieskola 

Resultat -26 716 tkr. 

2018 års intäkter är 28,7 mnkr högre än budgeterat (59,7 mnkr 2017). 2018 års kostnader är 55,4 mnkr 
högre än budgeterat (39,9 mnkr 2017). Av intäkterna är ersättningarna från Migrationsverket 22,5 mnkr 
(42,4 mnkr 2017) högre än budgeterat. Generellt kan sägas att det är stora avvikelser mellan budget och 
utfall för såväl 2018 som tidigare år. Detta försvårar analysen. Den stora skillnaden är att driftbidragen 
från staten minskat med 20 mkr under 2018, utan att kostnaderna minskat. 

Kostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018 har varit hög. Personalkostnaderna har ökat från 331,7 till 
358,3 mnkr. Detta är en ökning på 8 procent. Kostnaden för material och tjänster har ökat från 231,6 
till 254,5 mnkr, vilket är en ökning på 10 procent. De största orsakerna till underskottet är höga 
personalkostnader på tre gymnasieskolor, sänkta statliga ersättningar, ökade kostnader för köpta platser, 
samt retroaktiv ersättning till tre fristående gymnasieskolor 

De största orsakerna till underskottet är höga personalkostnader på tre gymnasieskolor, sänkta statliga 
ersättningar, ökade kostnader för köpta platser, samt retroaktiv ersättning till fristående gymnasieskolor. 
Två friskolor har erhållit retroaktiv ersättning för perioden 2010-2014 i enlighet med dom. En tredje 
friskola har därefter inkommit med ansökan om retroaktiv ersättning. I det ärendet finns inget beslut 
men förvaltningen har i bokslutet bokat upp en bedömd kostnad. 

Gymnasieskolans målsättning för 2018 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, 
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasieskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan: 

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

· Alla elever ska lämna gymnasieskolan med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

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

Genomförda utbildningar i gymnasieskolan 

 

Elevantal 
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Genomsnitt mellan 15 mars och 15 oktober. Den totala elevökningen från föregående år är liten, 27 
elever. Det finns skillnader mellan skolorna. Bäckäng och Viskastrand ökar mest, medan Björkäng 
minskar. De trenderna kommer att fortsätta. 

  

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 

Det kommunala aktivitetsansvaret (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. Nämnden 
ansvarar för KAA i Borås Stad. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetslivsnämnden. Här följer 
statistik över elevutvecklingen för perioden 2014-2018. 

 

Introduktionsprogrammet (IM) ingår fr o m 2018 inte i KAA statistiken. Annan utbildning; Komvux, 
folkhögskola, yrkesutbildning. Procentsiffran är antalet elever (av totalt antal elever i KAA) som 
erbjudits utbildning men inte deltar. 

Nämndens bedömning är att såväl det främjande som förebyggande arbetet mot skolavbrott behöver 
stärkas. Detta arbete måste ske i tidiga åldrar och i nära samarbete med andra nämnder och externa 
aktörer. 

Resultat:  Nämndens mål och resultat för gymnasieskolan redovisas under rubriken 3.2. Vi tar 
gemensamt ansvar för barn och unga. 

4.3.4 Vuxenutbildning 

Resultat - 149 tkr. 

Såväl intäkter som kostnader är ca 10 mnkr högre än budgeterat. 

Vuxenutbildningens målsättning för 2018 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021,  
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för vuxenutbildningen. 

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

Resultat: Nämndens mål och resultat för vuxenutbildningen redovisas under rubriken 3.2. Vi tar 
gemensamt ansvar för barn och unga.  
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4.3.5 Gymnasiesärskola 

Resultat 926 tkr. 

Den största positiva avvikelsen beror på högre intäkter för sålda platser till andra kommuner än 
budgeterat. 

Gymnasiesärskolans målsättning för 2018 var att arbeta enligt  utvecklingsplanen för 2016-2021, 
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasiesärskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan: 

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

Resultat: Nämndens mål och resultat för gymnasiesärskolan redovisas under rubriken 3.2. Vi tar 
gemensamt ansvar för barn och unga. 

4.3.6 Kvalitet och utveckling 

4.3.7 Naturskola 

Resultat 63 tkr. 

Sjuhärads kommunalförbund har ansvaret för Navet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
under året köpt tjänsten för Naturskolan från Navet. 

4.3.8 Insatser enligt LSS 

Resultat -631 tkr. 

  

Nämnden driver ett elevboende som är inackordering för elever som är antagna till gymnasiesärskolan. 

  

4.4 Verksamheten 2018 

Nämnden har fått följande uppdrag i Budget 2018 från Kommunfullmäktige: 

 "Mammor i arbete" 

 Serviceassistentutbildning inom SÄRVUX 

 Prioritera elfordon 

 Avgiftsfri gymnasieskola 

 Erbjudande om ledighet vid högtidsdagar 

 Hjälp till teoretiska delen i körkortsutbildningen på Vård- och omsorgsprogrammet 

 Spelutvecklingsprofil på Teknikprogrammet 

 Skolkort till samtliga gymnasieelever  

Samtliga uppdrag är genomförda och slutrapporterade i Tertialrapport 2 
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4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Förvaltningens arbete tar sin utgångspunkt i nationella styrdokument och Borås Stads Program för 
jämställdhetsintegrering. En förvaltningsövergripande plan för jämställdhetsintegrering kommer att tas 
fram under 2019. 

Redovisning av genomfört arbete presenterar utifrån målen i Program för jämställdhetsintegrering: 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Med utgångspunkt i värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter, såsom det uttrycks i skolans 
styrdokument, bedrivs utbildningen likvärdigt för alla elever. I förvaltningens utvecklingsplan är 
värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i 
frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, bland annat jämställdhet mellan könen. 
Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och genom det formativa perspektivet i 
undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter i den årliga i skolklimatundersökningen. 

- Vuxenutbildningen har samverkat utifrån uppdraget Mammor i arbete  med Arbetslivsförvaltningen 
och Förskoleförvaltningen. Syftet med uppdraget är att utrikesfödda kvinnor som står långt från arbete 
ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens del i uppdraget är att bedöma 
personernas språkkunskaper och erbjuda dem sfi. 

- Alla utbildningar är öppna för alla elever och resurserna fördelas likvärdigt. Kostnaden för varje elev 
är inte kopplad till kön, utan till respektive program och utbildning. 

Identifierat utvecklingsområde för målområde Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet: 

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

Målområde 2: Makt och hälsa  

Främjande  insatser är att skapa en skola där alla elever  kan växa, trivas och utvecklas. Detta är en del 
av skolans grundläggande uppdrag och framgår av skollagen och läroplanerna. Det leder bland annat till 
en skola med ett gott skolklimat. En skola där eleven kan känna sig värdefull, få optimism och 
framtidstro. Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. 

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

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

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

- Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 1. 

- Skolsköterska och kurator finns tillgängliga för elever. 

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

Inplanerad åtgärd 2018: 

· Utarbeta plan för att förebygga psykisk ohälsa 

Identifierat utvecklingsområde för målområdet Makt och hälsa: 

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

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2018 18(20) 

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

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken utgör ett stöd för skolorna i 
arbetet med våld i nära relationer. 

Identifierat utvecklingsområde inom målområdet Makt och mäns våld mot kvinnor: 

· Initiera revidering av handboken Förtryck i hederns namn. 

5 Verksamhetsmått 

5.1 Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Totalt antal elever i Borås 
skolor. 

4 311 4 388 4 500 4 407 

Kommentar Antalet elever minskar jämfört med augusti 2017. Jämfört med budget så är antalet elever 
något lägre än vad som planerats. 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar 
för gymnasieskola och gymnasiesärskolan. 

Stor osäkerhet gällande flyktingersättning, då vi söker detta terminsvis i efterhand, ansökan för vt 18 ca 15 
mnkr av det erhöll GVUF 9 mnkr, prognostiserat för ht att erhålla ca 8 mnkr. Avvikelsen mot 
prognostiserad intäkt från Migrationsverket -6 mnkr. Förvaltningen erhåller ingen ersättning för elever som 
fyllt 18 år när de påbörjar sin gymnasiala utbildning från Migrationsverket. 
 
Måttet "elever/lärare" budgeteras inte. Utfallet för 2018 blir klart i mars. 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

481 508 556 540 

Kommentar Antal boråsare som väljer att studera hos externa utbildningsanordnare ökar, men ökningen 
är något lägre än vad som planerats i budget. 

Antal elever från andra 
kommuner. 

1 190 1 226 1 087 1 061 

Kommentar Antal elever från andra kommuner minskar jämfört med 2017, men antalet elever är något 
högre än vad som planerats i budget. 

Kostnad kr per elev 101 117 99 515 99 711 99 460 

Elever/lärare i kommunal 
gymnasieskola 

12,9 11,3   

5.2 Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Totalt antal elever i Borås 
skolor 

96 95 106 87 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Kommentar 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar 
för gymnasiesärskola. 

Antal elever från andra 
kommuner 

30 35 38 34 

Kommentar Antalet elever från andra kommuner har ökat jämfört med 2017, men är lägre än vad som 
planerats i budget 2018. 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare 

6 7 8 5,5 

Kommentar Antalet elever hos externa utbildningsanordnare har ökat något, men är fortsatt lägre än 
beräknat i budget 2018. 

Kostnad kr per elev 418 308 445 496 405 202 408 232 

5.3 Vuxenutbildning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Grundläggande 
vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

373 357 380 325 

Grundläggande 
vuxenutbildning, kostnad per 
elev, kr 

52 616 64 432 59 220 66 635 

Gymnasial vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

1 013 1 510 815 1 650 

Gymnasial vuxenutbildning, 
kostnad per elev, kr 

42 496 52 689 45 927 40 324 

YH (Yrkeshögskolan), 
genomsnittligt elevantal 

139 148 180 160 

YH (Yrkeshögskolan), 
kostnad per elev, kr 

89 691 100 162 69 263 71 366 

SFI (Svenska för invandrare), 
genomsnittligt elevantal 

817 932 1 030 1 020 

SFI (Svenska för invandrare), 
kostnad per elev, kr 

39 270 43 377 41 480 41 912 

Särvux, genomsnittligt 
elevantal 

100 84 90 95 

Särvux, kostnad per elev, kr 41 070 51 369 54 020 54 232 

  

  



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2018 20(20) 

6 Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Sven Erikssonsgymn 2 000 2 000 1 702 298   2 

Viskastrandsgymn 2 000 2 000 2 645 -645   2 

Björkängsgymn 2 000 2 000 1 653 347   3 

Summa 6 000 6 000 6 000 0    

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 

Sven Eriksons- och Viskastrandsgymnasiet avser inventarieinköp i samband med ombyggnation. 
Björkängsgymnasiet avser inredning och inventarier i samband med flytt. 
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1 Inledning 

Anvisning 
 

I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 

Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

Varje nämnd ska inom sitt område ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att följa upp 

att det interna kontrollsystemet fungerar. 

Intern kontroll avser samtliga rutiner och processer för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, korrekt och för att säkra 

kommunens tillgångar och förhindra förluster. Intern kontroll är till för att skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern 

kontroll är inte endast ett medel för att motverka omedvetna fel eller felaktigt handlade, utan fyller även en förebyggande och normbildande funktion. 

Den interna kontrollen är även ett ledningsverktyg för både den politiska och den professionella ledningen och är en integrerad del i organisationens 

styrsystem. 

Det är inte möjligt att granska alla rutiner och system utan vissa kontrollmoment väljs årligen ut till en intern kontrollplan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2018 utifrån den plan som antogs av Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för 2018 och redovisar iakttagelser och slutsatser i denna uppföljningsrapport. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegation Kontroll av aktualitet i delegationsordningen 
 
Kontrollmetod 
Kontinuerligt vid avläsning av författningar 

Genomgång av delegationsordningen är genomförd. 
Åtgärd 

Förslag till revidering vid nämndsammanträde under 
våren 2019. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Rutin för att få kunskap 
om elever i behov av 
särskilt stöd 

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete fungerar 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning av arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd i samband med kvalitetsbedömning skola. 

Analys genomförs fortlöpande av 
verksamhetscheferna i gymnasieskolan. 
Verksamheternas insatser följs upp på 
verksamhetsnivå och omsätts till lärande och 
förbättringar samt förs vidare in i förvaltningens 
gemensamma kvalitetsarbete.Under läsåret 2017/18 
har fokus legat på att utveckla det hälsofrämjande 
arbetet inom verksamheterna. Det har t.ex. handlat 
om att utarbeta nya arbetsstrukturer och rutiner för 
tidiga insatser och stödja lärarna i arbetet med extra 
anpassningar. 
Åtgärd 

I den, för förvaltningen gemensamma, 
kvalitetsrapporten framgår att det finns ett målinriktat 
arbete med att utveckla elevhälsoarbetet. Det handlar 
t.ex. om att höja den generella kompetensen hos alla 
lärare kring extra anpassningar, att förstärka arbetet 
med rutiner för tidig upptäckt och tidiga insatser samt 
att växla över Elevhälsans arbete från reaktiva 
insatser till ett mer förebyggande och främjande 
arbete. 

Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med 
att säkerställa tillgången till kompetens inom 
Elevhälsan. Det sker t.ex. genom insatser som är 
definierade i förvaltningens strategiska 
kompetensplan och kompetensutbildningsinsatser för 
Elevhälsans personal. På verksamhetsnivå kommer 
insatser att göras för att stärka Elevhälsans främjande 
och förebyggande insatser t.ex. genom att öka den 
generella kompetensen hos all pedagogisk personal 
kring anpassningar i undervisningen och särskilt stöd. 

 

Rutin för disciplinära 
åtgärder avseende elever 

Kontroll av avstängningsärenden 
 
Kontrollmetod 
Granskning av avstängningsärenden 

Förvaltningen har under 2018 granskat samtliga 
avstängningsärenden i syfte att säkerställa att den 
disciplinära åtgärden är beslutad enligt gällande 
lagstiftning.  Några avstängningar har saknat 
fullständiga uppgifter, antingen gällande 
personuppgifter eller orsak till avstängning. Vid dessa 
tillfällen har rektor kontaktats och har då kompletterat 
alternativt upprättat nya dokument. 

Översyn av rutin och blanketter 

För att minimera risken för brister vid 
avstängningsärenden, kommer rutin 
och blanketter att ses över. 

Information om gällande regler och 
rutiner 

Information om gällande regler för 
denna disciplinära åtgärd och hur 
rutin och blanketter skall användas, 
kommer att informeras om ytterligare. 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kompetensförsörjning Uppföljning centralt av tillsättning av tjänster. 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av förteckning av tjänster i förvaltningen. 

Avstämningar av antalet obehöriga lärare har 
genomförts under året. 
 
Efter avstämning i augusti såg bilden ut enligt 
följande:Totalt har förvaltningen ca 620 lärare. 
Gymnasieskolan – gällande gymnasielärare i 

allmänna ämnen/gymnasiegemensamma ämnen 
saknar 24 lärare behörighet och är därmed inte 
legitimerade lärare. Gällande yrkeslärare så finns idag 
inget legitimationskrav. Borås Stad har som policy att 
enbart tillsvidareanställa yrkeslärare med 
lärarutbildning. Relevanta yrkeskunskaper är ett krav 
för att få undervisa och sätta betyg och samtliga 
anställda yrkeslärare har relevanta yrkeskunskaper. 
41 Yrkeslärare saknar lärarutbildning men har 
relevanta yrkeskunskaper. 
Gymnasiesärskolan – samtliga lärare är behöriga. 

Under 2021 införs legitimationskrav för särskollärare 
med krav på att man genomgått speciallärarutbildning 
med inriktning utvecklingsstörning. De medarbetare 
som ej har denna vidareutbildning genomgår nu 
utbildning för att uppnå behörighet. 
Vuxenutbildningen – samtliga lärare har 

lärarexamen. 5 lärare är obehöriga för undervisning i 
SFI, studier pågår. 
Åtgärd 

Förvaltningen arbetar löpande med att öka 
attraktionskraften för yrket och för Borås Stad genom 
olika aktiviteter i enlighet med 
Kompetensförsörjningsplanen. Samtliga 
utannonserade tillsvidareanställningar har tillsatts 
med behöriga lärare. På kort sikt kan lärartjänster 
tillsättas genom tidsbegränsade anställningar med 
personer som saknar lärarutbildning, På lång sikt så 
tillsätts tjänsterna med behörig personal genom att 
verksamheten uppmuntrar till att påbörja studier eller 
så omannonseras tjänsten. Obehöriga lärare anställs 
på tidsbegränsat enligt Skollagen. 
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2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Upphandling Att inköp följer ramavtal 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor 

Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar. 
Åtgärder 

Ingen åtgärd behövs. Fortsatt under uppsikt. 

 

Inventarier Att registrering och stöldskyddsmärkning görs av 
berörda inventarier 
 
Kontrollmetod 
Fysisk kontroll via inventering i RegitWise 

Genomförd utbildning i nya Regitwise för användare 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
180418. 
Åtgärd 

Ingen åtgärd behövs. Fortsatt under uppsikt. 

 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegationsordning enligt 
KL 

Kontroll av delegationsbeslut 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Kontroll av delegationsbeslut har genomförts genom 
granskning av fattade beslut under månaderna 
januari, april, augusti och december. Beslut har fattats 
i enlighet med delegationsordningen. Ett antal skolor 
har uppgett fel delegationshänvisning.Kontroll av 
delegationsbeslut har genomförts genom granskning 
av fattade beslut under månaderna januari, april, 
augusti och december. Beslut har fattats i enlighet 
med delegationsordningen. Ett antal skolor har 
uppgett fel delegationshänvisning. 
Åtgärd 

Skolorna bör inte ha gamla mallar med 
delegationshänvisningar som blir gamla och 
inaktuella. Skolorna har fått information under 2018. 
 

 

Kontroll av att beslut dokumenteras 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Kontroll att beslut har dokumenterats har genomförts 
genom granskning av anmälningslistor rapporterade 
till GVUN under januari, april, augusti och december. 
Avvikelse har noterats avseende ett par skolor. 
Åtgärd 

På berörda skolor kommer beslutsrutin att gås 
igenom. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontroll av att beslut följer gällande bestämmelser 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Kontroll att beslut följer gällande bestämmelser har 
genomförts genom granskning av beslut rapporterade 
till GVUN under januari, april, augusti och december. 
Inga avvikelser har identifierats, dock använder vissa 
skolor fel mallar. 
Åtgärd 

Skolorna bör inte ha gamla mallar. Skolorna har fått 
information under 2018. 

 

Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Kontroll att beslut rapporteras till nämnden genom 
granskning av anmälningslistor rapporterade till 
GVUN under januari, april, augusti och december.. 
Samtliga anmälningslistor är redovisade till nämnden. 
Åtgärd 

Fortsatt följa att delegationsordning följs, att beslut 
dokumenteras och anmäls till nämnden. 

 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Kontroll av att riktlinjer följs. 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av att verksamheterna har genomfört 
Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Samtliga verksamheter har genomfört Årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Inga avvikelser rapporterade.Alla verskamheter 
arbetar med rapportering av SAM i Stratsys. 
Åtgärd 

Fortsatt genomgång av hur arbetsskador och tillbud 
rapporteras i verksamheten. 

 

Kontroll av det systematiska brandskyddet (SBA) på 
enheterna 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av att verksamheterna genomfört årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet där 
SBA ingår. 

Samtliga verksamheter har genomfört Årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Inga avvikelser rapporterade. 
Åtgärd 

Fortfatt följa att alla verksamheter arbetar med 
rapportering av SAM i Stratsys. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Krishantering, säkerhet 
och trygghetsarbete 

Uppföljning för att förebygga allvarliga händelser 
 
Kontrollmetod 
Löpande avstämning i ledningsgrupp 

Kontinuerlig lägesuppföljning i förvaltningens 
ledningsgrupp med avrapportering av säkerhetsläget 
och vidtagna åtgärder. 
Rutin för systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete 
för förvaltningen med årshjul har tagits fram. Skolorna 
genomför trygghets- och säkerhetsrond enligt angiven 
mall. Ronden följs upp i ledningens genomgång först 
på skolnivå och därefter på förvaltningsnivå. 
Ledningens genomgång på förvaltningsnivå 
genomfördes i september månad. Inga allvarliga 
avvikelser rapporterades. 
 
Åtgärd 

Fortsatt arbete enligt rutinen under 2019. 
 

 

Lokaler Lokalresursplan 
 
Kontrollmetod 
Behovsinventering/uppföljning 

I enlighet med Borås Stads lokalresursbehovsplaner 
görs årliga inventeringar av behov. Ökat lokalbehov 
som följd av okänt ökat elevantal eller andra 
omständigheter har inte inträffat. 
Åtgärd 

Fortsatt arbete med god framförhållning avseende 
kända förhållanden. Fortsatt kontinuerlig 
omvärldsbevakning. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

Anvisning 
 

Rubriken kan döljas i enhetsanpassningen om inga direkta åtgärder finns att redovisa 
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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 upprätta en organisation för sin interna kontroll. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en ny kontrollplan för kommande år. 
Inför upprättande av den nya planen görs en riskanalys. 

Uppföljningen omfattar följande områden: 

· Styrning och ledning 

· Personal 

· Ekonomi 

· Egen verksamhet 

Resultatet från uppföljningen rapporteras i Stratsys. 
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2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Delegation Risk att 
delegationsordningen ej följs 

Risk att fel person fattar 
myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Kompetens-
utveckling 

Risk att personalens 
kompetensutveckling inte är 
kopplad till skolans mål 

Kompetensutvecklingen ska vara 
kopplad till skolans mål 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  

Rutin för att få 
kunskap om 
elever i behov av 
särskilt stöd 

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

Att elever i behov av särskilt stöd 
får adekvat stöd. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Rutin för 
disciplinära 
åtgärder 
avseende elever 

Risk för felaktigt förfarande 
vid avstängning avseende 
elever. 

Risk att beslut om avstängning 
fattas på felaktiga grunder 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  
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3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner 
betalas ut. 

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. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Kompetens-
försörjning 

Risk att inte kunna rekrytera 
rätt lärarkompetens i rätt 
omfattning. 

Risk att innehåll, omfattning och 
kvalitet på undervisningen 
sjunker. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Risk att inte kunna rekrytera 
rätt kompetens inom 
elevhälsan i rätt omfattning. 

Risk att det förebyggande 
elevhälsoarbetet inte kan 
genomföras. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  
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4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Leverantörs-
fakturor 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att allt inte blir 
fakturerat 

Fakturering sker enligt 
debiteringsunderlag 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Upphandling Risk att ramavtal inte följs 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. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av 
kontanta medel 

Kontanta medel som inte 
redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens 
redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God 
ordning och säkra rutiner skall 
upprätthållas för att minimera 
risken. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Förskotts-
hantering 

Risk för att förskottsärenden 
inte är reglerade/avslutade 

Förskottsärenden skall vara 
reglerade i samband med 
årsbokslutet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Inventarier Risk för att registrering i 
RegitWise inte sker 

Registring och stöldmärkning skall 
ske i RegitWise 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Statsbidrag Risk att rättmätiga 
statsbidrag inte rekvireras 

Risk att ansökan inte görs. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  
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5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Rektors uppdrag 
som pedagogisk 
ledare 

Risk att rektor inte har 
möjlighet att vara 
pedagogisk ledare. 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Arkivering Risk att arkivering inte 
fungerar 

Arkivering på enheterna ska ske 
enligt gällande bestämmelser. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej  

Diarieföring Risk att  diarieföring inte 
fungerar 

Diarieföring ska ske enligt 
gällande bestämmelser. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  

Delegations-
ordning enligt KL 

Risk att 
delegationsordningen inte 
följs 

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Risk att beslut inte 
dokumenteras 

Beslut ska dokumenteras enligt 
gällande bestämmelser. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Risk att beslut inte följer 
gällande bestämmelser 

Beslut ska följa gällande 
bestämmelser 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Risk att beslut inte 
rapporteras till Gymnasie- 
och 
vuxenutbildningsnämnden 

Beslut ska rapporteras till GVUN 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Risk att det systematiska 
brandskyddet inte fungerar 
på enheterna 

Enheterna ska ha systematiskt 
brandskydd 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Risk att plan för 
tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning inte 
upprättas 

Plan ska upprättas i budgeten och 
verkställas 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  

Risk för kränkande 
behandling avseende elever. 

Att planer mot diskriminering och 
kränkande behandling fungerar. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Risk för kränkande 
särbehandling avseende 
personal. 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Risk för upplevd hög 
arbetsbelastning. 

Upplevd hög arbetsbelastning 
över lång tid riskerar leda till 
ohälsa på arbetsplatsen. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

Risk för hot och våld 4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

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

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  
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6 Riskmatris 
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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) 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 30 

 

30 

21 20 19 

18 17 16 

13 12 7 29 

28 25 

24 23 10 

8 6 5 

4 2 1 27 9 3 

26 

22 15 11 14 

26 4 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Riskanalys 2018 9(11) 

Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer 

Riskbild Konsekvens Sannolikhet  
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Leverantörs-
fakturor 

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 3.Möjlig  9 Ja  

Kontanthantering 4 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

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  

Delegation 7 Risk att delegationsordningen ej följs 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Förskotts-
hantering 

8 Risk för att förskottsärenden inte är 
reglerade/avslutade 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Inventarier 9 Risk för att registrering i RegitWise inte 
sker 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Rektors uppdrag 
som pedagogisk 
ledare 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetensutveckl
ing 

11 Risk att personalens 
kompetensutveckling inte är kopplad till 
skolans mål 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Rutin för att få 
kunskap om 
elever i behov av 
särskilt stöd 

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Rutin för 
disciplinära 
åtgärder 
avseende elever 

13 Risk för felaktigt förfarande vid 
avstängning avseende elever. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Arkivering 14 Risk att arkivering inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Diarieföring 15 Risk att  diarieföring inte fungerar 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer 

Riskbild Konsekvens Sannolikhet  
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Delegations-
ordning enligt KL 

16 Risk att delegationsordningen inte följs 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

17 Risk att beslut inte dokumenteras 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

18 Risk att beslut inte följer gällande 
bestämmelser 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

19 Risk att beslut inte rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

20 Risk att riktlinjer inte följs 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

21 Risk att det systematiska brandskyddet 
inte fungerar på enheterna 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

22 Risk att plan för tillgänglighet, 
delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättning inte 
upprättas 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

23 Risk för kränkande behandling 
avseende elever. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

24 Risk för kränkande särbehandling 
avseende personal. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

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

 6 Nej  

Statsbidrag 26 Risk att rättmätiga statsbidrag inte 
rekvireras 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Kompetens-
försörjning 

27 Risk att inte kunna rekrytera rätt 
lärarkompetens i rätt omfattning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

28 Risk att inte kunna rekrytera rätt 
kompetens inom elevhälsan i rätt 
omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

29 Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer 

Riskbild Konsekvens Sannolikhet  
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Lokaler 30 Behov av lokaler som vid det ordinarie 
planarbetet inte kan förutses. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  
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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 följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en ny kontrollplan för kommande år. 
Inför upprättande av den nya planen görs en riskanalys. 

Kontrollplanen omfattar följande områden 

· Styrning och ledning 

· Personal 

· Ekonomi 

· Egen verksamhet 
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2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

Kontroll av aktualitet i delegationsordningen Kontinuerligt vid avläsning 
av författningar 

Varje år 

Rutin för att få 
kunskap om 
elever i behov 
av särskilt stöd 

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

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 

Rutin för 
disciplinära 
åtgärder 
avseende 
elever 

Risk för felaktigt 
förfarande vid 
avstängning 
avseende elever. 

Risk att beslut om avstängning fattas på 
felaktiga grunder 

Kontroll av avstängningsärenden Granskning av 
avstängningsärenden 

Varje år 
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3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Kompetens-
försörjning 

Risk att inte kunna 
rekrytera rätt 
lärarkompetens i 
rätt omfattning. 

Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på 
undervisningen sjunker. 

Uppföljning centralt av tillsättning av tjänster. Genomgång av förteckning 
av tjänster i förvaltningen. 

Varje år 
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4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Upphandling Risk att ramavtal 
inte följs 

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. 

Att inköp följer ramavtal Stickprov av vissa konton 
enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor 

Varje år 

Inventarier Risk för att 
registrering i 
RegitWise inte 
sker 

Registring och stöldmärkning skall ske i 
RegitWise 

Att registrering och stöldskyddsmärkning görs 
av berörda inventarier 

Fysisk kontroll via 
inventering i RegitWise 

Varje år 
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5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegations-
ordning enligt 
KL 

Risk att 
delegationsordning
en inte följs 

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

Kontroll av delegationsbeslut Genomgång av 
anmälningslistor fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. 

Varje år 

Risk att beslut inte 
dokumenteras 

Beslut ska dokumenteras enligt gällande 
bestämmelser. 

Kontroll av att beslut dokumenteras Genomgång av 
anmälningslistor fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. 

Varje år 

Risk att beslut inte 
följer gällande 
bestämmelser 

Beslut ska följa gällande bestämmelser Kontroll av att beslut följer gällande 
bestämmelser 

Genomgång av 
anmälningslistor fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. 

Varje år 

Risk att beslut inte 
rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

Beslut ska rapporteras till GVUN Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. Genomgång av 
anmälningslistor fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. 

Varje år 

Systematiskt 
arbetsmiljö-
arbete 

Risk att riktlinjer 
inte följs 

Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller 
genomföras enligt rutiner/anvisning 

Kontroll av att riktlinjer följs. Genomgång av att 
verksamheterna har 
genomfört Årlig uppföljning 
av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Varje år 

Risk att det 
systematiska 
brandskyddet inte 
fungerar på 
enheterna 

Enheterna ska ha systematiskt brandskydd Kontroll av det systematiska brandskyddet 
(SBA) på enheterna 

Genomgång av att 
verksamheterna genomfört 
årlig uppföljning av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet där SBA 
ingår. 

Varje år 

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig 
händelse i 
skolan/verksamhet
en 

Risk för hot och våld Uppföljning för att förebygga allvarliga 
händelser 

Löpande avstämning i 
ledningsgrupp 

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. 

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

Lokalresursplan Behovsinventering/ 

uppföljning 

Varje år 
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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 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

100% 100% 98% 

Kommentar Alla tillsvidareanställda har genomgått en miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås 
Stads miljöarbete. Nyanställda utbildas fortlöpande. 
Miljöutbildning för de förtroendevalda inleds efter att nya nämnder är tillsatta. 
 

Andel förtroendevalda som genomgått 
en miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 
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Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

inkomna synpunkter januari – december 2018.        

Ärendet i sin helhet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas 

för respektive nämnd. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som 

inkommit till nämnden under 2018 i det digitala rapporteringssystemet Stratsys. 

En utskriftsversion av rapporten återfinns i bilaga 1.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2018                                

Samverkan 

FSG 2019-02-08 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2018 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Förvaltningsledning 3 1 synpunkt inom området kost och lokaler samt 2 inom 
området övrigt 

Bäckängsgymnasiet 1 1 synpunkt inom området övrigt 

Sven Eriksonsgymnasiet 3 1 synpunkt inom området antagning, 1 inom området kost 
och lokaler samt 1 inom området övrigt 

Viskastrandsgymnasiet 1 1 synpunkt inom området övrigt 

Vuxenutbildningen 4 2 synpunkter inom området undervisning, 1 inom området 
antagning och 1 inom området övrigt 

   

Totalt för förvaltningen 12  

Förvaltningens områden inom vilka synpunkter kategoriseras är: 

 Administration 

 Antagning 

 Kost och lokaler 

 Organisation 

 Undervisning 

 Värdegrund 

 Övrigt 
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2018 Fråga 2018 
Förslag 

2018 
Klagomål 

2018 
Totalt 2018 

Bemötande 0 0 0 2 2 

Fysisk miljö 0 0 0 0 0 

Information 0 2 1 3 6 

Tjänster 0 1 0 3 4 

Totalt 0 3 1 8 12 

4 Ständiga förbättringar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har mottagit totalt tolv (12) synpunkter under perioden 
januari-december 2018. Åtta (8) av de framförda synpunkterna var klagomål, tre (3)  av synpunkterna 
var frågor och en (1) synpunkt var ett förslag. Synpunkterna kategoriseras inom följande områden: 

 Administration 

 Antagning 

 Kost och lokaler 

 Organisation 

 Undervisning 

 Värdegrund 

 Övrigt 

Av de tre frågorna, var en ställd till förvaltningen och gällde lärlingsanställning på Vård- och 
omsorgsprogrammet. Frågan hör hemma i kategorin övrigt. En fråga var ställd till 
Viskastrandsgymnasiet och handlade om parkeringsmöjligheter för eleverna. Kategoriseras under 
övrigt. Den sista frågan ställdes till Vuxenutbildningen och rörde tillhandahållande av skyddsutrustning 
för elever. Kategoriseras som undervisning. 

Av de åtta klagomålen var två ställda till förvaltningen. Det ena rörde innehåll på webbsida, och 
synpunkten ingår i kategorin övrigt. Det andra klagomålet rörde nämndens beslut om att servera mer 
nötkött under höstterminen 2018. 

Ett klagomål var ställt till Bäckängsgymnasiet och rörde ersättning från CSN. Kategoriseras under 
övrigt.  

Två klagomål var ställda till Sven Eriksonsgymnasiet. Ett rörde antagning och det andra skolmaten. 

Tre klagomål var ställda till Vuxenutbildningen, varav den ena rörde antagning. Det andra klagomålet 
gällde information om avlämnings-/upphämtningsplats för elev som använder färdtjänst. Synpunkten 
hör hemma i kategorin övrigt. Det tredje klagomålet gällde möjligheten att få genomföra ett prov som 
synpunktslämnaren upplevde sig ha blivit lovad och kategoriseras som undervisning. 

Ett förslag ställdes till Sven Eriksonsgymnasiet och rörde lön till lärare. Kategoriseras under övrigt. 

De inkomna synpunkterna har hanterats i vederbörlig ordning enligt synpunktsrutinen. Samtliga 
ärenden är avslutade. Synpunkterna har analyserats för att se över rutiner och eventuella förändrings- 
eller förbättringsbehov. 
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Till nämnden framfördes inga beröm. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2018 

12 0 12 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Plan för jämställdhetsintegrering 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad plan för 

jämställdhetsintegrering, och översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Varje nämnd/bolag har fått i uppdrag att utarbeta en plan för jämställdhets-
integrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska 
redovisas till Kommunstyrelsen och innehålla: 

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden 
utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

 Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under 
planperioden 

 Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder. 
               

Beslutsunderlag 

1. Plan för jämställdhetsintegrering                          

Samverkan 

FSG 2019-02-08 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Plan för jämställdhetsintegrering i gymnasie – och 

vuxenutbildningen 

 

Fastställd av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-02-19 gäller 2019-

2021. Uppföljning årligen: höstterminen 2019-2021  

 
Grunden i det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för 
jämställdhetspolitik som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet 
innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv.  
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet 
med jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från en länsövergripande 
strategi och dess tre målområden: 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för 
arbete, föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd 
regional tillväxt. 

 Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande och fokuserar särskilt på normer för kön och 
deras inverkan påhälsa, tillgången till idrott samt kultur- och 
föreningsliv. 

 Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer, 
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt 
samhälleligt skydd. 

 
Varje nämnd/bolag har fått i uppdrag att utarbeta en plan för jämställdhets-
integrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska 
redovisas till Kommunstyrelsen och innehålla: 

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden 
utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

 Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under 
planperioden 

 Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder 
 

Nulägesbeskrivning 
 
Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Med utgångspunkt i värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter, såsom 
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det uttrycks i skolans styrdokument, bedrivs utbildningen likvärdigt för alla 
elever. I förvaltningens utvecklingsplan är värdegrund ett av tre utvecklings-
områden och samtliga skolor i förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i frågan. 
Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, bland annat jämställdhet 
mellan könen. Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och 
genom det formativa perspektivet i undervisningen. Båda delarna utvärderas av 
alla verksamheter i den årliga i skolklimatundersökningen. 

Vuxenutbildningen samverkar utifrån uppdraget Mammor i arbete  med 
Arbetslivsförvaltningen och Förskoleförvaltningen. Syftet med uppdraget är att 
utrikesfödda kvinnor som står långt från arbete ska kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens del i uppdraget är att bedöma 
personernas språkkunskaper och erbjuda dem sfi. 

Alla utbildningar är öppna för alla elever och resurserna fördelas likvärdigt. 
Kostnaden för varje elev är inte kopplad till kön, utan till respektive program 
och utbildning. 

Målområde 2: Makt och hälsa  

Främjande  insatser är att skapa en skola där alla elever  kan växa, trivas och 
utvecklas. Detta är en del av skolans grundläggande uppdrag och framgår av 
skollagen och läroplanerna. Det leder bland annat till en skola med ett gott 
skolklimat. En skola där eleven kan känna sig värdefull, få optimism och 
framtidstro. Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara 
skolan. 

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

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

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

- Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 1. 

- Skolsköterska och kurator finns tillgängliga för elever. 

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

Genomförd åtgärd 2018: 

 Utarbeta plan för att förebygga psykisk ohälsa 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

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

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok 
om arbetet med hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. 
Handboken utgör ett stöd för skolorna i arbetet med våld i nära relationer. 
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Under 2017 har alla arbetsplatser fått en introduktion i normkritiskt tänkande 
genom en kompetensutvecklingsinsats för personalen på APT. 

 
Utvecklingsbehov 
 

I processen med att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering har några 
utvecklingsområden identifierats: 
Identifierat utvecklingsområde för målområde Makt, inflytande och ekonomisk 
jämställdhet: 

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

Identifierat utvecklingsområde för målområdet Makt och hälsa: 

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

Identifierat utvecklingsområde inom målområdet Makt och mäns våld mot 
kvinnor: 

 Initiera revidering av handboken Förtryck i hederns namn. 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål 
 
Det ska inte förekomma några skillnader i förutsättningar och tillgång till 
utbildning på grund av kön i gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhet. 
 
Vi följer upp detta genom att årligen säkerställa att: 

 

 andelen elever som känner sig trygga i verksamheten ökar 

 andelen elever som är närvarande i undervisningen ökar 

 andelen elever som upplever att de blivit kränkta minskar 

 tillgången till extra anpassningar och särskilt stöd är likvärdigt fördelat 
utifrån behov. 

 
Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder 
 
Varje nämnd ska årligen senast den 30 juni redovisa sitt arbete till Fritids- och 
folkhälsonämnden. Fritids- och Folkhälsonämnden sammanställer arbetet och 
redovisar till Kommunstyrelsen i september månad.  
 

De av GVUN satta målen kommer att följas upp årligen via resultatanalys i den 
för nämnden gemensamma kvalitetsrapporten, skolklimatundersökning, LUPP- 
undersökning (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken), Välfärdsbokslutet 
samt anmälningar om kränkande behandling till huvudman. 
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Fortsatt utbildning för nyanlända elever 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att erbjuda elever som 

avslutat Introduktionsprogrammet läsåret 2018/19, fyller 18 år och tillhör 

målgruppen för gymnasieskolan eller är 20 år, fortsatt utbildning i kommunal 

regi inom gymnasieskolan, vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. För 

finansiering av uppdragsutbildningarna inom vuxenutbildningen kommer 

förvaltningen att behöva ta del av bufferten för vuxenutbildningen som uppgår 

till 2 milj. kronor. För finansiering av utbildning i gymnasieskolan beräknas 

kostnaden bli 700 tkr.        

Ärendet i sin helhet 

En asylsökande elev som har fyllt 18 år har inte automatiskt rätt att gå över till 

och påbörja utbildning på ett nationellt program, KOMVUX eller SÄRVUX, 

även om eleven har påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. Det finns 

dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning i 

gymnasieskolan till asylsökande ungdomar som fyllt 18 år, men då har 

kommunen inte rätt till statlig ersättning för sina kostnader för elevens 

utbildning. Eleven har dock rätt att fullfölja en påbörjad utbildning på 

introduktionsprogram eller ett nationellt program även efter sin 18-års dag. 

Under läsåret 2018/19 har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljat 

fortsatt utbildning för 23 asylsökande elever, inom ramen för KOMVUX.  

I nuläget finns 58 asylsökande elever som har fyllt 20 år och cirka 15 elever som 

har fyllt 18 år. Om dessa elever får ett uppehållstillstånd omfattas de av 

rättigheten till utbildning precis som alla andra elever som är folkbokförda i 

kommunen. Under tiden dessa ungdomar väntar på att få sitt asylärende prövat 

är utbildningsvägarna i gymnasieskolan och vuxenutbildningen stängda. 

För att möjliggöra för de elever som avslutat Introduktionsprogrammet läsåret 

2018/19, fyller 18 år eller är 20 år fortsatt utbildning i kommunal regi inom 

gymnasieskolan, vuxenutbildningens uppdragsutbildningar kan olika alternativ 

erbjudas. Alternativen är beroende av hur långt eleven har kommit i sina 

studier.  
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- Elever som tillhör målgruppen för gymnasieskolan men inte är behöriga till 

nationellt program erbjuds fortsatt utbildning, utifrån sin studieplan, på något 

av de övriga introduktionsprogrammen.  

- Elever som är 20 år och inte är behöriga till nationellt program kan också 

erbjudas uppdragsutbildning inom sfi eller sfi kombi, som innebär att elev läser 

sfi och gymnasiala yrkeskurser samtidigt.  

- Elever som inte tillhör målgruppen för gymnasieskolan och är behöriga till 

nationellt program eller introduktionsprogrammet programinriktat individuellt 

val erbjuds fortsatt utbildning inom kommunal vuxenutbildnings 

uppdragsutbildningar (gymnasial teori eller yrkesutbildningar inom 

vuxenutbildningen).  

För övriga elever sker en individuell planering där fortsatt utbildning kan vara 

en ansökan till exempelvis folkhögskola (folkhögskolan gör bedömningen). 

I elevens individuella studieplan ska det framgå hur de planerade studierna 

kommer att se ut samt när utbildningen planeras vara avslutad. 

               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1: Stödmaterial, nyanlända elevers studier                              

Samverkan 

FSG 2019-02-08 
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Rutiner och stöd i arbetet med att planera nyanlända 

elevers studier 

Detta stödmaterial är tänkt att fungera som ett stöd i planering av nyanlända elevers 

gymnasiestudier samt kan användas som information till elever, vårdnadshavare, gode män och 

intresseorganisationer. Stödmaterialet beskriver några av de gemensamma rutiner som finns i 

Borås Stad och ger en sammanfattning av de nationella styrdokument som reglerar skolgången 

för nyanlända elever i gymnasieskolan. 

Gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller 

motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det 

första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år eller, i fall som avses i 36 §, 21 år. I 17 a kap. 4 § 

finns särskilda bestämmelser om målgruppen för den vidareutbildning som ges i form av ett 

fjärde tekniskt år. (15 kap. 5 §, Skollagen) 

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska 

anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalender år då hon eller han 

fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet (3 kap. 12 a § 

Skollagen)  

Nyanlända elevers olika ”status”: 

- Asylsökande och tillståndssökande 

- Tidsbegränsat uppehållstillstånd –3 år/13 månader/kortare 

- Permanent uppehållstillstånd 

- ”Tillståndslös/papperslös” – håller sig gömd 

- EU-medborgare med eller utan uppehållsrätt.  

1. Rätt till utbildning – regleras i 29 kap. 2-3 §, Skollagen 
 
Nyanlända har inte skolplikt men har rätt till utbildning i sin hemkommun1. 
 
Rätt/ej rätt till utbildning har: 

- Folkbokförda har rätt till utbildning, regleras i EU-rätten2. En elev som är folkbokförd i 
kommunen men fått ett avvisningsbeslut har fortfarande rätt till utbildning.  

- Asylsökande har inte rätt till utbildning i gymnasieskolan om den inte påbörjats före 18 
års ålder. Om en elev som påbörjat sina studier före 18 års ålder blir åldersuppskriven har 
denne rätt att slutföra sin utbildning. Asylsökande har inte rätt till KOMVUX och 
SÄRVUX.  

- ”Tillståndslösa/Papperslösa” har rätt till förskoleklass, grundskola och motsvarande, samt 
gymnasie- gymnasiesärskola om utbildningen påbörjats före 18 års ålder. 

                                                           
1 Hemkommun är den kommun där eleven antingen är folkbokförd, stadigvarande vistas i eller för tillfället 
uppehåller sig. 
2 Skatteverkets register är utgångspunkt för var eleven är folkbokförd.  
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- EU-medborgare har inte automatiskt rätt till utbildning.3 Kontakta Utbildningskontoret 

vid tillfälle då EU-medborgare önskar genomgå gymnasiestudier. 
 

2. Nyanlända elever i gymnasieskolan – generella bestämmelser 
 

- Eleven har rätt till utbildning enligt ovan. 
- Minsta garanterade undervisningstid på Språkintroduktion ska vara 23 h/vecka.  
- Vid mottagande till Språkintroduktion ska nyanländ elevs kunskaper bedömas. 
- Förtydligande krav på huvudmannens plan för utbildningen – träder i kraft 1 juli 2019. 

Planen för Språkintroduktion kan och kommer sannolikt för de flesta elever att löpa över 
mer än 1 år vilket ska framgå av elevens individuella studieplan. Nyanländ är man om 
man inte gått i svensk skola mer än 4 år. Senast efter 4 år ska eleven ha övergått till ett 
annat introduktionsprogram, nationellt program eller KOMVUX. 

 

3. Nyanlända elever i gymnasieskolan – asylsökande 
 

- Skolverkets och SKL:s bedömning är att en elev som har fyllt 18 år inte har rätt att gå 
över till och påbörja utbildning på ett nationellt program, även om eleven har påbörjat ett 
introduktionsprogram innan dess.4 Eleven har dock rätt att fullfölja en påbörjad 
utbildning på introduktionsprogram eller ett nationellt program även efter sin 18-års dag. 

- En elev som påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram i en annan kommun har 
rätt att fortsätta sin utbildning på samma program i den nya kommunen. Eleven kan få gå 
kvar på introduktionsprogrammet i den gamla kommunen om kommunerna är överens 
om det. 

- En elev har möjlighet att byta från ett introduktionsprogram till ett annat. 
 

4. Nyanlända elever i gymnasieskolan – omfattas av tillfälligt 
uppehållstillstånd för studier på GY-nivå 

 
- Omfattar vissa ensamkommande unga (tidsbegränsat uppehållstillstånd vid pågående 

studier eller avsikt att studera) som drabbats av lång handläggningstid och hunnit fylla 18 
år. Gäller från 20 juli 2016 till 19 juli 2019 och omfattar elever som ansökt om asyl första 
gången 2015-11-24 eller tidigare5. 

- Omfattar följande studieformer: introduktionsprogram, nationella program och 
gymnasiesärskolan, Komvux och Särvux och studier på Folkhögskola. 

- Tillståndet kan beviljas en gång och omfattar 13 månader uppehållstillstånd för studier på 
introduktionsprogrammet. Den som fått ett tillstånd i 13 månader enligt den nya 
gymnasielagen kan därefter få ett tillstånd för fortsatta studier på introduktionsprogram 

                                                           
3 EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i ett annat EU-land i upp till 3 månader men får inte vara en belastning 
för sociala biståndssystemet ex. skolgång.  
4 Det finns inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning i gymnasieskolan till asylsökande ungdomar 
som fyllt 18 år, men då har kommunen inte rätt till statlig ersättning för sina kostnader för elevens utbildning. Det 
innebär att möjligheterna till utbildning kan se olika ut i olika delar av landet.  
5 För mer info. https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-

gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html
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(tretton månader), eller för studier på nationellt program (utbildningens längd plus sex 
månader).  

- Eleven bör inte byta nationellt program under studietiden.6 
- För studier på nationellt program beviljas tillståndet för 13 månader i taget. Efter avslutad 

utbildning på nationellt program kan ytterligare tillstånd i sex månader beviljas för 
etablering på arbetsmarknaden. Den som omfattas av tillfälligt uppehållstillstånd för 
studier på GY-nivå har inte rätt till fortsatta studier på universitet eller högskola. Som en 
konsekvens av detta är förvaltningens bedömning att dessa elever kommer att välja 
studievägar som är kopplade till en yrkesutbildning. 

- För tillstånd längre än 13 månader ska eleven kunna uppvisa:  

 utdrag ur betygskatalogen 

 närvarointyg (visa upp att man varit på plats och deltagit) 

 Underlag som visar att individen följer sin individuella studieplan eller liknande. 
 

5. LMA-kort – rutiner Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 
- Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att någon är asylsökande. 
- Migrationsverkets åldersbedömning är den ålder som blir utgångspunkt i planeringen av 

elevens studiegång. 
- Det första kortet gäller i 4 mån, därefter 6 mån i taget. 
- Respektive gymnasieskola ansvarar för att utse ansvarig på skolan som, en gång/termin 

tar in och registrerar den aktuella åldern på elevernas LMA-kort. Detta för att säkerställa 
elevens rätt till utbildning i aktuell målgrupp samt som underlag för ansökan om 
ersättning från Migrationsverket. 

 

6. Studievägar för nyanlända elever - Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har vid nämndmötet 2019-01-29 fattat beslut 

om att erbjuda fler studievägar för elever på introduktionsprogrammet Språkintroduktion 
(se bilaga 1). 
 

Bilagor: 
 
Bilaga 1, Beskrivning av förslag till olika studievägar för elever på introduktionsprogrammet 
Språkintroduktion. 
Bilaga 2, Rutin kring åldersuppskrivning av elev i grundskolan. 
 

 

                                                           
6 Kontakta Migrationsverket för bedömning i frågan om det skulle vara aktuellt. 
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Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Riktlinjer för 

bostadsförsörjning samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

Riktlinjer för bostadsförsörjning. Nämnden tillstyrker ärendet. 

Vid utarbetande av mer detaljerade planer är det viktigt att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden i ett tidigt skede involveras i processen, för att 

säkerställa att lokaler för gymnasieutbildning möter det behov som uppstår när 

staden växer. Nämnden bedömer att det är angeläget att Borås Stad tar fram 

nyckeltal för det kommunala lokalbehovet inom ramen för stadsplanering.              

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

Riktlinjer för bostadsförsörjning samt Handlingsplan för bostadsbyggande och 

Befolknings- och bostadsanalys.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utformas som ett styrdokument 

och redovisar vilka verktyg kommunen kan använda sig av för att påverka 

bostadsbyggnationen. Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för 

bostadsförsörjning som antas av Kommunfullmäktige under varje 

mandatperiod. För att främja bostadsbyggandet nämns exempel på verktyg i 

den kommunala organisationen, som markberedskap och exploatering, 

översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/planprogram, detaljplaner och 

planberedskap samt bygglov. 

Handlingsplan för bostadsbyggande 2019-2023 är den andra delen av Borås 

Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den uppdateras årligen av 

Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation. I Borås 

Stads förslag till Översiktsplan utgår den ifrån ca 750 nya bostäder per år under 

en 20-årsperiod. Handlingsplanen redovisar tabeller med bedömd 

bostadsbyggnation och det finns en gruppering kring hur långt 

planeringsprocessen kommit, uppdelat på bostadsprojekt i klara detaljplaner, 

bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag samt bostadsprojekt i 

väntelista + nya oprioriterade uppdrag. 
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Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen av Borås Stads riktlinjer 

för bostadsförsörjning. I materialet framgår att val av bostadsområde påverkas 

av kvaliteten på offentlig och kommunal service. Undersökningar visar att 

kommunens jämförelsetjänster påverkar och bedöms få en allt större påverkan. 

I analysen av befolkningsutveckling finns fram till år 2022 kända byggprojekt 

och planerade byggstarter med. Efter 2022 är osäkerheten större och istället för 

bostadsproduktion utgår prognosen från trender sedan fem år tillbaka.  

Prognosen visar att det främst är staden som växer i invånarantal. För att möta 

intentioner i Översiktsplan bör fokus på nybyggnation ligga i stadskärnan, 

centrumnära och i serviceorterna.  

Stadskärnan innefattar de centralaste delarna av staden som exempelvis Norrby 

och Druvefors. Trenden visar att alla åldersgrupper ökar men att ökningen 

kommer att vara störst inom åldersintervallerna upp till 54 år, d.v.s. barn, unga 

och familjebildande åldrar. I analysen framgår att det finns ett ökat behov av 

förskola och skola för att möta antalet barn och ungdomar.  

Med centrumnära bebyggelse menas stadsdelar närmast stadskärnan. Det finns 

möjlighet till större tillskott av bostäder på exempelvis Gässlösa och på sikt 

Getängen. Trenden visar att alla åldersgrupper ökar, men främst familjerna.  

Med övrig stadsmiljö avses stadsdelar som ligger längre från stadskärnan än 

centrumnära. Det är möjligt att tillväxten inte blir så hög som prognosen visar 

då områden som Gässlösa kan ta stort fokus av bostadsbyggandet.  

Serviceorterna består av Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Trenden 

visar att invånarantalet ligger i stort sett konstant. I analysen görs dock 

bedömningen att befolkningen kommer att öka.  

På övriga orter och på landsbygden visar trenden att de yngre barnen inte ökar. 

Tolkningen som har gjorts av prognosen är att familjer flyttar till mindre ort 

eller landsbygd senare i livet än vad fallet är idag.  

Det råder i dagsläget lokaler för gymnasieutbildning och 

Lokalförsörjningsförvaltningen har svårt att hitta tomter för gymnasieskolor i 

centrumlägen eller lokaler att hyra. Det är av största vikt att utbudet av lokaler 

för gymnasieutbildning möter det behov som uppstår när staden växer. Vid 

utarbetande av mer detaljerade planer är det viktigt att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden i ett tidigt skede involveras i processen. Nämnden 

bedömer att det finns ett behov av att utveckla metoder med nyckeltal för det 

kommunala lokalbehovet kopplat till stadsutvecklingsplaner på alla nivåer, från 

översiktsplan till detaljplan. För förskola och de lägre åldrarna i grundskolan är 

behovet av lokaler i närområdet stort. För gymnasieskola är det angeläget med 

centralt placerade skolor. Där är det extra svårt att hitta tomter, vilket gör det 

angeläget att i mycket tidiga skeden definiera behov. 

 

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för bostadsförsörjning 
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2. Handlingsplan för bostadsbyggande 

3. Bostads- och befolkningsanalys                               

Samverkan 

FSG 2019-02-08. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-xxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Tillhörande dokument revideras av Kommunstyrelsen, handlingsplan 
(årligen), befolknings- och bostadsanalys (inför revidering).
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2023 

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Inledning
Vi vill att Borås ska växa. I översiktsplanen planerar vi för att vi blir 30 000 fler boråsare 
under de kommande 20 åren. Det innebär att behovet av nya bostäder fortsätter vara 
stort. Kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande.

Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi 
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt 
och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi.

Kommunen kan påverka och styra detta genom exempelvis markanvisning, planläggning, 
bygglov samt försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi 
befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Läsanvisning 
I visionen Borås 20251 och i Översiktsplanen2 finns kommunala spelregler för bostadsbyggande. 
För att rikta materialet till olika användare samt underlätta för kommande revideringar 
är materialet indelat i tre dokument - riktlinjer, handlingsplan och analys.
 
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg 
som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är 
främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige 
antar riktlinjerna vart fjärde år.

Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning. Här redovisas vilka byggmöjligheter 
som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. 
Redovisas årligen i Kommunstyrelsen.

Del 3 – Befolknings- och bostadsanalys. Den ska fungera som ett kunskapsunderlag 
för byggaktörer och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen. Redovisas i 
Kommunstyrelsen inför revidering av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.

Laghänvisning etc.
Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning (lag 2000:1383). Syftet är 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja 
att bostäder planeras och genomförs. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska 
minst innehålla följande uppgifter:

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta och nationella regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
• demografiska utvecklingen (förändringar av åldersstruktur över tid), 
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningar

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas ar Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

1  Antagen av Kommunfullmäktige i oktober 2012
2  Antagen av Kommunfullmäktige i april 2018
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Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram. 
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid tillämpningen av 2kap 3 § 5 Plan- och 
Bygglagen (2010:900)

Kommunens mål för 
bostadsbyggandet
Utifrån Översiktsplanens tankegångar som baseras på senaste årens befolkningsökning 
höjs kommunens mål för bostadsbyggande till 750 bostäder per år. Kommunen ska 
verka för att detta mål är möjligt att genomföra genom att använda kommunens olika 
verktyg. Både konjunktursvängningar och förändrade befolkningstal framöver kommer 
att påverka möjligheten att nå det uppsatta målet med faktisk byggnation. För att skapa 
goda förutsättningar för att nå målet har kommunen satt upp ett antal riktlinjer för 
attraktionskraft, tydlighet och vilja.

Under mandatperioden 2019-2022 ska Borås Stad verka för:
Fysisk planering

Kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är resurseffektivt ur 
markanvändnings- och samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunen ska tillsammans 
med marknadens aktörer identifiera lämpliga och attraktiva bostadslokaliseringar som 
skapar investeringsvilja och goda boendemiljöer. 

• Kommunstyrelsen ska främja bostadsutveckling genom att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med utpekade stadsutvecklingsområden (t.ex. Gässlösa) och områden 
som kan stärka service och hållbart resande (t.ex. serviceorterna). 

• Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bostadsbyggandet 
följer intentionerna i Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu 
under remiss, antas 2019). 

• Kommunstyrelsen ska regelbundet följa upp översiktsplanens effekter på 
bostadsbyggandet.

• Kommunstyrelsen ska driva på projektet kring höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås-
(Stockholm) så att järnvägssträckning och stationsläge i Borås kan fastställas. Genom 
detta möjliggörs bostadsbyggande i områden som idag omfattas av järnvägskorridorer.  

• Kommunstyrelsen ska frigöra ytor för nya bostäder i centrumnära lägen genom att 
möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamheter till nya verksamhetsområden.  

• Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering av egen mark för att i högre grad kunna 
påverka innehåll, utbyggnadstakt och förverkligande.

• Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, som 
ligger i balans med genomförande. Planprioriteringar ska i största möjligaste mån 
följa Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu under remiss)

Kommunala bostadsbolag
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och 
ett särskilt ansvar för vissa grupper. Genom kommunens ägardirektiv kan kommunen 
påverka bolagen. De kommunala bostadsbolagen är ett viktigt verktyg för att staden ska 
uppfylla detta ansvar. 

De kommunala bostadsbolagen ska:
• Tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till 

god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med 
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stor valfrihet. beträffande storlek, standard och belägenhet.
• Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
• Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst.
• Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå.
• Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter.
• Stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen.

Bra bostäder till alla
Kommunen ansvarar för att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. 
För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar, som kräver förvaltningsövergripande 
samverkan.  Ett utökat samarbete med övriga aktörer kan ytterligare stärka förutsättningarna 
för ett gott boende för alla. Arbetslivsnämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, 
Sociala omsorgsnämnden, och Vård- och äldrenämnden har ett ansvar över att tillgodose 
behovet hos särskilda grupper. Se beskrivning i avsnittet Bra bostäder för alla. 

• Ansvariga nämnder för respektive målgrupp har ansvar för att framföra behovet av 
LSS, SoL, Vård- och omsorgsboende och motsvarande boendeformer i kommunal 
regi till Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsplanen sätter sedan igång 
planeringskedjan inom kommunen. 

• Vård- och äldrenämnden ska driva på och stödja dialogen mellan målgrupp och 
exploatörer för att öka antalet trygghetsbostäder i kommunen. 

• Arbetslivsnämnden ska tillgodose behovet av lägenheter till nyanlända som omfattas 
av bostadsanvisningslagen. Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillgodose 
bostad för barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.

• Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose bostadsbehovet för respektive målgrupp. 

• Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i Borås ska verka för att tillgodose 
behovet av studentlägenheter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar 
och samverkan med andra aktörer.

Kommunens verktyg
Kommunen har många möjligheter att styra och driva på bostadsmarknaden. Nedanstående 
verktyg i den kommunala organisationen är några exempel som kan användas för att 
främja bostadsbyggandet. 

Markberedskap och exploatering 
Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens markberedskap. En god 
markberedskap ger ökade möjligheter för kommunen att påverka samhällsbyggandet 
såsom exempelvis utbyggnad av nya bostadsområden. Som markägare kan kommunen 
styra markanvändningen och planlägga för att möjliggöra för bostadsproduktion inom 
lämpliga områden.

Kommunens markinnehav
Kommunens markinnehav ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder. 
Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav tillgodoser kommunen behovet av 
mark för olika samhällsbyggnadsbehov. Kommunen bevakar aktivt fastighetsmarknaden 
utifrån strategiska markförvärv. Genom köp och försäljning av mark förändras kommunens 
markinnehav i takt med utvecklingen och marknadens efterfrågan.
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Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för att fastlägga 
de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets 
expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark. ”Riktlinjer 
för förvärv och försäljning av mark” ihop med styrdokument har som syfte att vara ett 
beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.

Förädling av mark
Kommunens samhällsplanering och markinnehav innebär också att kommunen behöver 
hushålla med marken. Planläggning på såväl kommunal som privat mark behöver ske på ett 
ändamålsenligt och resurshushållande sätt. Marken ska räcka över lång tid och för många 
olika behov. Ett sätt är att förädla och omvandla redan ianspråktagen mark. Kommunen 
strävar efter att ett lågt eller ineffektivt nyttjande av marken genom planläggning och 
förädling därmed kan nyttjas bättre. I takt med att staden växer kommer ex. tidigare 
centralt belägna industriområden, markparkeringar, lågt exploateringsutnyttjande att 
omvandlas för ett effektivare markutnyttjande. Ett exempel är området Gässlösa, där 
reningsverket avvecklas och möjliggör för en stadsomvandling och förädling, inte minst 
för bostadsbyggande. Såväl kommunen som privata fastighetsägare är initiativtagare till 
förädling och omvandling för att skapa bostadsexploateringar. 

Kommunen kan agera och verka i önskad riktning i rollen som initiativtagare, planläggande 
myndighet, i utbyggnad av infrastruktur, göra förberedande markplanering, utbyggnad av 
kommunal service och markanvisning för bostäder samt exploatering för villatomtsområden. 

Markanvisning av kommunal mark
Riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns antagna. Riktlinjerna beskriver 
hur Borås Stad arbetar vid fördelning av kommunens mark till olika byggherrar. 
Markanvisningsinstrumentet tjänar som ett av de medel som kommunen använder sig 
av för att nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnation som eftersträvas. Borås 
Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar: markansvisningstävling, direktanvisning 
och dubbel markanvisning. Riktlinjerna beskriver bland annat grundläggande villkor 
för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna 
tillämpas samt vad som ska skickas in för att ansöka om en direktanvisning.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna en markanvisning för 
aktuellt projekt. Inför varje beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal 
där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen. 
Markanvisningsavtalet innehåller ansvars- och kostnadsfördelning, markpris, överenskommelse 
om upplåtelseform samt villkor för exploateringen. För att projekt inte ska bli liggande 
så tidsbegränsas alla markanvisningar, normalt till max två år. Om projektet inte är 
genomfört inom denna tid kan kommunen, om förseningen inte beror på byggherren, 
välja att förlänga markanvisningen.

I juli 2018 har Borås Stad drygt tio beslutade markanvisningar som inrymmer ungefär 
1 000 bostäder och samtidigt arbetar kommunen aktivt med upprättandet av ytterligare 
cirka 5-10 markanvisningsavtal innehållande drygt 500 bostäder.

Avtal i samband med exploatering
För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen genomförandeavtal, 
marköverlåtelseavtal alternativt exploateringsavtal, med aktuell byggaktör. Genom dessa 
avtal kan kommunen i viss mån använda möjligheten att styra förutsättningarna och 
få särskilda villkor uppfyllda av byggaktören. I plan- och bygglagen (PBL) finns dock 
begräsningar i vad avtalen kan innehålla.

Småhustomter och tomtkö
Marknaden efterfrågar villatomter för såväl gruppbyggnation av småhus som villatomter 
för egen byggnation. Kommunens möjlighet att möta efterfrågan av villaområden för 
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gruppbyggnation sker genom markanvisning (se avsnitt ovan). Kommunen exploaterar 
mark för villatomter för egnahemsbyggare (privatpersoner). Villatomterna förmedlas via 
tomtkön och fördelas efter kötid. Varje år säljs ca 10-15 villatomter till privatpersoner. I 
december 2018 finns förnärvarande ca 40 villatomter till salu. De flesta ligger i kommunens 
mindre orter utanför stadskärnan. Målet är att ta fram ytterligare områden för villatomter.

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/
planprogram 
Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som ska aktualitetsprövas varje mandatperiod 
enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanens ska visa vilken utveckling som kommunen 
vill bejaka genom att styra mark- och vattenanvändningen. Kommunstyrelsen har ansvar 
för den översiktliga planeringen. 

Översiktsplanen för Borås3 utgår ifrån att vi blir 30 000 fler Boråsare under de kommande 
20 åren. Bebyggelseutvecklingen fokuserar på att stärka våra större kärnor (Borås, Fristad, 
Sandared, Viskafors och Dalsjöfors) för att bland annat säkerställa lokal service. De 
fokuserar även på att stärka våra stora kollektivtrafikstråk samt att öka tätheten i den 
reda bebyggda miljön. Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna 
inriktning behöver prioriteras. Översiktsplanen ska vara ett stöd i avvägningen mellan 
olika projekt. 

Översiktsplaner pekar även ut att antal utvecklingsområden där det kan ske större 
samhällsbyggnadsprojekt ex äldre industriområden i centrala lägen. En utbyggnadsordning 
för de större omvandlingsområdena tas fram.

Översiktsplanens utvecklingsstrategi för bostadsbyggande och boendemiljöer4

Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika 
gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten, 
ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att tillgodose detta behov och skapa 
en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt med 
befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud av boendeformer i goda lägen. 
En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att 
människor med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma område. Det 
gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning. 

Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för service, kollektivtrafik och för 
att sociala möten kan ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter 
och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt 
om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå från 
det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kompletteras 
på ett bra sätt. 

I den täta staden finns behov av flera funktioner på en begränsad yta, och därmed bör 
exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande ska 
alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt 
hållbar livsmiljö.

Detaljplaner och planberedskap 
Kommunen ansvarar för detaljplaneläggning av mark och vattenområden enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) I detaljplanen styrs bland annat användningssätt, volymer och utseende 
vilket ger kommunen möjlighet att påverka planernas innehåll. Upplåtelseformer eller 

3  Antagen av Kommunfullmäktige 2018-04-12
4  Översiktsplan för Borås, 2018, sid 39
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reservera bostäder till en viss målgrupp får dock inte styras i själva detaljplanen. Det är 
Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner. 

En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och som möter marknadens 
aktörer är viktig. Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose 
under året. Så har det ofta varit. Men för att kunna hålla tidplaner, förverkliga intentionerna 
i översiktsplanen och andra styrande dokument behöver vi göra prioriteringar. Det är 
viktigt att detaljplaneproduktionen har en bra balans utifrån byggtakt för att hushålla med 
kommunens planeringsresurser samt att inte skapa konkurrens mellan bostadsprojekt. 
Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens 
konkurrenskraft.

Prioriteringar av detaljplaner ses över årligen i plan- och bygglovavdelningens Produktionsplan.  
En bred arbetsgrupp över förvaltningsgränserna är med i processen för att säkerställa 
kommunens egna behov och åtaganden där behoven som tagits upp i Lokalförsörjningsplanen, 
lämnade direktanvisningar etc. tas omhand. Detta helhetstänk är viktigt att värna om. I 
del 2 (Handlingsplan för bostadsförsörjning) listas de projekt med bostadsinnehåll som 
finns med i produktionsplanen. 

Bygglov 
Bygglovsprocessen är sista steget i kommunens inblandning i byggprocessen. I bygglovet 
bedöms byggnaders utseende, tekniska uppbyggnad och brandskyddsåtgärder. 
Upplåtelseform eller specialboenden kan inte styras i bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden 
har myndighetsansvar för bygglovet.  

Bra bostäder för alla
Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. 
Det finns grupper som särskilt behöver nämnas och där det kommunen som har ett 
grundläggande ansvar. 
 
Ungdomar och studenter
Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter. 
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion 
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning. 
Studentlägenheter och smålägenheter upp till 35 m2 har i Plan- och bygglagen fått 
lättnader i exempelvis krav för buller, vilket innebär att denna kategori kan identifieras 
i samband med prioritering av detaljplaner.  

Äldre och personer med funktionsnedsättning 
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) har kommunen ansvar att som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver. Detta ansvar hanteras av två olika förvaltningar. 

Vård- och äldreförvaltningen hanterar tre olika boendeformer för äldre. 
Vård- och omsorgsboende5 kallas även särskilt boende och är ett boende för de som 
behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger hjälpinsatser som behövs i 
vardagen inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut, liksom regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform 
krävs utredning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med 
speciell inriktning kan utformas utifrån behov. 

Trygghetsbostäder är till för seniorer som ännu inte är i behov av vård- och omsorgsboende 
men som önska mer trygghet och social närvaro än vad som de kan få i sitt nuvarande 

5  Benämndes tidigare Äldreboende, enligt Äldreboendedelegationen
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hem. Termen trygghetsbostäder kom 2008 och är en relativt ny boendeform. Utbudet 
är därför fortfarande begränsat. Kriteriet för att få tillgång till en trygghetsbostad är att 
vara 70 år eller äldre. Personer över 85 år har förtur. Dessutom går att ansöka om förtur 
i bostadskön till en trygghetsbostad vilket hanteras om vård- och äldreförvaltningen.
 
Till skillnad från ett vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller 
hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde personen hemtjänst/hemsjukvård. 
Däremot är det krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska 
ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha utrymmen för gemensamma 
måltider. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som dagligen ska stödja de boende 
under vissa tider. Det krävs inget beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för att flytta 
till en trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och 
söks direkt hos fastighetsägaren.

Seniorbostäder är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet till gemenskap. 
Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge med närhet till kommunikationer. Tanken 
är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren 
och samtidigt ett boende för att kunna åldras i Seniorbostäder finns i det ordinarie 
bostadsbeståndet och söks hos fastighetsägare. För att flytta in i en seniorbostad behövs 
inget bistånd enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem 
som får flytta in. 

Sociala omsorgsförvaltningen hanterar två olika boendeformer.
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. 
Syftet med lagen är att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa 
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och samtidigt få det stöd de 
behöver. En hjälpinsats som ryms inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service 
eller annan särskild anpassning. Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och 
boende är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal som finns på plats i 
ett LSS-boende. För att flytta till denna boendeform krävs att personen beviljats insatsen 
bostad med särskild service får erbjudande om det boende som motsvarar hens behov, 
och där det finns lediga lägenheter. 

Psykiatriboende är ett gruppboende där alla ha en mindre bostad samt gemensamma 
rum som delas med de andra som bor i bostaden. På vissa av boendena finns personal 
tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Service, omvårdnad 
och stöd ges utifrån dina individuella behov och önskemål. För att ha rätt till bostad 
med särskild service enligt socialtjänstlagen behövs ett omfattande omsorgsbehov. Stödet 
beviljas enbart om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Personer med svag ställning på bostadsmarknaden
I Borås stads styrdokumentet Program mot hemlöshet6 finns specifika mål och strategier 
och åtgärder för att hindra att hemlöshet uppstår.  Individ- och familjeomsorgsnämnden 
har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad men fler förvaltningar 
och bolag har en viktig roll i detta arbete. 

Programmet i korthet är uppdelad i fyra målområden: 
• Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov 
• Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller 

behandlingshem som inte har ordnad bostad inför utskrivning
• Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 

träningslägenheter eller likande boenden. 
• Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas. 

6 Program mot hemlöshet är fastställt av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, reviderat 17 augusti 2017. 
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Arbetslivsförvaltningen ansvarar för flera typer av boende.
Sociala boenden består av ett andrahandskontrakt utifrån en biståndsprövning. I denna 
kategori finns flera olika grupper som har möjlighet till ett boende. Här finns hemlösa med social 
problematik, de över 65 år som har behov av insatser från Vård- och äldreförvaltningen samt 
riskerar att bli utan bostad, funktionshindrade/psykiskt sjuka som har behov av kommunala 
insatser samt riskerar att vara utan bostad, ungdomar med social problematik (innefattar de 
som varit kända för insatser och utredningar under längre tid t.ex. ungdomsboendet)och 
som inte på egen hand har möjlighet att ordna en lägenhet samt barnfamiljer med social 
problematik (innefattar även de som tidigare har haft sociala problem och eller insatser)  

Skyddade boenden består av egna kontrakt men i vissa fall kan det vara ett andra-
handskontrakt för personer som är utsatt för relationsvåld. För denna målgrupp görs 
bedömning och utredning inom ALF, bedömd risk att utsättas för våld i hemmet. 
 
Jourboende är bostäder för akuta boendelösningar. Arbetslivsförvaltningen hyr bostaden 
och upplåter den utifrån en biståndsprövning under kortare period.

Nyanlända och ensamkommande
Anvisade boenden hanteras av arbetslivsförvaltningen och består av egna kontrakt 
och riktar sig till tre olika grupper. Dessa är nyanlända med uppehållstillstånd där 
kommunen har krav enligt bostadsanvisningslagen att erbjuda bostäder enligt ett kvot 
system, nyanlända barnfamiljer utan social problematik med uppehållstillstånd så kallade 
anknytningsärenden samt ensamkommande barn över 18 år som har bott på HVB eller 
stödboende som fått uppehållstillstånd. 

Individ och familjeomsorgsförvaltningen hanterar boenden för barn utan vårdnadshavare 
som är under 18 år.

Det kan även bli ett ytterligare åtagande för kommunen enligt förslaget i mottagande 
utredningen att kommunen kommer att få ansvaret för bonde för vuxna under tiden 
asylfrågan görs. Detta ansvar ligger i dag på migrationsverket.

Allmännyttiga bostadsbolag
En kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter är angeläget för att möta efterfrågan. 
Kommunen själva bygger enbart bostäder som är särskilt boende för äldre och bostäder 
med särskild service för personer med funktionsnedsättning. 

Våra fem kommunala bostadsbolag har en viktig roll i bostadsbyggandet tillsammans 
med de privata aktörerna på bostadsmarknaden. Kommunens kan genom sitt ägardirektiv 
och politisk styrning till bolagen påverka produktion och förvaltning på den lokala 
bostadsmarknaden. Genom tätt samarbete med bostadsbolagen kan kommunen påverka 
boende för grupper som kommunen har särskilt ansvar för. 

De kommunala bolagen har tillsammans ca 15% av det totala bostadsbeståndet i kommunen.

AB Bostäder i Borås
AB Bostäder äger och förvaltar drygt 6500 bostäder i stora delar av staden. AB Bostäder 
i Brämhult, Byttorp, Centrum, Druvefors, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Göta, Hestra, 
Norrmalm, Sjöbo, Trandared, Tullen och Östermalm. 

Inom AB Bostäders bestånd erbjuds Trygghetsbostäder och Seniorbostäder i Centrum, 
Norrmalm, Norrby, Byttorp, Sjöbo och Hässleholmen. Det finns även 259 studentbostäder i 
nära anslutning till Högskolan och ytterligare studentbostäder/studentrum på Hässleholmen 
i traditionella lägenheter.
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Nybyggnation av lägenheter pågår på Hässleholmen och Hulta och ytterligare projekt 
är i planeringsfas.(Se Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande) 

Sandhultsbostäder
Sandhultsbostäder har sammanlagt 235 lägenheter på tre orter. I Sandared finns 155 
lägenheter (varav 68 st i vård- och omsorgsboende). I Sandhult finns 44 lägenheter (varav 
27 st i vård- och omsorgsboende) I Sjömarken finns 36 lägenheter som kommer att utökas 
med ytterligare 60 st nya lägenheter under 2019.

Viskaforshem
I Viskafors har Viskaforshem 277 st lägenheter (varav 24 st seniorbostäder och 8 st 
trygghetsbostäder) samt 18 villor i Viskafors. I Rydboholm finns 197 st lägenheter samt i 
Svaneholm 27st lägenheter.

Fristadsbostäder
Fristadsbostäder har 610 lägenheter i sitt bestånd. 543 centralt belägna i Fristad och 67 
i Borgstena.

Toarpshus
Toarpshus har sammanlagt 402 lägenheter på sex orter. 296 av dessa är belägna i centralorten 
Dalsjöfors. Övriga bostadsorter är Målsryd, Rångedala, Äspered, Dannike och Gånghester.
Nybyggnation pågår av 50 st lägenheter i Dalsjöfors. 

Information 
Hyresbostäder och studentbostäder 
Det finns ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen. De fem kommunala bostadsbolagen 
har egna bostadsköer. 

Kommunen har en bostadsportal där det finns en lista över fastighetsbolag med 
kontaktuppgifter samt. Här finns också en gemensam bostadsportal för Studentlägenheter.  

Hyresgarantier
Arbetslivsnämnden har möjlighet att gå in och teckna ett hyreskontrakt och sedan med 
fastighetsägarens godkännande hyra ut det i andra hand, så kallat socialt kontrakt. Sedan 
hösten 2017 har Arbetslivsnämnden även möjlighet att för en begränsad målgrupp teckna 
en borgensförbindelse med privata fastighetsägare. Denna förbindelse ska sedan omprövas 
varje år. 

Nationellt och regionalt 
perspektiv på bostads-
försörjningen
Det finns en rad olika mål som berör bostadsförsörjning. Detta gäller på så väl nationell 
som regional nivå. Målen är av olika karaktär och tydlighet och det kan vara svårt att 
göra avvägningar för vilka av målen som har tydligast bäring mot fysisk planering och 
bostadsförsörjning samt stämmer överens med kommunens förutsättningar. Nedan 
presenteras ett urval av nationella och regionala mål, planer och program.
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Nationellt 
Mål för boende och byggande
Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas 250 000 nya bostäder i 
Sverige.

Det övergripande målet om bostadsbyggandet är att ge alla människor bostäder i alla delar 
av landet utifrån en social aspekt och en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas.

Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen hade regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra ett snabbt 
genomförande av en ny höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm 
till Malmö och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi 
samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. Totalt skulle 
infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya 
bostäder fram till år 2035. 

Sverigeförhandlingen drev en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner 
och näringsliv kunde vara med och påverka. Fokus låg på hur det skapas mest nyttor för de 
olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat bostadsbyggande 
och en bättre arbetsmarknad.  

Borås Stad och Sverigeförhandlingen har skrivit ett avtal att det ska byggas 12 500 bostäder 
i kommunen. Åtagandet är en del i den överenskommelse kring höghastighetsjärnväg 
som planering i Sverige. Den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm ska ha 
ett centralt eller centrumnära stationsläge i Borås. 

Sverigeförhandlingen var en kommitté under Näringsdepartementet och startade 2014 
under namnet Sverigebygget. Sverigeförhandlingens uppdrag avslutades 31 december 
2017 i och med deras slutrapport.

Övrigt
Mål finns även för exempelvis folkhälsa, jämställdhet, funktionsnedsättning och integration 
som är viktiga att ha med sig i den fysiska planeringen i kommunen. 

Regionalt och mellankommunalt
Miljömål
De 16 miljömålen ligger till grund för den svenska miljöpolitiken. Länsstyrelsen Västra 
Götaland har utifrån dem tagit fram regionala tilläggsmål. Inom miljömålet God bebyggd 
miljö har de exempelvis nio tilläggsmål inom hållbara färdmedel, ekosystem tjänster i den 
fysiska planeringen bevarande av kulturhistoriska värden och minskad energianvändning 
i bostäder och lokaler.

Vision Västra Götaland - Det goda livet
Vision Västra Götaland – det goda livet antogs 2005 av regionfullmäktige. En av de 
grundläggande principerna för visionen är att verka för ett gemensamt Västra Götaland 
där de fyra regiondelarna ska samspela och stärka varandra kring frågor som rör näringsliv, 
kollektivtrafik och välfärd.

Bostadsmarknaden i länet
Antalet invånare i länet fortsätter att öka men under 2017 i lägre takt än de senaste åren. 
Takten i befolkningsökningen antas också minska ytterligare framöver. Bostadsbyggandet 
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ökade totalt i länet och i många kommuner under 2017 och det finns förväntningar om 
kraftigt ökat bostadsbyggande under 2018 och 2019. Osäkerheten om den framtida 
efterfrågan och priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet 
minskar framöver. Trots ökat bostadsbyggande är det underskott på bostäder i nästan 
hela länet. En fortsatt tuff bostadsmarknad påverkar mångas möjligheter att tillgodose 
sina behov av ett bra boende.
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Handlingsplan för 
bostadsbyggande
Inledning
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2019-2023 är 
en del av  Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommun-
styrelsen och redovisar kända projekt för bostads-
byggnation. 

I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden 
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600 
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom 
stadskärnan.  

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka 
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads 
förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000 
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket 
motsvarar ca 750 nya bostäder per år. 

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan 
bedöms detaljplaneproduktionen för 2019 ge ett 
tillskott på ytterligare 1100 byggrätter för bostäder 
under året.

Uppföljning av påbörjad bostads-
byggnation 2015-2018
En sammanställning av antalet bostäder i givna     
startbesked för respektive år redovisas nedan för 
att  få en bild av bostadsbyggnationen har varit i 
kommunen under den senaste fyraårsperioden. För 
2018 baseras siffrorna på startbesked under perioden 
1 januari – 31 oktober. 

I kategorin flerbostadshus ingår även radhus. 
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus. 
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av 
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas 
in. 

 2015 2016 2017
jan-okt 

2018 
Flerbostadshus 197 296 319 275
Enbostadshus 97 110 95 89
Ombyggnad 55 74 104 83
Summa: 349 480 518 447

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
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Förklaring till tabeller
Nedanstående tabeller i handlingsplanen redovisar 
bedömd bostadsbyggnation och inte den faktiska 
byggnationen som kommer att ske. Däremot är det 
svårt att förutse vilka av objekten som kommer att 
starta under 2018-2022. Objekten är grupperade i tre 
olika tabeller utifrån hur långt planeringsprocessen har 
kommit.

I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om var 
i kommunen, samt vilken fastighet och adress som 
objektet finns. Därefter följer vem som planerar att 
bygga (byggherre). När Borås Stad står som byggherre 
är kommunen markägare. 

Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart 
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är 
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning 
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad. 
Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter 
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast 
med äganderätt där den enskilde själv äger huset. 

I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder. 
Det innebär att det är tänkta som exempelvis 
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och 
omsorgsboende. 

Tabell 1: Bostadsprojekt i klara 
detaljplaner 
Tabellen innehåller en lista med laga kraft-vunna 
detaljplaner som är klara för att behandla bygglov på. 
Dessutom är listan kompletterad med kända projekt 
som kan påbörjas på äldre detaljplaner som inte blev 
genomförda i nära anslutning till detaljplaneläggningen. 
Här återfinns bland annat småhustomter som ligger ute 
till försäljning via Borås Stads hemsida. Kommunen 
har således gjort de förberedande stegen fram till 
utbyggnad av projektet. 

I de planerade projekten går det att söka bygglov 
för över 1700 bostäder idag. I de projekten som är 
väldigt stora är det troligt att utbyggnaden pågår under 
ett antal år vilket i flera fall förutspåtts i tabellen. 
Dessutom kan ytterligare projekt komma till utav de 
detaljplaner som antas och får laga kraft under fösta 
halvan av 2019.

Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 50 
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse), 
företrädesvis villor på landsbygden. 

Antalet bostäder som byggstartar under 2019 enligt 
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men 
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja 
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De 
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade 
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen 
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska 
konkurrera ut varandra. 
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Tabell 2: Bostadsprojekt i 
pågående prioriterade 
detaljplaneuppdrag
Tabellen innehåller en lista på alla projekt där det pågår 
aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd utifrån 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan 
för detaljplanering där planerad tidpunkt för 
antagande finns angiven. Listan innehåller även 
antagna detaljplaner där överklagandeprocess pågår. 
Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner och 
antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår ifrån 
att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen har 
antagits.

I denna lista finns det sammanlagt över 4400 
bostäder som planeras antas under 2019-2021. Några 
av projekten är ännu inte preciserade i antal då 
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare 
uppdrag kommer att läggas till i samband med att 
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i 
december varje år.

Mer information om Verksamhetsplanen samt 
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under 
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen 
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också 
göras via kartfunktionen. 

Tabell 3: Bostadsprojekt i 
väntelista + nya oprioriterade 
uppdrag
Tabellen visar en lista på övriga projekt för bostäder 
som har fått detaljplanuppdrag men som inte 
prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller 
även inkommande projekt som fortfarande inte har 
fått detaljplanuppdrag.  Några av dem redovisar ett 
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det 
som angivits i ansökan men som kan justeras när och 
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna 
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.

Tabellen avslutas med en sammanställning av det 
totala antalet i de tre tabellerna. flertalet av de tänkta 
omvandlingsområdena saknas i denna lista.   
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara detaljplaner

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad 
zon 2019 2020

Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36
Bergdalen Kiden Bergdalsg. (Bergdalsvyn) Cernera 43 43
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 75 75
Bergsäter Hästhoven Wäst‐byggs kontor Järngrinden 70 70
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1

o Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20
o Centrum Eko Torggatan Vätternäs 90 90
o Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130
o Centrum Remus Sagahuset Privat 5 5
o Centrum Simonsland Påbyggnad Navet Kanico 40 40
o Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25

Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad/Toarpshus 63 38 25
Dalsjöfors  Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24
Dalsjöfors  Fågelbärs‐ och Blåhallonvägen HusArvid 4
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24
Dalsjöfors Pionvägen/Floxvägen Borås Stad 1 1
Fristad Hagvägen Hedagården Privat 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Åsboplan Prästskogen Borås Stad 60 60
Fristad   Buxbomen Asklanda Privat 10 5 5
Gingri Fristad Prästgård Gingri Privat 12 2 2
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 6 2 2
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Borås Stad 12 12
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40
Hässleholmen  Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 3 1 1
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 4 1 1
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11
Parkstaden Eken 15‐16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 400 150 100
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 1 1
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 1 2
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 5 3
Sparsör Annerovägen 35 Borås Stad 1 1
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1
Sparsör Kilsvägen 24 Borås Stad 1 1
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6
Sörmarken Klippingen  Sörmarksg Privat 16 8
Viared Viared 10:126 Österbyn , Viareds Sommarstad Borås Stad 1 1
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 25 15 10
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 20 20
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25
Äspered Äspered 2:87 Finas väg 1 Borås Stad 1 1
Äspered Bokärrsvägen 5,7,9 Borås Stad 2 1
Äspered Lars Johans väg 5 Borås Stad 1

Totalt: 1738 1167 247

Spridd bebyggelse ca 50/år 50 50

Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner 
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KG20181220

byggstart Övrig info

2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

1 1 4 4 småhustomter
100 100
43 43
75 40 35
70 70

1 3 3 småhustomter
1 1 småhustomter
1 1 småhustomter

20 20
90 90

130 130
5 5

40 40 40
25 25
37 62 37 62
24 24

4 4
24 24

1 småhustomter
25 25

20 20 20
60 60

10 10
2 3 3 12 12

9 9
20 20

2 6 6 småhustomter
12 12

120 120
40 40 40 120 120
1 3 3 småhustomter
1 1 4   4 småhustomter

11 11
12 12 framtida tävling

1 1 småhustomter
100 50 400 150 250 60 30

2 2 småhustomter
1 2 6 6 småhustomter

6 6
40 40
6 6 6

8 8
1 1 småhustomter

1 3 3 småhustomter
1 1 småhustomter

6 6 6
8 16 16

1 1 småhustomter
25 25 köpeavtal klart

20 20
25 25

1 1 småhustomter
1 2 2 småhustomter

1 1 1 småhustomter
179 98 43

50 50 50

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 2: Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag

Tabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart

zon 2019 2020 2021

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100
Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 70 70

o Bergslena Flugan 9 Bergslenagatan Aberdeen 50 50
o Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen  Cernera 200

Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Västfastigheter 530 130 100 100
Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 70 10 20
Brämhult Brämhult 2:32 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen  HSB 60 60
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen  Cernera 60 60

o Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60
o Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60
o Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60
o Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80
o Centrum Ulysses/Astern Mariedalsparkeringen Borås Stad 100 50
o Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50
o Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 400 100 200
o Centrum Vitsippan vid pinoccio Borås Stad 100 100
o Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad

Dalsjöfors  Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 10 15 15
o Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100

Hestra Torpa‐Hestra 4:4 Sonatgatan Privat 15 15
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan Privat 15 15
Kristineberg Gisseberget  Kristinegränd Vättersnäs 60 60
Nordskogen Abisko m.fl Bergkantsgatan/Kompassg. Borås Stad 300 100
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata Borås Stad/ 50 50
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan Borås Stad /PEAB 50 50
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200
Salängen Nötskrikan vid GA‐församl.hem Borås Stad 20 20
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 12 12
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 70 30
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 150 50 50
Sjöbo Torpa‐Sjöbo 2:1  Långstenslyckan Paro Fastigheter AB 300 100
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Privat 50 25
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 15 10
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6
Vårdboende plats ej beslutad Borås Stad 80 80
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad

Tosseryd Torpa‐Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 300 50 100 100
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO‐gruppen 50 50
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 5 5
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 20 20
Östermalm Solhem 1 Syster Toras väg HSB Göta 100 50 50

Totalt: 4410 637 996 1387
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KG20181218
Planläge - antagande Markanvisning

2022 2023 Flerbost. Enbostad Ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost  enligt verksamhetsplan kommunal mark

100 100 100 våren 2019
70 70 våren 2020 Markanvisning

50 50 hösten 2019
200 200 200 hösten 2021

100 100 530 250 280 våren 2019
20 20 70 70 våren 2020

60 10 60 10 hösten 2019 Markanvisning
50 50 hösten 2019 Markanvisning
60 60 hösten 2019
60 60 våren 2019 Markanvisning
60 60 våren 2019
60 60 hösten 2020

60 60 60 60 våren 2019
80 80 80 våren 2019

50 100 100 Planprogram vår‐19
50 44 6 hösten 2020

100 400 200 200 hösten 2020
100 100 hösten 2019

okänt innehåll, h 2020
40 40 våren 2019

200 200 våren 2019
15 15 våren 2019
15 15 hösten 2020
60 60 våren 2020

200 300 150 150 20 Planprogram vår‐20
50 50 50 hösten 2019 Anbudsförfrågan
20 20 20 våren 2019
50 50 våren 2019 Markanvisning

100 100 200 200 hösten 2021
20 20 våren 2019 framtida tävling

12 12 våren 2020
100 100 hösten 2019

50 150 150 hösten 2019
100 100 300 300 hösten 2020 Markanvisning
25 25 25 50 våren 2021

40 40 antogs dec 2018
5 15 15 hösten 2020

6 6 6 överklagad sept. 2018
6 6 6 våren 2020
6 6 6 våren 2020

80 80 80 hösten 2020
våren 2021
våren 2021

50 300 250 50 våren 2019
50 50 hösten 2019
5 5 våren 2019

10 50 50 hösten 2020
100 100 hösten 2019

870 520

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista + nya oprioriterade uppdrag

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot
zon 2019

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera 15
Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera 80
Bergsäter Gulmåran Coop‐fastigheten Järngrinden 540

o Centrum Apollo Yxhammarsgatan Castellum
o Centrum Flundran 4
o Centrum Midas Torggatan Castellum

Dalsjöfors Alprosgården Privat 4
I Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera 280
I Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem

Fristad Hedagården 1:76
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB 400

I Göta Blåklinten (Pulsen) 170
Göta Göta 1:1 Varbergsvägen Borås Stad 150
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad 1000
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat 40
Kristineberg Halleberg Willhem
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat 10

I Lundby Grävlingen 5
o Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl 1000

Parkstaden Sinnernas Park Borås Stad/Riksbyggen
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat 8
Regementet III‐VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 400
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg 40
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan 20
Sjömarken Norra Gränsvägen Borås Stad 50
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20
Östermalm Solhem 4 Östermalmsgatan AB Bostäder 50

Totalt: 4287 0

Summa totalt (alla kategorier) 10425
spridd bebyggelse ca 50 /år

Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag 
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Förväntad byggstart Ansökan
2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad OmbyggnadHyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost ej beslutad

15 15

X

4 4
280 280

X
400 200 200

X
150 75 75

1000 400 300 300 24
40 40 40

10 10
X

1000 500 500 60 100
X

8 8
400 0 0 250 0 0
40 40
20 20
50 25 25
60 60 X
20 20
50 50 X

0 0 0 0

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Inledning
Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen 
av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
är anpassad för dig som bygger och/eller utvecklar 
bostäder i kommunen. Syftet med denna del är att det 
ska vara ett bra kunskapsunderlag för att hitta goda 
förutsättningar för att bygga den typ av bostäder som 
efterfrågas av bostadsmarknaden samt tankegångar om 
var. 

Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att 
påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad 
mot att stödja arbetet inom kommunen. Del 2 – 
handlingsplan för bostadsförsörjning redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt 
vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Dessa 
styrdokument finns tillgängliga på boras.se

Inledningsvis i del 3 beskrivs nuläget i staden. Den följs 
av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling 
som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster 
av intresse för bostadsbyggandet. Det här är 
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis 
möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser 
som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på 
bostadsmarknaden.  

Ett annat viktigt kunskapsunderlag tillika grund för 
bostadsbyggandet är Översiktsplan för Borås som ska 
läsas ihop med den här analysen. Under 2018-2019 
tar kommunen också fram en Utbyggnadsstrategi 
som behandlar hur och när planeringen av stadens 
utvecklingsområden ska prioriteras. Den föreslår 
bl.a. att hälften av bostadstillskottet bör tillkomma 
i de centrala stadsdelarna, som en del i förtätningen 
av staden. Strategin är för närvarande på remiss och 
förväntas antas under 2019. Tankegångarna från 
Utbyggnadsstrategin reflekteras här i flera resonemang 
om bostadsutvecklingen i framförallt staden. 

För att möta den befolkningsutveckling som förväntas, 
behövs ett bostadstillskott på ca 15000 bostäder i 
kommunen fram till 2035. Det är ett högt uppsatt mål 
och innebär i praktiken 50 % ökning av byggnationen 
jämfört med 2017 års nivå. Kommunen är beroende 
av att privata aktörer är med i arbetet samt att de 
kommunala bostadsbolagen fortsätter arbetet att 
utveckla fler bostäder. Tillsammans kan detta bli 
möjligt.  

Befolknings- och bostadsanalys
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Framtidsspaning

I Översiktsplanen för Borås har vi beskrivit fem 
aspekter som vi tror kommer att påverka utvecklingen 
av våra nya bostäder. Dessa är inte unika för Borås 
Stad utan är en generell utveckling som sker i 
samhället.  

Urbanisering 
Urbaniseringen sker i både Sverige och den övriga 
världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70 
procent av världens befolkning bo i städer. Människor 
söker sig till städer för att det erbjuder attraktiva mil-
jöer, möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöje. 
Sveriges befolkning koncentreras till allt färre regioner 
med större städer som behöver möta ett ökat behov 
av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och 
attraktiva transporter, inom och mellan städerna. 

Förändrat klimat 
Klimatförändringarna är en realitet med globala och 
lokala orsaker och konsekvenser. Hela samhället 
behöver bidra till en minskad klimatpåverkan för att 
minimera de framtida effekterna. Samhällsplaneringen 
behöver verka för god markhushållning, energieffekti-
visering och hållbara transporter. Men redan nu krävs 
också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att 
säkerställa fortsatt goda livsmiljöer även under andra 
klimatförhållanden. Medveten planering kan se till att 
ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att ekosys-
temtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta 
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden. 

En osäker omvärld 
Krig och konflikter i många delar av världen berör 
indirekt Sverige genom migrationsströmmar. För 
Borås innebär det att fler boråsare ska bo och leva i 
kommunen, vilket ställer krav på bostadsbyggande och 
den offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att 
förutsättningar tidigt skapas för integration i samhället, 
och att man motverkar det som har en isolerande och 
segregerande effekt. Den fysiska planeringen kan bidra 
till integrationsprocessen genom god planberedskap 
och smarta lösningar för till exempel lokalisering av 
nya bostäder, service och offentliga mötesplatser. 

Åldrande befolkning 
Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växan-
de andel äldre människor. Det ökar behovet av bostä-
der och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när 
de blir äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner 
i mer centrala delar. Ofta saknas sådana alternativ, 
vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar 
bostadsbristen. Den generella livslängden ökar, vilket 
förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya 
typer av bostäder, aktiviteter och miljöer för äldre. Fler 
bostäder som möter efterfrågan från äldre är med an-
dra ord en viktig utmaning för samhällsplaneringen. 

Digitalisering ger nya möjligheter 
Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och 
förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. 
Den gör att vi till exempel använder offentliga miljöer 
på nya sätt, och många varor och tjänster blir mindre 
platsberoende. Exakt hur teknikens utveckling på sikt 
påverkar vår fysiska miljö är omöjligt att förutspå. 
Därför är det viktigt att den fysiska planeringen inte 
låser sig vid gamla lösningar, utan är öppen för de 
möjligheter som ny teknik kan erbjuda.
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Ekonomiska resurser
Utöver de som angetts i översiktsplanen bör det även 
tilläggas att ekonomiska resurser har stor inverkan 
på bostadsbyggandet. Dels på samhällsnivå, i form 
av marknadernas beroende av konjunkturläget, 
dels på mikronivå i form av enskilda individers 
socioekonomiska förutsättningar. 

För de som bor i äganderätt/bostadsrätt är regler 
kring exempelvis reavinstskatt och ränteavdrag samt 
låneregler viktiga parametrar för attraktiviteten/
möjligheten för att flytta till en annan bostad. 

Kommunen har ingen rådighet över lagstiftning 
och reglering på bostadsmarknaden. Däremot kan 
kommunen bidra till ett stabilt bostadsbyggande 
över tid genom en god samhällsplanering. Här ingår 
bl.a. planberedskap, lokalförsörjning och att ha en 
tydlig riktning för markanvändningen som skapar 
investeringstrygghet. Ju tydligare kommunens avsikter 
är, desto bättre är förutsättningarna för en stabil 
bostadsutveckling under såväl hög- som lågkonjunktur. 

Kvalitet på offentlig och kommunal 
service
Ytterligare faktorer som påverkar val av bostadsområde 
är kvaliteten på offentlig och kommunal service. 
Möjligheten till en bra skola ger attraktivitet till 
ett område och det är tydligt i underökningar 
att kommunens jämförelsetester påverkar. 
Jämförelsetjänster bedöms få en allt större påverkan 
av invånarna framöver. Likaså är tillgången till ett bra 
utbud av kollektivtrafik, fritidsaktiviteter etc. viktiga 
faktorer i valet av boende. 

Även här har kommunen möjlighet att påverka 
bostadsbyggandet genom att visa var bostäder och 
service bör utvecklas. Områden där kommunen tidigt 
kan säkerställa försörjning med kommunal service 
kommer sannolikt vara trygga för investeringar och 
upplevas som attraktiva av de som flyttar in. Det leder 
i förlängningen till att bostadsprojekt förmodligen 
genomförs i högre grad än om det råder osäkerhet 
kring framtiden.  

Andra viktiga faktorer som påverkar
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I slutet av 2018 ser kommunen ut som följer:

 Drygt 112 000 invånare. 

 Knappt 53 000 hushåll

 I genomsnitt bor det 2,1 personer per hushåll. 

 Ca 18 % av kommunens invånare   
 är ensamstående utan barn i hushållet, men  
 hushållsstrukturen varierar betydligt mellan  
 olika delar av kommunen.

 En tredjedel av kommunens invånare bor  i  
 mindre tätorter och på landsbygden.

 Två tredjedelar av kommunens invånare bor i  
 staden.

 Det byggts ca 500 nya bostäder per år de   
      senaste åren, vilket motsvarar ett årligt tillskott  
   på 1 % jämfört med det totala bostads-
 beståndet.  

 Mer än 10 % av kommunens invånare flyttar  
 årligen till en annan bostad inom kommunen. 
 2017 flyttade ca 5 500 personer in till   
 kommunen, medan ca 4 600 personer flyttade
  ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto på   
 ca 900 personer, och är en stor del av 
 befolkningsökningen. 

Nuläge
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Det går att se vissa mönster som ger vägledning för 
vilka bostäder som troligen kommer efterfrågas på 
marknaden genom att analysera befolkningen och våra 
bostäder. 

Inledningsvis analyseras bostadsbeståndet. Först har 
vi gjort en sammanställning av bostadsstorlekar för 
att få en ökad kunskap över fördelningen. Därefter 
har vi kartlagt hur upplåtelseformerna är fördelade i 
olika delar av kommunen för att kunna rekommendera 
vilken upplåtelseform som kan vara lämplig att välja 
för att få en jämnare balas inom stadsdelen.
 
Sedan har vi analyserat befolkningen genom att studera 
åldersstrukturer och hur de förändras över tid och 
funderar på vilket behov vi står inför. För att göra en 
bedömning i vilka geografiska områden som dessa 
förväntas bo har vi gjort en förfinad analys utifrån 
varje delområde och fört resonemang utifrån behov 
vi står inför och hur översiktsplanens tankegångar kan 
vägas in. 

Bostads- och befolkningsanalys
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I kommunen har vi ca 53 000 hushåll. Dessa är fördela-
de enligt tabellen nedan.

Sammanfattningsvis är det tvåor, treor och 
småhus som dominerar bland bostäderna i 
kommunen. Utgångspunkten är att ett brett utbud 
av bostadsstorlekar är viktigt även för framtida 
produktion. Men det framgår tydligt att utbudet av 
stora lägenheter (fler än tre rum) är begränsat. Det 
är troligtvis ett hinder för de grupper som behöver 
en större bostad. För att villor inte ska vara det enda 
möjliga alternativet för stora eller växande familjer, 
bör det ske tillskott av större lägenheter framöver. Det 
är också en viktig del i att öka attraktiviteten för flera 
grupper att bosätta sig i centrala stadsdelar.  

Små lägenheter efterfrågas främst av de som är 
nya (oftast yngre) på bostadsmarknaden. Delar 
av denna grupp som har svårt att komma in på 

Bostadsstorlekar

bostadsmarknaden. Både ekonomiska möjligheter samt 
att fasta anställningar kan vara krav. Mot bakgrund 
av att högskolan växer finns det sannolikt efterfrågan 
på små lägenheter över tid, som kan fånga upp både 
studenter och de som överväger att ta sitt första jobb i 
Borås. 

Med nyanlända har även nya familjestrukturer märkts 
av. Större familjer har idag svårt att hitta en tillräckligt 
stor bostad. Dessa två grupper har i flera fall svårt att 
köpa en bostad utifrån de låneregler som gäller idag.

Figur 1: Bostädernas fördelning i bostadsstorlekar 2017. I kategorin småhus/villor inkluderas olika storlekar av småhus 
medan övriga staplar gäller flerbostadshus. Statistik för delområden har inte varit tillgänglig för analysåret 2017. 
(Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) .
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Upplåtelseformen är uppdelade i hyresrätt, bostadsrätt 
och äganderätt. Hyresrätt betyder att du hyr en 
lägenhet av en hyresvärd. Bostadsrätt betyder att du 
är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en 
fastighet med lägenheter där varje medlem har varsin 
lägenhet. Äganderätt kan vara både egnahem eller 
ägarlägenhet som innebär att man själv äger sin bostad.

En blandning av olika upplåtelseformer ger 
ökande möjligheter att kunna bo kvar i sin stadsdel 
om familjesituationen förändras, en blandning i 
åldersstrukturen ger en jämnare fördelning inom skola 
och omsorg, den förbättrar integrationen etc. Hur 
spridningen är fördelad hänger ofta ihop med vilken 
tidsepok som stadsdelen byggdes men strukturen kan 
förändras i viss mån genom förtätning av bebyggelsen.

På nästkommande uppslag finns fördelningen 
uppdelad på områdesnivå tillsammans med det totala 
antalet bostäder i vardera område. 

Statistik för upplåtelseformer enligt översiktsplanens 
indelning har inte varit möjligt att ta fram under 2018. 
Från och med 2019 finns det möjlighet att komplettera 
med denna information.  Statistiken utgår istället från 
de olika stadsdelarna (f.d församlingsnivå). 

Serviceorter och övriga tätorter
I serviceorterna, mindre orter och på landsbygden 
är äganderätten helt dominerande. Bostadsrätter 
och hyresrätter finns främst i serviceorterna men 
förekommer i olika grad även i övriga orter. 

I serviceorterna utmärker sig Sandared (ingår i 
området Sandhult fs) där det finns förhållandevis 
många bostadsrätter. En komplettering med 
hyresrätter bör vara attraktivt. Viskafors (ingår i 
området Kinnarumma fs) och Fristad har minst andel 
bostadsrätter vilket bör vara attraktivt att komplettera 
med. Dalsjöfors (ingår i Toarps fs) relativt god balans 
mellan upplåtelseformerna. 

Upplåtelseformer
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Figur 2: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område (f.d församlingsnivå). Statistik för mindre delom-
råden har inte varit tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad.) 

Upplåtelseform per område, landsbygd
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Figur 3: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område. Statistik för mindre delområden har inte varit 
tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) 

Upplåtelseform per område, staden



12

Centrala Borås 
I Stadskärnan (motsvarar ungefär inom cityringen), 
är det övervägande hyresrätter (94 %). För att få en 
jämnare fördelning bör andelen bostadsrätter på sikt 
öka inom stadskärnan. 

I stadsdelarna som direkt angränsar till stadskärnan är 
det i genomsnitt 76 % hyresrätter, 18 % bostadsrätter 
och 6 % äganderätt. Villastaden är den stadsdel som 
ligger närmast denna fördelning och utgör en bra 
referensbild. 

För att uppnå en jämnare fördelning bör det 
exempelvis tillkomma fler bostadsrätter på Göta och 
Bergsäter som ligger betydligt lägre än genomsnittet. 

Halvcentrala delar av Borås 
I stadsdelarna i mer halvcentrala lägen är fördelningen 
hyresrätt 47 %, Bostadsrätt 27 % och äganderätt 26 
%. Stadsdelen Trandared ligger ganska nära denna 
fördelning och kan utgöra en bra referensbild. De 
stadsdelar som har mellan 60 – 84 % hyresrätter är 
Östermalm, Hässleholmen, Norrmalm, Bergdalen, 
Kristineberg. I dessa bör det vara ett ökat fokus på 
bostadsrätter vid nyproduktion.  

På Byttorp, Sjöbo och i Lundby/Knalleland råder 
motsatt situation där andelen bostadsrätter ligger över 
50 %. I dessa bör andelen hyresrätter öka.

Övriga delar av staden 
I stadsdelarna längre ut från stadskärnan dominerar 
äganderätterna. Här är förtätningsprojekten relativt 
få och nya bostäder lär tillkomma som mindre 
kompletteringar. För att möjliggöra kvarboende 
för äldre generationer samt vid förändrade 
familjeförhållanden kan byggnation av hyresrätter 
eller bostadsrätter underlätta. Sådana kompletteringar 
bör styras av närhet till service och kollektivtrafik för 
att skapa mervärden i boendet. Komplettering med 
radhus och villor är troligen attraktivt i flera områden. 
Det kan vara positiva tillskott förutsatt att det är 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart, och inte 
bidrar till utglesning av staden. 

Upplåtelseformer, fortsättning
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Analysmetod
Befolkningsprognosen nedan bygger bland annat 
på Statistiska centralbyråns (SCB) långtidsprognos. 
Vår prognos längre fram i dokumentet består av två 
perioder med olika räknesätt. Fram till 2022 använder 
vi oss av kända byggprojekt och planerade byggstarter 
för dessa och var de ligger geografiskt. De återfinns 
i del 2 av riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
här prognosperioden har med andra ord en relativ 
säkerhet. 

Efter 2022 är osäkerheten större i och med svårigheten 
att förutspå åren 2023- 2035. För dessa år har vi inte 
med någon bostadsproduktion i prognosen, istället 
utgår den enbart från trender sedan fem år tillbaka, 
som fångar upp exempelvis in- och utflyttningsmönster 
inom kommunen. Det innebär att de områden som 

har byggts ut de senaste åren eller som har stora 
byggprojekt inplanerade förväntas öka mer och får då 
en fortsatt sådan trend i prognosen. Översiktsplanens 
tankegångar om framtida bostadsbyggande läggs in 
i analysen genom resonemang i texten, vilket kan 
innebära avvikelser från prognosen både som ökningar 
och minskningar. Det tar sig främst uttryck genom 
ökningar i centrumnära stadsdelar, och följaktligen 
mindre tillväxt i stadsdelarna längre ut. 

Åldersstrukturer 
Nedan följer en befolkningsprognos på kommunnivå 
2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Här framgår 
att olika åldersgrupper kommer att variera i antal över 
tid. 

Befolkningsutveckling

Figur 4: Sammanfattande befolkningsprognos på kommunnivå 2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Fakta från 2017 ligger som 
bas i prognosen (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB)
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Figur 5: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Utifrån prognosen av åldersstrukturer har vi analyserat 
varje åldersgrupp för sig för att visa hur de förväntas 
att hamna geografiskt i kommunen. Indelningen är 
baserad på statistikområden som ska avspegla de zoner 

som presenterades i Översiktsplanen. Gränserna är av 
tekniska skäl något avvikande från översiktsplanens 
gränser, men i det här översiktliga perspektivet har det 
mindre betydelse. 

Befolkning utifrån geografiska områden
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Invånarnas fördelning utifrån zonindelningen i 
prognosen ser ut enligt nedan. Av den anledningen har 
vi valt att redovisa serviceorterna som en gemensam 
grupp och övriga orter och landsbygd som en 
gemensam grupp. 

Den första stapeln för varje zon redovisar verkliga 
siffror baserat på 2017 år befolkning övriga staplar är 
prognos. Vår analys är att om staplarna ökar över tid 
innebär det att det sannolikt är ett ökat bostadstryck.  

Prognosen visar på att det främst är staden som 
växer i invånarantal medan övriga delar ligger på 
ungefär samma invånarantal som det är idag. Det 
finns ett stort behov av bostäder i stadsmiljö, vilket 
även Översiktsplanen förordar att den större delen 
av det tillkommande bostadsbeståndet bör byggas. 
För att förverkliga översiktsplanens intentioner bör 
särskilt fokus ligga på nybyggnation i Stadskärnan, 
Centrumnära och våra serviceorter för att i högre 
utsträckning kunna upprätthålla service och att kunna 
möjliggöra för en god infrastruktur. Dessa tankegångar 
beskrivs i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. 

När områdena fördelas efter åldersgrupper framgår 
tydliga geografiska skillnader. Det innebär att behovet 
av olika boendetyper skiljer sig åt mellan olika delar 
av kommunen. Här har vi ett resonemang kring detta 
samt ger rekommendationer om vilken bebyggelse som 
behöver tillföras och var den bör placeras för att uppnå 
så stor effekt som möjligt utifrån översiktsplanens 
intentioner samt ge bättre förutsättningar för 
kommunens ekonomi utifrån skola, barnomsorg, 
vård och omsorg. Notera att analyserna pekar på 
övergripande trender och tendenser i respektive zon 
av kommunen. Det går inte dra några detaljerade 
slutsatser om enskilda områden. Då krävs fördjupade 
analyser.

Figur 6: Befolkningsprognos utifrån åldersgrupper för geografiska områden. Fakta över antalet 
personer från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med 
underlag från SCB)
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Stadskärnan utgörs av den historiska stadskärnan 
(rutnätsstaden) samt delar av de centralaste stads-
delarna, ex Norrby, Villastaden, Druvefors etc. Här 
finns handel, kultur, högskola, arbetsplatser, nöjesliv 
och andra innerstadskvaliteter samlade. Det är 
också kommunens och Sjuhärads kärna med många 
målpunkter för infrastruktur och kollektivtrafik. Enligt 
översiktsplanen kan stadskärnans kvaliteter vidgas ut i 
stadsdelarna, framförallt genom att förstärka de urbana 
stråken med nya bostäder och verksamhetslokaler. 

Stadskärnans bebyggelse präglas av tät kvartersstad 
som ofta rymmer både bostäder, arbetsplatser, 
handel och service. Andra bebyggelsetyper 
förekommer direkt utanför rutnätsstaden i form av 
tät eller medeltät bostadsbebyggelse. Lägenheter 
i flerbostadshus dominerar och hyresrätter är 
den vanligaste upplåtelseformen. Friliggande hus 
förekommer undantagsvis. Flera centrala områden 
har få eller inga boende, då de utgörs av trafik- eller 
industriområden, där det i många fall finns potential 
till bostadsbyggnation. Både Vision 2025 och 
Översiktsplan för Borås har starkt fokus på att öka 
andelen boende i stadskärnan. 

Denna zon är den som har minst antal invånare idag, 
men det är också den som är minst till ytan, men en 
hög bebyggelsetäthet. Befolkningen i stadskärnan ser 
ut att öka, vilket överensstämmer med kommunens 
intentioner att förstärka stadskärnan.

Trend
Alla åldersgrupper ökar, vilket innebär en blandad 
åldersstruktur i staden. Det ställer samtidigt krav att 
den tillkommande bebyggelsen kan tillgodose många 
gruppers behov i termer av såväl bostadsstorlekar 
som upplåtelseformer. Ökningen är störst inom 
åldersintervallerna upp till 54 år, dvs barn, unga och 
familjebildande åldrar. 

Bostadsbehov
Mot bakgrund av att hyresrätter dominerar i 
stadskärnan är det önskvärt med tillskott av 
bostadsrätter, sannolikt med betoning på större 
lägenheter för att möjliggöra för större hushåll att bo 
centralt. Samtidigt bör det även fortsätta byggas nya 
hyresrätter. Små lägenheter och studentbostäder är 
lämpligt utifrån den höga andelen ensamstående och 
närheten till högskolan.

Övriga planeringsbehov
En ökad befolkning i centrala staden förutsätter att 
många typer av service behöver öka. Inte minst ser 
vi ett ökat behov av förskola och skola för att möta 
antalet barn och ungdomar. Det är en stor fördel att 
samlokalisera framförallt förskolor med bostäder och 
andra verksamheter. Nya modeller och småskalighet 
kan behövas för hur vi bygger förskolor i dessa lägen.

Stadskärnan



17

Figur 7: Befolkningsprognos för Stadskärnan utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, men underlag från SCB)

Figur 8: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
samma som prognosen visar.

25 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Råd till dig som bygger

• Blanda bostadsstorlekar. Såväl 
smålägenheter som lägenheter för 
familjer behövs. 

• Välj upplåtelseform så att det finns 
en bred variation inom stadsdelen. 

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.
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Den centrumnära bebyggelsen är stadsdelarna 
närmast stadskärnan. Här är närheten till stadskärnan 
en tydlig faktor för boendeattraktivitet, med goda 
förutsättningar för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. 
Vissa områden är rena bostadsområden, medan 
andra har inslag av stadsmässighet som påminner om 
stadskärnan. Bebyggelsen varierar mellan låga och 
höga bostadshus, grannskapsenheter från rekordåren 
och bostadshus från miljonprogrammet. Även 
villabebyggelse förekommer i några områden. 

Den centrumnära bebyggelsen har stor 
förtätningspotential, vilket framgår av översiktsplanen. 
Här finns möjlighet till större bostadstillskott, främst 
i de gamla industriområdena på Gässlösa och på 
längre sikt på Getängen. Regementsområdet är under 
omvandling till bostadsområde. De centrumnära 
stadsdelarnas attraktivitet kommer förmodligen öka till 
följd av att fler värdesätter centralt boende med närhet 
till arbete, handel och service. 

Mer bostäder och blandstad genom förtätning och 
omvandling kan ses som både en drivkraft för och 
konsekvens av en sådan utveckling. Därmed är det 
troligt att investeringsviljan kommer att öka och att 
befolkningsökningen kan bli större än vad prognosen 
visar. 

Trend
Alla åldersgrupper ökar. Men framförallt är det 
familjerna som sticker ut och ökar mest. 

Merparten av översiktsplanens utvecklingsområden 
och urbana stråk ligger inom denna zon. Flertalet 
av framtida möjliga exploateringar ligger här. Det 
innebär att ökningen inom den orange zonen sannolikt 
kommer att vara större är vad prognosen säger, 
men att den extra ökningen främst tillkommer inom 
översiktsplanens utvecklingsområden. Det är troligt att 
en sådan ökning innebär att övriga staden inte ökar lika 
mycket som prognosen visar. 

Bostadsbehov
Behov av olika storlekar av bostäder,med betoning på 
större lägenheter som är attraktivt för barnfamiljer. 
Den centrumnära zonen är också attraktiv för 
ensamhushåll vilket skapar behov av små lägenheter. 

Här behöver vi kunna möjliggöra för lägenheter för de 
som säljer sin villa i andra områden i kommunen och 
flyttar närmare service. Senior- och trygghetsbostäder 
kommer vara en viktig del, för att skapa bra boende 
för äldre men även för att att sätta igång flyttkedjor till 
nytta för de som behöver större boende. 

Studentbostäder är attraktivt i dessa lägen, främst 
utmed kollektivtrafikstråk och vid närhet av viktiga 
servicefunktioner.

Övriga planeringsbehov 
Som kommun och samhälle har vi en stor 
påverkansmöjlighet då det finns stora ytor att planera 
för nya bostadsområden från grunden. Tidiga 
industriområden som står inför omvandling på grund 
av att funktionen inte fungerar längre. Gässlösa står 
först på tur.

Det är här vi har en stor chans att påverka bostads- 
och samhällsstruktur. Större bostadstillskott kräver att 
de planeras med helhetsperspektiv. Det är en utmaning 
att i rätt tid lösa den service som krävs. Utbyggnaden 
kommer behöva styras, exempelvis genom en tydlig 
strategi och organisation för genomförande. Viktigt 
med god samverkan såväl mellan kommuens alla 
förvaltningar som med och mellan exploatörer. 

Centrumnära bebyggelse
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26 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 10: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Figur 9: Befolkningsprognos för centrumnära bebyggelse utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 
2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från 
SCB)

Råd till dig som bygger:

• Olika storlekar och 
upplåtelseformer behövs, främst 
större lägenheter.

• Bygg bostäder som attraherar de 
som vill flytta från sin villa, bl. a. 
trygghetsbostäder.

• Helhetsperspektiv krävs i 
omvandlingsområden för att uppnå 
attraktiva strukturer och bra balans 
med service. 

• Bostadsbyggnation bör 
koncentreras till kollektivtrafiknära 
lägen och bidra till attraktiva stråk.

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.
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Övriga stadsdelar ligger längre från stadskärnan än 
de centrumnära, men utgör en del av staden och den 
närheten till service och kollektivtrafik det innebär. 
Eftersom den övriga stadsbebyggelsen omfattar stora 
områden med relativt hög befolkningstäthet är detta 
den folkrikaste delen i analysen. Täthet och karaktär 
varierar dock betydligt mellan de olika stadsdelarna. De 
har växt fram under många och olika perioder vilket 
gör att här finns stora och små flerbostadshusområden, 
ofta från rekordåren och miljonprogrammet, men det 
finns också gott om villaområden.  

Utvecklingen av stadsdelarna är viktig för att 
upprätthålla ett brett bostadsutbud i hela staden, vilket 
talar för att olika typer av bostadsprojekt är välkomna. 
Samtidigt bör en röd tråd vara att nya bostäder ska 
förstärka den småskaliga service som ofta är lokaliserad 
kring stadsdelstorg. Med tillskott av bostäder i torgens 
närhet och med rimlig exploateringsgrad kan servicen 
utvecklas och kollektivtrafikens underlag öka. 

Trend
Om attraktiviteten att bosätta sig mer centralt 
ökar i takt med förtätning av den centrumnära 
bebyggelsen, är det möjligt att tillväxten i den övriga 
stadsbebyggelsen inte blir så hög som prognosen visar.   
Stadsutvecklingsområdena Gässlösa och senare även 
Getängen bedöms ta stort fokus av bostadsbyggandet 
under kommande period, vilket sannolikt minskar 
byggintresset i andra stadelar.

Antalet ålderspensionärer ökar, främst i slutet av 
perioden. Många av bostäderna är lägenheter som 
saknar hissar samt småhus/villor som har trappor. Det 
innebär att bekvämlighet och trygghet blir svårare med 
åren. Sannolikt är det många vill bo kvar i närområdet, 
vilket försvåras genom att det i många fall är relativt 
enheltig struktur inom bostadsområdet och inte 
fullgod tillgänglighet. 

Tillkommande bostadsprojekt inom övrig stadsmil-
jö bör främst inrikta sig på komplettering med den 
bebyggelsetyp som saknas inom varje delområde. I 
huvudsak bebyggelse om är riktad till seniorer med 
extra fokus på tillgänglighet och trygghet. 

Bostäder för familjer återfinns i huvudsak inom det 
befintliga bostadsbeståndet och kan tillgängliggöras 
genom flyttkedjor. 

Nya bostäder som är inriktade mot senior-/ 
trygghetsbostäder får störst effekt om de planeras 
i närheten av stadsdelstorg samt där det är god 
kollektivtrafik. Då finns möjlighet att resa utan bil 
samtidigt som det stärker mötespunkter och lokal 
servicen. 

Bostadsbehov
Behov av boendeformer för äldre kommer att 
bli större. Det talar för komplettering med fler 
tillgänglighetsanpassade bostäder samt senior- och 
trygghetsboenden. Det leder till ett minskat tryck på 
den kommunala servicen samt ökad trygghet och 
bekvämlighet.  

I övrigt så bör bostadsbeståndet komletteras med 
de boendeformer och storlekar som saknas inom 
respektive stadsdel.

Övriga planeringsbehov
För den kommunala servicen visar prognosen att barn 
i förskolan ligger på ungefär samma nivå. Däremot 
säger prognosen att barn och ungdomar som befinner 
sig i skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den 
ökningen som visas i prognosen flyttas över till stadens 
utvecklingsområden. 

Behov av exempelvis skola bör bedömas gemensamt 
med den centrumnära bebyggelsen och samordnas 
med ett hela staden-perspektiv.

Övrig stadsmiljö
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20 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 11: Befolkningsprognos för övrig stadsmiljö utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad., mend underlag från 
SCB)

Figur 12: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområdet. Placera 
dem i första hand i närhet till 
stadsdelstorg och kollektivtrafikståk 
för att stärka service och 
mötesplatser.

• Komplettera bostadsområden med 
nya bostads- och upplåtelseformer.
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Serviceorter

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är 
kommunens större tätorter med vardera ca 3 000 – 
5 000 invånare. De är samlingspunkter för service 
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser 
i ett omland av mindre orter och landsbygd. 
Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och 
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott 
vardagsliv nära natur och landsbygd. 

Bebyggelsen är relativt likartad i de fyra orterna. 
Varje ort har ett torg med offentlig och kommersiell 
service som omges av flerbostadshus från olika 
perioder under 1900-talet. Centrumbebyggelsen är 
i regel omgiven av bostadsområden med småhus. 
Generellt utgör villabebyggelse den dominerande 
bostadsformen, vilket speglar att livet i serviceorterna 
ofta är förknippat med eget boende, familj och närhet 
till naturen. Lägenhetsbeståndet är till stor del upplåtet 
med hyresrätt och ägs ofta av allmännyttan. 

Enligt översiktsplanen är det önskvärt att öka andelen 
flerbostadshus i centrala lägen, för att stärka service- 
och kollektivtrafikutbud. Även radhus och mindre 
enheter med lägenheter kan vara ett positivt tillskott 
som kan öka exploateringsgraden utan att påverka 
skala och identitet negativt.

Trend 
Befolkningsprognosen visar att invånarantalet 
ligger i stort sett konstant under hela perioden. De 
små barnen minskar något i antal medan barn i 
skolåldern ökar. Troligen behöver bostadsefterfrågan 
hos barnfamiljer som vill flytta till serviceorterna 
tillgodoses. 

Vi bedömer att befolkningen kommer att öka vilket 
inte kommer fram i prognosen. Översiktsplanen 
visar på serviceorternas viktiga funktion för att stärka 
landsbygden. Utifrån tillgång till kommunal och 
kommersiell service så bedömer vi att serviceorterna 
kommer öka i attraktion för den äldre befolkningen 
som bor i våra orter och på landsbygden. Utifrån det 
är det av stor vikt att bygga bostäder som attraherar 
just denna grupp. 

Bostadsbehov
Sannolikt vill många i den äldre generationen bo kvar 
i serviceorten. På samma sätt är det troligt att många 
söker stig tillbaka till sin barndomsort när man skaffar 
familj. Detta kan ha sin grund i lokalkännedom, 
föreningsliv och sociala kontakter och nätverk.
Dock försvåras lokala flyttkejor genom att det ofta 
saknas alternativ till villan. Genom att komplettera 
med mindre bostäder för äldre frigörs befintliga 
småhus och tillgängliggörs för yngre generationer. 

Ny villabeyggelse för familjer ska helst lokaliseras  
inom befintlig tätortsgräns. Komplettera gärna 
med  bostadsrätter som idag finns i en väldigt liten 
utsträckning och som stärker befolkningsunderlaget 
för service. Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå 
en högre expolateringsgrad än villabebyggelse. 

Övrigt planeringsbehov
Centrumpunkterna bör stärkas genom att bostäder, 
samhällsfunktioner, handel, mötesplatser och 
kollektivtrafik samordnas.  För att serviceorterna ska 
ska vara attraktiva för orten och dess omland ska 
avstånd minskas och stråk stärkas. 
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12 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 14: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens 
intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 13: Befolkningsprognos för serviceorterna utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från SCB.)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att 
möjliggöra kvarboende i 
närområde. 

• Lokalisera villabebyggelse  inom 
befintlig tätortsgräns. 

• Komplettera med bostadsrätter  

• Radhus kan vara ett bra sätt för att 
uppnå en högre exploateringsgrad 
än villabebyggelse. 
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Övriga orter och landsbygd

Det här området omfattar kommunens alla tätorter 
utöver staden och serviceorterna, samt omgivande 
landsbygd. Invånarantalet varierar mellan ca 300 till 
strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet ser 
därmed också olika ut i det här området. De flesta av 
orterna har offentliga funktioner som förskola eller 
skola och ibland finns inslag av småskalig handel 
eller restauranger. Servicen är av stor betydelse 
för boendemöjligheterna och orterna är viktiga 
mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället 
och den närmaste bygden. På landsbygden är 
bostadsbebyggelsen oftast spridd som enskilda hus 
eller mindre grupper.

Nya bostäder i orterna kan vara en förutsättning för 
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller 
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också 
vara avgörande för möjligheten att bo i omgivande 
landsbygd. Bostadsformer som kompletterar det 
befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra 
kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.

I regel byggs årligen ca 50 enskilda villor utanför 
detaljplan, företrädesvis på ren landsbygd eller 
i randzonen till mindre orter. Denna utveckling 
förväntas fortsätta över tid. 

Trend 
Ett 20-tal mindre orter ingår i denna prognos liksom 
den rena landsbygden utanför tätort.

Här ser vi att de riktigt små barnen inte ökar medan 
skolbarnen ligger relativt konstant. Vår tolkning av 
prognosen är att små barn minskar i antal på grund av 
att familjer flyttar till en mindre ort eller landsbygden 
senare i livet än vad som är fallet idag. Detta kan 
ha med livstilsförändringar att göra, där exempelvis 
centralt boende lockar allt fler. Urbaniseringstrenden 
och högre utbildning påverkar också. Det innebär att 
fler flyttar till Borås men även till andra städer med 
högre utbildning. 

Det kan också noteras att åldersgrupperna 55 år och 
uppåt ligger konstant eller ökar vilket visar att många 
bor kvar under lång tid. Att hitta möjliga alternativ 
för dem kan innebära att fler barnfamiljer kan berika 
landsbygden. 

Bostadsbehov
Genom att stimulera flyttkedjor kan bostäder i 
det befintliga bostadsbeståndet frigöras för yngre 
generationer. Detta skulle kunna gynna exempelvis 
inflyttning/återinflyttning. Om detta sker bedöms att 
andelen familjer blir högre än vad prognosen visar.

För att gynna de mindre orterna är det viktigt att den 
nya bebyggelsen placeras så att de nyinflyttade stärker 
landsbygdsutvecklingen genom att kunna använda 
mötesplatser, idrotts- och fritidsaktiviteter samt den 
service som finns på orten så som ex skolor. 

För att motverka trenden att andelen äldre ökar 
är det viktigt att kunna erbjuda seniorbostäder/
trygghetsbostäder. Dessa bostäder bör byggas i orterna 
alternativt i den angränsande serviceorten för att dra 
nytta av den service på nära håll som erbjuds och 
underlättas i vardagen. Det är också ett sätt att hushålla 
med offentliga resurser. 

Övrigt planeringsbehov
Det är viktigt att värna om lokala initiativ för 
utveckling och attraktivitet i mindre orter och 
landsbygd. Det är en viktig del i att göra landsbygden 
livskraftig och stärka viljan att bo och verka i 
hela kommunen. Kommunen, det lokala närings- 
och föreningslivet är viktiga aktörer i det här 
sammanhanget.
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8 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 16: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktspla-
nens intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 15: Befolkningsprognos för övriga orter och landsbygd utifrån olika åldersgrupper. Fakta 
från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag 
från SCB)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområde. 

• Värna om lokal service genom att 
samordna den med nya bostäder.

• Stötta lokala initiativ för utveckling 
och livskraft på landsbygden.
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Remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och 
sänds nu på remiss. Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens 
bostadsbyggnadsprogram.  

Riktlinjerna är indelade i tre olika dokument som riktar sig till olika aktörer:  
  
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna 
dokument och kommer utformas som ett styrdokument. Den redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka 
bostadsbyggnationen och är främst inriktad till att stödja arbetet inom 
kommunens organisation.  
 
Del 2 är handlingsplanen för bostadsbyggande och redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt 
som är i planeringsfasen.  
 
Del 3 är en befolknings- och bostadsanalys. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden. 
Inledningsvis beskrivs nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostads- 
och befolkningsutveckling som analyseras för att belysa vissa 
utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet. Det här är kommunens 
analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån 
de prognoser som läggs fram.  
 
Dokumenten finns tillgängliga på www.boras.se/oversiktsplan, under flikarna: 
strategiska planeringsunderlag och vidare till riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på 
materialet.  
 
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-01. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 
Ange diarienummer KS 2018-00811 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

http://www.boras.se/oversiktsplan
mailto:ks.diarium@boras.se
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Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

 
 
Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

e-post: karin.graad@boras.se 

 

 

Remissinstanser (obligatoriska) 
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

2. Bollebygds kommun 

3. Herrljunga kommun 

4. Marks kommun 

5. Svenljunga kommun 

6. Tranemo kommun 

7. Ulricehamns kommun 

8. Vårgårda kommun 

9. Arbetslivsnämnden 

10. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

11. Lokalförsörjningsnämnden 

12. Samhällsbyggnadsnämnden 

13. Sociala omsorgsnämnden 

14. Vård- och omsorgsnämnden 

15. AB Bostäder i Borås  

16. AB Sandhultsbostäder 

17. AB Toarpshus 

18. Fristadbostäder AB 

19. Viskaforshem AB 

mailto:karin.graad@boras.se
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Remissinstanser (frivilliga) 
20. Boråsregionen 

21. Borås Näringsliv 

22. Centrumfastigheter i Borås  

23. Fastighetsägarna 

24. Sveriges Byggindustrier 

25. Fritids- och folkhälsonämnden 

26. Förskolenämnden 

27. Grundskolenämnden 

28. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

29. Kulturnämnden 

30. Miljö- och konsumentnämnden 

31. Tekniska nämnden 

32. Samtliga politiska partier som är representerade i Borås Stads 
kommunfullmäktige (utskick till kommunalråd alt. gruppledare) 
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033-35 70 00 vxl 
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Ändring av tid för Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämndens sammanträde 26 mars 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndens sammanträde 

den 26 mars 2019 börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 15.00. Platsen 

ändras till Bergslenagymnasiet.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 

4 december 2018 om sammanträdesdagar för 2019. Föreliggande förslag är att 

nämndens sammanträde den 26 mars 2019 börjar kl. 17.00 (med 

informationsmöte från kl. 15.00) istället för som tidigare beslutat kl. 16.00 (med 

informationsmöte från kl. 14.00). Bergslenagymnasiet och Almåsgymnasiet har 

bytt datum. Det innebär att mötet den 26 mars förläggs till Bergslenagymnasiet. 

Mötet i april blir istället på Almåsgymnasiet.              

Samverkan 

FSG 2019-02-08 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Representanter från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- och 

vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser xxxx och xxxx att vara 

nämndens representanter för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i 

Boråsregionen mandatperioden 2019-2022.        

Ärendet i sin helhet 

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

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) utser inför varje ny mandatperiod 

representanter att delta i möten och bevaka gymnasie- och 

vuxenutbildningssamverkan i regionen. Från Borås Stad utses representanter 

från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022.               

Beslutet expedieras till 

1. Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 

perioden 2019-01-16—2019-02-05 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2019-01-16—2019-02-05.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 
2019-02-06 

 
Sammanträde: 2019-02-19 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

  UPP  FSG-protokoll 2019-02-08  

2019-02-05 11154 

 

IN Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Diarium 

2. Uppföljning av Överenskommelsen i 

Borås samt sammanställning av 

remissvar 

2018-00187 

2019-01-24 11051 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket Statsbidrag för 

regional yrkesinriktad vuxenutbildning - 

Yrkesvux och Yrkesvux + SFI för 2019. 

Dnr 8.1.2-2018:0041239 

2018-00276 

2019-01-22 11035 

 

IN Revisionskontoret Revisionsrapport - Granskning av 

samverkan och förebyggande arbete 

kring barn och unga  

2018-00255 

2019-01-18 11034 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

regional yrkesinriktad vuxenutbildning, 

Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2019 

2018-00274 

2019-01-18 11033 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

utbildning inom hälso- och sjukvården 

för 2019. Dnr 8.1.2-2018:0041248 

2018-00273 

2019-01-18 11032 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

regional yrkesinriktad vuxenutbildning, 

Yrkesförare för 2019. Dnr 8.1.2-

2018:0041240 

2018-00275 



 
Datum 

2019-02-06 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-01-17 11016 

 

IN Skolinspektionen 5. Beslut från Skolinspektionen 

kvalitetsgranskning av nyanlända 

elevers utbildningsvägar efter 

språkintroduktion i Almåsgymnasiet 

enhet B dnr 400-2017:7322 

2018-00063 

2019-01-17 11014 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2018-12-17  § 558 Intern 

kontrollplan 2019 

2018-00124 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 19 februari 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista 5-11.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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