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Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 0768-88 77 57 eller via e-post: 
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Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden med anledning av 

Coronapandemin juni 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till presidiet att senast den 

31 maj fatta beslut om hur nämndens Planeringskonferens den 15 juni ska 

genomföras.        

Ärendet i sin helhet 

Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 

personer vid sammanträden på grund av Coronapandemin. Den 27 augusti 

2020 kom en ny rekommendation som innebar att sammanträden ska 

genomföras men utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

I slutet av oktober 2020 ökade smittspridningen återigen och nya 

rekommendationer togs fram. Rekommendationen innebar att sammanträden 

för Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser ska ske helt digitalt eller via 

s.k. hybridmöten (sammanträda med ledamöter och ersättare både på plats samt 

via distans). 

Nämnderna och bolagen ska besluta om hur sammanträden ska hållas utifrån 

de rekommendationer som finns. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

har sedan 2020-12-15 haft helt digitala sammanträden. 

Under våren 2021 har smittspridningen fortsatt att stiga. Samtidigt har 

vaccinationstakten av regionens invånare ökat. Då det fortfarande är ett par 

veckor kvar till nämndens Planeringskonferens den 15 juni uppdrar nämnden åt 

presidiet att senast den 31 maj fatta beslut, utifrån smittspridningsläge och 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, om konferensen ska genomföras 

som ett digitalt, hybrid eller fysiskt möte.                                              

Samverkan 

FSG 2021-05-12. 
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Budgetuppföljning Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad rapport Tertial 

1, 2021.  

        

Sammanfattning  

Förvaltningen har planerat för ett nollresultat som bygger på att skolornas 
åtgärdsplaner för budget i balans får full effekt under året. Men med anledning 
av att utfallet på köpta – sålda platser pekar på ett mer positivt utfall än 
budgeterat lämnas en prognos på 2 mnkr för året. Nämnden har fått ett utökat 
nämndbidrag på 7 mnkr och beslutat att 3 mnkr av detta för tillfället läggs i 
central buffert. Det innebär att nämnden nu har en buffert på 8,5 mnkr. 

 

Under inledningen av 2021 avviker sjukfrånvaron för medarbetare i jämförelse 
med de två tidigare åren. Sjukfrånvaron är lägre. Majoriteten av förvaltningens 
medarbetare har under perioden januari-mars arbetar från hemmet. Under april 
har andelen närundervisning på gymnasieskolorna succesivt ökat vilket innebär 
att fler utgår från arbetsplatsen. 

 

Under inledningen av 2021 har förvaltningen påbörjat tjänstesamordning för att 
eftersöka placering för de 38 medarbetare som omfattas av omställnings-
processen. Medel från tilläggsbudgeten har möjliggjort att ett antal tjänster 
kunnat undantas i detta arbete. 

 

Under läsåret har verksamheten påverkats starkt av Covid-19, hela eller delar av 
undervisningen har bedrivits via fjärr- och distansundervisning. Under vecka 8 
gjorde samtliga rektorer i verksamheten en prognos för måluppfyllelsen. Den 
visade att verksamhetens måluppfyllelse hade påverkats i hög grad av den 
rådande pandemin och signalerade att måluppfyllelsen riskerade att sjunka. De 
senaste veckorna har fler elever successivt kunnat vara på plats för 
närundervisning i gymnasieskolan vilket sannolikt kommer att påverka 
prognosen för elevernas måluppfyllelse i positiv riktning. 

 

Verksamhetscheferna signalerar att det byggts upp en ny utbildningsskuld för 
elever i årskurs 1 och 2 som behöver hanteras under hösten.  
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Ärendet i sin helhet 

Ekonomi 

Förvaltningen har planerat för ett nollresultat som bygger på att skolornas 
åtgärdsplaner för budget i balans får full effekt under året. Men med anledning 
av att utfallet på köpta – sålda platser pekar på ett mer positivt utfall än 
budgeterat lämnas en prognos på 2 mnkr för året. 

 

Nämnden har fått ett utökat nämndbidrag på 7 mnkr och beslutat att fördela 4 
mnkr till Vuxenutbildningen och att 3 mnkr för tillfället läggs i central buffert, i 
avvaktan för att se hur den ökade efterfrågan på Vuxenutbildningen utvecklas. 
Det innebär att nämndens ursprungliga buffert på 5,5 mnkr för närvarande har 
utökats till 8,5 mnkr. 

 

Tidigt identifierade generella risker i prognosen 

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

 Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt 
omfördelas sent på året, vilket är en påtaglig risk särskilt för 
Vuxenutbildningen som har en stor del statsbidragsfinansiering inom 
Yrkesvux. Det är viktigt säkra finansieringen inför dimensioneringen av 
dessa utbildningsstarter. 

 

Tilläggsbudgetar som beslutas en bit in på året innebär viktiga tillskott till verk-
samheterna innevarande år och nivåhöjande medel skapar även förutsättningar 
att långsiktigt planera för en stabil verksamhet av god kvalitet. Det är dock 
viktigt att vara medveten om att budgettillskott under innevarande år inte alltid 
kan realiseras i verksamheterna de månader som är kvar på året, utan kan det 
medföra ett  överskott vid årets slut, som inte planerats från början. 

 

Medarbetare 

 

Sjukfrånvaro 

Under inledningen av 2021 avviker sjukfrånvaron för medarbetare i jämförelse 

med de två tidigare åren. Sjukfrånvaron är lägre. Majoriteten av förvaltningens 

medarbetare har under perioden januari-mars arbetar från hemmet. Under april 

har andelen närundervisning på gymnasieskolorna succesivt ökat vilket innebär 

att fler utgår från arbetsplatsen. Den minskade kontakten och möjligheten att 

hålla avstånd mellan medarbetare och andra åtgärder såsom att tvätta händer, 

hålla avstånd, digitala möten med mera, har sannolikt inte bara effekt gällande 

minskad smittspridning av Covid-19 utan också för andra förkylningar och 

influensor som vanligtvis uppstår under årets inledande månader. Dock finns 

en ökad risk att medarbetare också arbetar från hemmet vid sjukdom.  

 

Chefer följer upp och håller löpande kontakt med sina medarbetare. 

Information går också ut regelbundet gällande vad som är viktigt att beakta ur 

arbetsmiljösynpunkt vid arbete från hemmet. Inom de yrkesgrupper som 

arbetar på plats i skolans lokaler finns en något större andel av de som är 
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sjukfrånvarande vilket följer den förväntade bilden då man inte kan arbeta från 

hemmet vid exempelvis vid symtom. På skolorna upprättas riskbedömningar 

löpande och åtgärder vidtas för att förhindra smitta. Vid veckoavstämningar 

med ledningsgruppen och representanter från fackliga organisationer är 

medarbetares och elevers mående en av de stående punkterna och 

förvaltningen följer utvecklingen.  

 

Förvaltningen har infört system för egentester till skolorna i samband med 

smittspårning för Covid-19. Vid positiva fall av Covid-19 identifieras nära 

kontakter på arbetsplatsen. Symtomfria och friska medarbetare ges möjlighet att 

utföra testerna på arbetsplatsen. Medarbetare med symtom eller som är sjuka 

bokar genom att kontakta sin vårdcentral. 

 

 
 

Tjänstesamordning 2021 

Under inledningen av 2021 har förvaltningen påbörjat tjänstesamordning för att 

eftersöka placering för medarbetare som omfattas av överkapacitet i 

verksamheten. I nuläget berörs 38 individer. För 32 medarbetare finns lösningar 

på plats genom naturliga avgångar, tjänstledigheter, luckor i förvaltningens egen 

verksamhet samt i andra förvaltningar. För övriga pågår ett arbete löpande med 

att eftersöka andra tjänster. Samverkan har inletts tillsammans med 

Grundskoleförvaltningen för att fullfölja lärarsamordning. 

 

Åtta medarbetare som har omfattats av överkapaciteten kan undantas i 

omplaceringen då deras behörigheter motsvarar behov som har uppstått utifrån 

möjlighet till förstärkning utifrån ”Skolmiljarden”. För att omhänderta den så 

kallade utbildningsskulden rekryteras även lärare med behörighet i de ämnen 

där eleverna har behov av stöd.  

  

Måluppfyllelse 
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Under läsåret har verksamheten påverkats starkt av Covid-19, hela eller delar av 

undervisningen har bedrivits via fjärr- och distansundervisning. Under v. 8 

genomförde samtliga verksamheter en prognosuppföljning av elevernas 

måluppfyllelse.  

 Gymnasiesärskolan bedömde prognosen vara god för elevernas 

måluppfyllelse  

 Vuxenutbildningen rapporterade om god måluppfyllelse för en 

majoritet av eleverna men att man kunnat se viss påverkan på elevernas 

måluppfyllelse i de lägre kurserna på SFI.  

 Gymnasieskolan pekade mot en lägre examensgrad för 20/21 än 

tidigare år, prognosen byggde på ett scenario där endast 20 % av 

eleverna fick vara på plats i skolan för närundervisning.  

 

Under de senaste veckorna har fler elever successivt kunnat vara på plats för 

närundervisning i gymnasieskolan vilket sannolikt kommer att påverka 

prognosen för elevernas måluppfyllelse i positiv riktning. Under v. 18 sker en 

uppföljning av den prognos som genomfördes v.8. 

 

När kvalitetsdialoger genomfördes som underlag till skolchefens rapport 

rapporterar verksamhetscheferna om en ökande utbildningsskuld för nuvarande 

årskurs 1 och 2 och en ökad andel elever som har behov av särskilt stöd, vilket 

behöver hanteras under kommande läsår. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 1 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

                           

Samverkan 

FSG 2021-05-12 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens Diarium  

 

 

 

 

Andrea Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 
Skolorna har nu arbetat mer än ett år under de utmaningar som pandemin fört med sig. Alla 
medarbetare har visat ett starkt engagemang och varit lyhörda för alla förändringar som krävts för att 
upprätthålla utbildningsverksamheten. Eleverna har tvingats till stora begränsningar i sin vardag, men 
de har funnit sig i situationen och gjort sitt bästa för att anpassa sig, hålla i och hålla ut för att nå sina 
mål med utbildningen. 

När det gäller arbetet med det Kommunala aktivitetsansvaret har det växlats upp ordentligt. Känne-
domen om vad ungdomarna som inte går i skolan gör är mycket hög. Ett trettiotal elever har kommit 
tillbaka till utbildning, i de flesta fall genom anpassade lösningar. 

Förvaltningen arbetar för ett nollresultat som bygger på att åtgärdsplanen för en ekonomi i balans får 
full effekt under året. Men med anledning av det prognosticerade utfallet på köpta - sålda platser, som 
pekar på ett överskott på ca 2 mnkr, lämnas en positiv prognos för året. Det kvarstår dock en risk i 
prognosen på grund av osäkerheten kring höstterminens elevantal och viss ryckighet i statsbidragen. 

Nämnden har fått ett utökat nämndbidrag på 7 mnkr och beslutat att fördela 4 mnkr till Vuxen-
utbildningen och att 3 mnkr för tillfället läggs i central buffert, i avvaktan för att se hur den ökade 
efterfrågan på Vuxenutbildningen utvecklas. Det innebär att nämndens ursprungliga buffert på 5,5 
mnkr för närvarande har utökats till 8,5 mnkr. 

Tilläggsbudgetar som beslutas en bit in på året innebär viktiga tillskott till verksamheterna innevarande 
år och nivåhöjande medel skapar även förutsättningar att långsiktigt planera för en stabil verksamhet av 
god kvalitet. Det är dock viktigt att vara medveten om att budgettillskott under innevarande år inte 
alltid kan realiseras i verksamheterna de månader som är kvar på året, utan det kan medföra ett 
oplanerat överskott vid årets slut.  

Beslutet att bibehålla ett brett utbildningsutbud inom gymnasieskolan genom att erbjuda alla program 
och flera inriktningar har gjort det svårt att upprätthålla en hög kvalitet i verksamheterna. De program 
som har högt söktryck får vara med och bära kostnaderna för programmen med få elever. Situationen 
med vikande elevunderlag för Almåsgymnasiet måste hanteras långsiktigt för att skapa rimliga och 
stabila förutsättningar för verksamheten. 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för en ekonomi i balans som sammanlagt omfattar 19,5 mnkr. 
Anpassningsarbetet startade upp direkt och omställningsprocessen är i stort sett klar, och det är en god 
prognos på de få tjänster som är kvar i processen. Medel från tilläggsbudgeten möjliggör att 8 
medarbetare med kompetens som matchar behovet kan undantas omställningen. 

Coronasituationen har påverkat våra skolor i mycket hög utsträckning och måluppfyllelsen för eleverna 
riskerar att försämras. Det är därför angeläget att verksamheterna ges möjlighet att skifta fokus från 
anpassningar till att hantera utbildningsskulden och elevernas måluppfyllelse. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

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

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med 
Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 
2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt 
belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningens intendentnätverk har uppdraget att 
vid behov bistå i Lokalförsörjningsförvaltningens 
arbete med utredningen. 
 
När det gäller föreningslivet finns en ny Riktlinje för 
"Hantering och upplåtelse av skollokaler i samband 
med övernattning vid evenemang". Upplägget som 
implementeras i år innebär att föreningar ska ha "en 
väg in" via Fritid och Folkhälsa, när de vill hyra 
lokaler på våra skolor. På så vis förenklas för 
föreningslivet genom att förfaringssättet och 
prissättningen är gemensam för alla verksamheter. 

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2019 
19,4 
 
Utfall År 2020 
17,4 
 
Utfall T1 2021 
16,4 

 

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 
Trenden är nedåtgående, vilket framförallt förklaras av följande faktorer:  

• verksamheterna har ett tredje anpassningsår i rad vilket, i kombination med stadens 
konstruktion med distributionscentral och upphandlingsavtal på livsmedel som drivit upp 
priserna, gör att köken många gånger väljer billigast alternativ framför närproducerat. 
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• coronasituationen har inneburit att köken inte serverat skolmåltider som under vanliga år. 
Exempelvis har utbudet minskats och rätterna anpassats för att fungera i matlådor som eleverna 
fått hämta. Denna anpassning har gjort det svårt att följa kostpolicyn. 

Nämnden har i år fått en retroaktiv återbetalning på 190 000 kr genom konstruktionen med 
distributionscentralen (så kallad "kick-back"), som har fördelats till verksamheterna. Andelen av denna 
återbetalning blir relativt liten i förhållande till skolkökens storlek, men uppdraget är att så långt som 
möjligt under rådande omständigheter arbeta för att öka andelen närproducerat. 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2019 
44,4 
 
Utfall År 2020 
38,8 
 
Utfall T1 2021 
35,2 

 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 
Trenden är nedåtgående, vilket framförallt förklaras av följande faktorer: 

• verksamheterna har ett tredje anpassningsår i rad vilket, i kombination med stadens 
konstruktion med distributionscentral och upphandlingsavtal på livsmedel som drivit upp 
priserna, gör att köken många gånger väljer billigast alternativ framför ekologiskt. 

• coronasituationen har inneburit att köken inte serverat skolmåltider som under vanliga år. 
Exempelvis har utbudet minskats och rätterna anpassats för att fungera i matlådor som eleverna 
fått hämta. Denna anpassning har gjort att andelen grönsaker (som är en stor del av det 
ekologiska) har minskat och det är generellt svårare att följa kostpolicyn. 

Nämnden har i år fått en retroaktiv återbetalning på 190 000 kr genom konstruktionen med 
distributionscentralen (så kallad "kick-back"), som har fördelats till verksamheterna. Andelen av denna 
återbetalning blir relativt liten i förhållande till skolkökens storlek, men uppdraget är att så långt som 
möjligt under rådande omständigheter arbeta för att öka andelen ekologiskt. 
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2.4 Ekonomi och egen organisation 
Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2019 
4,5 
 
Utfall År 2020 
4,3 
 
Utfall T1 2021 
4 

 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2019 
10,3 
 
Utfall År 2020 
5,7 
 
Utfall T1 2021 
4 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
Under inledningen av 2021 avviker sjukfrånvaron för medarbetare i jämförelse med de två tidigare åren. 
Sjukfrånvaron är lägre. Majoriteten av förvaltningens medarbetare har under perioden januari-mars 
arbetar från hemmet. Under april har andelen närundervisning på gymnasieskolorna  ökat vilket innebär 
att fler utgår från arbetsplatsen. I takt med att fler är på arbetsplatsen kommer sjukfrånvaron sannolikt 
att öka då smittspridningen i samhället fortfarande är på en hög nivå. Alla arbetsplatser har vidtagit 
åtgärder för att motverka smittspridning. Den minskade nära kontakten har sannolikt inte bara effekt 
gällande minskad smittspridning av Covid-19 utan också för andra förkylningar och influensor som 
vanligtvis uppstår under årets inledande månader. Dock finns en ökad risk att medarbetare också 
arbetar från hemmet vid sjukdom. 
 
Generellt är sjukfrånvaron fortsatt på en låg nivå i lärargrupper och något högre inom 
servicefunktionerna. En förklaring är att servicefunktionerna inte har möjlighet att arbeta från hemmet 
vid symtom eller lättare sjukdom. På skolorna upprättas riskbedömningar löpande och åtgärder vidtas 
för att förhindra smitta. 
 
Förvaltningen har infört system för egentester till skolorna i samband med smittspårning för Covid-19. 
Vid positiva fall av Covid-19 identifieras nära kontakter på arbetsplatsen. Symtomfria och friska 
medarbetare ges möjlighet att utföra testerna på arbetsplatsen. 
 
Situationen med pandemin innebär avvikelser som inte är jämförbara med andra år.  
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
Utfallet för antal årsarbetare timavlönade medarbetare avviker kraftigt i förhållande till tidigare år. 
 
Under 2020 och inledningen av 2021, då verksamheten har varit under stor påverkan av Covid-19, har 
behovet och nyttjandet av timavlönade medarbetare minskat. Under långa perioder har elever inom 
gymnasieskola och vuxenutbildning haft fjärr- och distansundervisning. Detta innebär parallellt att en 
stor andel av medarbetarna har arbetat hemifrån. Därmed har också den oplanerade frånvaron minskat 
under perioden. 
 
Under inledningen av 2021 har grupper av elever varit på plats i större utsträckning än motsvarande 
period 2020, andel elever med närundervisning har också succesivt ökat under våren. Det innebär att 
lokalerna är fullt nyttjade och att hela serviceorganisationen har fullgjort sitt arbete på ordinarie 
arbetsplats. Dock har inte behovet varit lika stort att ersätta med vikarie vid oplanerad frånvaro. Vissa 
verksamheter har också aktivt valt att inte tillsätta korttidsvikariat på grund av känsliga elevgrupper 
samt risk för smittspridning. 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om 
stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller 
B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningens ledningsgrupp har utsett en av 
intendenterna och ekonomichefen att samordna den 
del av uppdraget som innefattar förvaltningens 
område. De båda har deltagit i arbetet att förbereda 
utvärderingen, bland annat genom att ta fram 
ekonomi- och personalstatistik och vara med 
utformandet av en utvärderingsenkät. Alla 
intendenter har varit behjälpliga i arbetet med att 
hålla svarsfrekvensen hög på sina skolor, vilket varit 
en utmaning på grund av coronasituationen 
(förvaltningen har  krisledningsläge i april/maj). 
Under maj månad kommer projektledningen 
sammanställa en rapport som lämnas över till 
Kommunfullmäktige. 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller 
tertial. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

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

Uppföljning av elevernas avbrott 
och skolnärvaro 
 
Arbetet i KAA är uppstartat och det 
finns arbetsformer för det 
förebyggande och åtgärdande 
arbetet. Antalet ungdomar i KAA har 
minskat under detta läsår men det är 
för tidigt att säga om det enbart 
beror på det uppstartade arbetet 
eller om det kan vara en effekt av 
pandemin dvs. att det är svårare att 
uppmärksamma elever som inte 
deltar i undervisningen när den sker 
via fjärr och distans. En ny rutin för 
det närvarofrämjande arbetet är 
under utarbetande. 
 
 

Utarbeta rutin för 
närvarofrämjande arbetet 

Delegationsordning enligt KL Risk att beslut inte 
rapporteras till Gymnasie- 
och 
vuxenutbildningsnämnden 

Kontroll av att beslut rapporteras 
till GVUN. 
 
Utbildning genomförd under sen 
höst 2020 med samtliga 
ledningsgrupper. Analys av inkomna 
beslut jan-mars 2021 visar att 
samtliga skolor har anmält beslut 
under perioden vilket visar på 
resultat av utbildningen.  

 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Risk för ökad sjukfrånvaro Följa personalens sjukfrånvaro 
 
Vid uppföljning av sjukfrånvaro 
under perioden jan-mars finns inga 
avvikelser eller mönster som avviker 
från tidigare år. 
 

 

Risk för ökad ohälsa till följd 
av COVID-19 

Följa personalens sjukfrånvaro 
 
Vid uppföljning av sjukfrånvaro 
under perioden jan-mars finns inga 
avvikelser eller mönster som avviker 
från tidigare år. 
 

 

Budgetprocess Risk för överskridande av 
budget 

Budgetuppföljning 
 

Regelbunden prognos enl 
rutin 

Risk att utfall Köpta/Sålda 
platser inte följer plan 

Regelbunden uppföljning 
 

Elevavstämning och 
prognos 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

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

Följa antalet incidenter 
 
En ny drogpolicy har tagits fram för 
hela förvaltningen, med tillhörande 
handlingsplan som implementerats i 
verksamheten. Under läsåret 20/21 
har antalet incidenter kraftigt gått 
ned, anledningen till det är sannolikt 
inte minskad droganvändning utan 
att eleverna under en stor del av året 
inte varit på plats i skolan. 
 

 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 32 718 114 961 41 654 44 327 2 673 5 500 

Avgifter och övriga intäkter 50 660 132 603 45 806 46 490 684 3 500 

Summa intäkter 83 378 247 564 87 460 90 817 3 357 9 000 

Personal -163 245 -505 911 -159 877 -164 201 -4 324 -1 500 

Lokaler -22 311 -73 794 -24 310 -24 538 -228 -500 

Material och tjänster -76 634 -234 874 -78 083 -77 136 947 -5 000 

Kapitalkostnader -865 -2 998 -999 -981 18 0 

Summa kostnader -263 055 -817 577 -263 269 -266 856 -3 587 -7 000 

Buffert (endast i budget)  -8 737 -2 512  2 512  

Nettokostnad -179 677 -578 750 -178 321 -176 039 2 282 2 000 

Kommunbidrag 173 189 578 750 178 321 178 321   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag -6 488 0 0 2 282  2 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -6 488   2 282  2 000 

Ackumulerat resultat 3 469 3 469 3 469 3 469   
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Resultatanalys 
Förvaltningen har planerat för ett nollresultat som bygger på att skolornas åtgärdsplaner för budget i 
balans får full effekt under året. Men för köpta - sålda platser pekar det på att bli ett positivt utfall på 
ca 2 mnkr, genom lägre kostnader för platser hos fristående huvudmän och högre intäkt för elever från 
grannkommuner som läser på våra skolor. 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för en ekonomi i balans som sammanlagt omfattar 19,5 mnkr i 
år (17 mnkr föregående år). I och med en tidig budgetprocess kunde anpassningsarbetet startas upp 
omgående vid årets början och personalomställningsprocessen är i stort sett genomförd. 

Nämnden har i samband med tilläggsbudget som presenterades i februari fått ett utökat nämndbidrag 
på 7 mnkr och beslutat att 3 mnkr av detta för tillfället läggs i central buffert. Det innebär att nämnden 
nu har en buffert på 8,5 mnkr. 

Nämnden har även fått tilldelat 4,5 mnkr från den så kallade Skolmiljarden som regeringen tidigare 
beslutat om. Dessa tillfälliga medel har fördelats till alla verksamheter, inklusive de fristående huvud-
männen, för att hantera utbildningsskulden som uppstår på grund av coronapandemin. 

Med anledning av det nya läraravtalet HÖK21 ska en engångsutbetalning på 2000 kr till varje heltids-
lärare göras i år. Denna utbetalning beräknas till ca 1,6 - 1,7 mnkr, vilket inte fanns med när årets 
budget upprättades. 

Tilläggsbudgetar som beslutas en bit in på året innebär viktiga tillskott till verksamheterna innevarande 
år och skapar även förutsättningar att långsiktigt planera för en stabil verksamhet med god kvalitet. Det 
är dock viktigt att vara medveten om att budgettillskott under innevarande år inte alltid kan realiseras i 
verksamheterna de månader som är kvar på året, utan kan medföra ett  överskott vid årets slut, som 
inte planerats från början. 

Risker i prognosen 

• Osäkerhet beträffande elevantalet för höstterminen vilket kan påverka köpta - sålda platser för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

• Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket 
är en påtaglig risk särskilt för Vuxenutbildningen som har en stor del statsbidragsfinansiering 
inom Yrkesvux. Det är viktigt säkra finansieringen inför dimensioneringen av dessa 
utbildningsstarter. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Central administration       

Intäkt 241 1 937 646 876 230 500 

Kostnad -5 733 -20 537 -6 661 -6 301 360 -500 

Nettokostnad -5 492 -18 600 -6 015 -5 425 590 0 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -419 -1 200 -383 -457 -74 0 

Nettokostnad -419 -1 200 -383 -457 -74 0 

Gymnasieskola       

Intäkt 43 430 140 766 48 744 47 105 -1 639 3 500 
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Tkr Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Kostnad -182 886 -568 868 -184 706 -182 730 1 976 -1 500 

Nettokostnad -139 456 -428 102 -135 962 -135 625 337 2 000 

Vuxenutbildning       

Intäkt 33 233 96 492 35 497 37 795 2 298 5 000 

Kostnad -58 395 -183 103 -58 195 -61 420 -3 225 -5 000 

Nettokostnad -25 162 -86 611 -22 698 -23 625 -927 0 

Gymnasiesärskola       

Intäkt 5 525 12 690 4 230 4 212 -18 0 

Kostnad -14 045 -47 090 -14 816 -14 988 -172 0 

Nettokostnad -8 520 -34 400 -10 586 -10 776 -190 0 

Naturskola       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -14 -500 0 -21 -21 0 

Nettokostnad -14 -500 0 -21 -21 0 

Insatser enligt LSS       

Intäkt 948 3 159 1 053 1 357 304 0 

Kostnad -1 562 -3 759 -1 218 -1 467 -249 0 

Nettokostnad -614 -600 -165 -110 55 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0  

Kostnad 0 -8 737 -2 512 0 2 512  

Nettokostnad 0 -8 737 -2 512 0 2 512  

Totalt       

Intäkt 83 377 255 044 90 170 91 345 1 175 9 000 

Kostnad -263 054 -833 794 -268 491 -267 384 1 107 -7 000 

Nettokostnad -179 677 -578 750 -178 321 -176 039 2 282 2 000 

Central administration 

Verksamheten beräknas lämna ett nollresultat. 

Politisk verksamhet 

Verksamhet beräknas lämna ett nollresultat. 

Gymnasieskolan 

Prognosen för verksamheten har gått från ett nollresultat till att det snarare blir ett överskott. 
Anpassningarna som beslutades i samband med budgetbeslutet har genomförts i stort. Prognosticerat 
överskott beror på färre elever hos fristående och fler elever från grannkommunerna än budgeterat. 

I linje med beslutad resursfördelningsmodell har en elevavräkning genomförts under våren, vilket har 
påverkat Sven Eriksonsgymnasiets och Bäckängsgymnasiets budget positivt. När det gäller Almås-
gymnasiet skulle det vikande elevunderlaget innebära en minskad budget, men det görs ett undantag 
med anledning pågående anpassningar. Med anledning av tilläggsbudget kommer ytterligare elev-
avräkning behöva göras i år. Det är viktigt att skolorna nu arbetar strategiskt för att hålla en 
organisationsnivå som ligger rätt i förhållande till kommande budgetår och att de kan skifta fokus från 
anpassningar till elevernas måluppfyllelse. 

Beslutet från 2012 att bibehålla ett brett utbildningsutbud med program och många inriktningar på 
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gymnasiet har gjort det svårt att upprätthålla en hög kvalitet i alla verksamheter. Detta påverkar 
Almåsgymnasiet som har de yrkesprogram där sökintresset är lägst. Skolan har genomfört stora 
anpassningar ett tredje år i rad, men situationen med fortsatt vikande elevtal gör det svårt att skapa en 
ekonomiskt effektiv organisation, eftersom kostnaderna inte bärs upp av tilldelad programpeng som 
baseras på elevavräkning. 

Trots att skolan arbetar hårt för att upprätthålla attraktionen ser vi en fortsatt vikande trend i elev-
underlaget. Dessutom har flertalet av Almåsgymnasiets yrkesprogram ett vikande antal behöriga 
sökande och skolan tar emot en stor andel obehöriga inom Introduktionsprogrammet. Detta ställer 
stora krav på hur undervisningen organiseras och ger även större behov av stödresurser på skolan. 

I de fall nämnden beslutat att pausa/stänga vissa programinriktningar behöver man även beräkna att 
kostnaderna finns kvar ett par år eftersom befintliga elever ska få fullfölja sin utbildning till examen. 
Detta driver också kostnader som är svåra att anpassa i ett kort perspektiv. 

För att hantera Almåsgymnasiets situation i ett långsiktigt perspektiv och för att skapa någon form av 
grundläggande stabilitet behöver det undersökas möjligheter att komplettera resursfördelningsmodellen 
med någon form av särskild tilldelning. Det skulle kunna vara en så kallad "Kommungaranti" för att 
över tid kunna erbjuda och upprätthålla dessa yrkesinriktade program, som är viktiga ur många 
perspektiv. 

- Kommunala aktivitetsansvaret 
KAA-enheten är etablerad och kännedomen om vad individerna gör är mycket hög. Ett trettiotal 
ungdomar har motiverats till studier. Antingen har de gått in i gymnasieskolans individuella program 
eller så har de valt individanpassade lösningar genom köpta platser inom Vuxenutbildningen eller 
Folkhögskolan. 

  - Omställningsprocess 2021 och tjänstesamordning 
Gymnasieskolan genomför anpassningar för budget i balans ett tredje år i rad. I år innebär det 
personalomställningar som påverkar 38 tjänster. Genom en tidig budgetprocess har  anpassningsarbetet 
påbörjats direkt vid årets början. Under inledningen av 2021 har förvaltningen påbörjat 
tjänstesamordning för att eftersöka placering för medarbetare som omfattas av överkapacitet i 
verksamheten.  För 32 medarbetare finns lösningar på plats genom naturliga avgångar, tjänstledigheter, 
luckor i förvaltningens egen verksamhet samt i andra förvaltningar. För övriga pågår ett arbete löpande 
med att eftersöka andra tjänster. Samverkan har inletts tillsammans med Grundskoleförvaltningen för 
att fullfölja lärarsamordning. Bedömningen är att omställningsprocessen inte ska behöva innebära att 
behöriga lärartjänster ska behöva sägas upp (ev. undantag för specifik och begränsad yrkeslärar-
kompetens). Alla verksamheter arbetar strategiskt med att organisationerna ska vara i rätt nivå för att 
möta kommande budgetår med rätt förutsättningar. 

Åtta medarbetare som har omfattats av överkapaciteten kan undantas i omplaceringen då deras 
behörigheter motsvarar behov som har uppstått utifrån möjlighet till förstärkning utifrån 
”Skolmiljarden” För att omhänderta den så kallade utbildningsskulden rekryteras även lärare med 
behörighet i de ämnen där eleverna har behov av stöd. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknas lämna ett nollresultat. 

Med anledning av den ökade efterfrågan på utbildningsplatser har verksamheten fått ett utökat 
nämndbidrag, som syftar till att omhänderta den ökade volymen på de rättighetslagstiftade skol-
formerna som finansieras av kommunbidraget. Det finns dessutom 3 mnkr avsatt i bufferten som 
nämnden kan använda för att möta ett ytterligare behov. 

Regeringens ekonomiska krispaket innefattar riktade satsningar på yrkesutbildningar inom Vuxen-
utbildningen, dock kvarstår medfinansieringskravet. Skolverket har i april fakturerat  sammanlagt 8,2 
mnkr för återbetalning för ej nyttjade platser inom Yrkesvux, vilket beror på att medfinansieringskravet 
inte uppfylldes fullt ut 2020. 

Regeringen har i vårbudgetpropositionen, förutom en förstärkning av Yrkesvux, även beslutat om ett 
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extra statsbidrag avseende retroaktiv ersättning för Yrkesvux medfinansiering 2020. Skolverket har 
aviserat att detaljerna kring detta bidrag presenteras i slutet på juni. 

Gymnasiesärskolan 

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

Gymnasiesärskolan genomför en omorganisering i samband med läsårsstart 2021. Bland annat innebär 
förändringen att den mindre elevgruppen på Individuella programmet som är på Almåsgymnasiet 
sammanförs på Hulta Ängar. Omorganiseringen innebär även att skolformsgemensamma resurser, som 
elevhälsan, samlas under gymnasiesärskolechefen. 

Naturskolan 

Naturskolan är en verksamhet på Rya Åsar naturreservat där man kan genomföra lektioner i naturen. 
Det är Navet som drivs av Sjuhärads kommunförbund som driver denna verksamhet och de reglerar 
kostnaderna genom faktura, vilket innebär ett nollresultat. 

Insatser enligt LSS 

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

Nämnden har beslutat att lägga ned elevhemmet på grund av vikande efterfrågan av boendeplatser. En 
begäran har överlämnats till Kommunfullmäktige om att uppdraget att "vid behov driva elevhem" tas 
bort från nämndens reglemente. 

Buffert 

Bufferten är för närvarande 8,5 mnkr och den är inte i anspråkstagen. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
På grund av smittspridningsnivån i kombination med att fler gymnasieelever nu får vara inne på skolan 
har förvaltningschefen beslutat att återigen gå upp i krisledningsläge. Det sker ett intensivt arbete för att 
hantera undervisningen fram till sommaren, samtidigt som gällande rekommendationer ska följas. 
Vuxenutbildningen fortsätter med fjärr- och distansundervisning som huvudregel och gymnasie-
särskolan fortsätter ha eleverna i skolan. 

Medarbetarperspektiv 
Pandemin har en mycket stor påverkan för förvaltningens medarbetare. Alla anpassningar som gjorts 
och fortfarande görs i verksamheten grundar sig på direktiv från regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Skolverket och regionala smittskyddsläkaren. Att hantera dessa direktiv samtidigt som skolförlagd 
undervisning ska bedrivas medför utmaningar. Bedömningen är att alla medarbetare hanterat och 
fortsatt hanterar detta bra, men det finns en oro för arbetsmiljöaspekter och måendet hos personalen, 
särskilt i ljuset av att pandemin fortsätter. 

Sjukfrånvaron har dock minskat bland personalen, vilket förklaras av att många till stor del kunnat 
arbeta hemifrån. Det innebär att undervisning och arbete kan genomföras trots lättare symtom och i 
avvaktan på provtagning. Den minskade kontakten och möjligheten att hålla avstånd mellan 
medarbetare och andra åtgärder har sannolikt även minskat förekomsten av vanliga förkylningar etc. 

Elevperspektivet 
Sedan pandemins start har verksamheten varit under stor påverkan, hela eller delar av undervisningen 
har bedrivits via fjärr- och distansundervisning under långa perioder. Under vecka 8 genomförde 
samtliga verksamheter en prognosuppföljning av elevernas måluppfyllelse. 

• Gymnasiesärskolan bedömde prognosen vara god för elevernas måluppfyllelse. 
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• Vuxenutbildningen rapporterade om god måluppfyllelse för en majoritet av eleverna men att 
man kunnat se viss påverkan på elevernas måluppfyllelse i de lägre kurserna på SFI. 

• Gymnasieskolan pekade mot en lägre examensgrad för 20/21 än tidigare år, prognosen byggde 
på ett scenario där endast 20 % av eleverna fick vara på plats i skolan för närundervisning. 

Under de senaste veckorna har fler elever successivt kunnat vara på plats för närundervisning i 
gymnasieskolan vilket sannolikt kommer att påverka prognosen för elevernas måluppfyllelse i positiv 
riktning. Under vecka 18 sker en uppföljning av den tidigare prognosen, vilket kommer tas upp i 
kommande månadsrapport. 

När kvalitetsdialoger genomfördes som underlag till skolchefens rapport rapporterar verksamhets-
cheferna om en ökande utbildningsskuld för nuvarande årskurs 1 och 2 och en ökad andel elever som 
har behov av särskilt stöd, vilket behöver hanteras framgent. 

Ekonomiperspektivet 
Situationen medför ökade kostnader inom undervisningen, men också minskade kostnader och 
förlorade intäkter inom andra delar i verksamheterna, som presenteras i tabell nedan. 

Staten har beslutat om extra stöd till skolan, framför allt genom den så kallade skolmiljarden som syftar 
till att hantera utbildningsskulden. Dessa medel fördelas proportionellt i alla verksamheter och inom 
gymnasieskolan har bidraget fördelats på elevtal till alla, inklusive enskilda huvudmän. För nämndens 
del innebär statsbidraget 4,5 mnkr i tillfälliga medel, och ytterligare medel är aviserade. 

Staten gör även en extra satsning på Yrkesvux i kombination med sfi inom Vuxenutbildningen, 
dessutom kommer en del av medfinansieringen för Yrkesvux, som avsåg 2020 finansieras retroaktivt 
genom ett särskilt statsbidrag. Det är dock inte klart hur denna del kommer fördelas mellan 
kommunerna. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskade kostnader livsmedel 1 500 

Minskade kostnader resor, konferenser (elever och personal) 1 500 

Förlorade intäkter elevcafeterior och lokaluthyrning (aula etc) -1 000 

Läromedel, digitala verktyg och material för att genomföra 
praktiska moment på skolan 

-1 000 

Högre kostnader för undervisningen (utbildningsskulden) -1 000 

Korttidshyra externa lokaler för att glesa ut eleverna på skolan 
enl smittskyddsreglerna 

-1 000 

Summa -1 000 

6 Jämställdhetsperspektivet 
Arbetet med jämställdhet regleras i de nationella styrdokumenten för skolan som ger lärare, rektorer 
och andra som arbetar i skolan stort ansvar och befogenheter för att främja jämställdhet mellan könen 
och motverka trakasserier och diskriminering. 

Varje skola genomför analyser av sina behov och på övergripande nivå följs vanligtvis området upp i 
analyser av skolklimatenkät, Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken (LUPP) m.m. Denna redovisning 
fokuserar på det övergripande arbetet. 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

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 
till vardags i undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter i den årliga i skolklimat-
undersökningen. 
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Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Skolklimatsundersökningen har genomförts under våren 2021 med något lägre svarsfrekvens än tidigare 
år. I den följs elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande upp och respektive verksamhet 
planerar för åtgärder och insatser utifrån det som framkommer i enkäten. Under 2020 genomfördes 
också LUPP-undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), även i denna undersökning 
ställs frågor om elevers upplevelse av inflytande och delaktighet. Över tid har elever i gymnasieskolan 
uppgett i de undersökningar som genomförts att de inte upplever att de har tillräckligt inflytande över 
sin skolsituation. Under hösten 2020 genomfördes en dialog mellan förvaltningen och elevrepresen-
tanter i syfte att ytterligare kartlägga vilka områden som behöver förstärkas, förvaltningen avser att 
fortsätta med denna typ av dialoger årligen. I den dialog som genomfördes under hösten framkom att 
eleverna upplever att de har inflytande över skolsituationen men inte i tillräckligt hög grad. De önskade 
vara mer delaktiga i planering av examinationer, vilken mat som serveras men också gällande frågor 
som berör kommunal service i allmänhet. 

Under vårterminen 2021 har dialoger genomförts med eleverna i åk. 3 gällande planering av den 
kommande studentavslutningen. 

Målområde 2: Makt och hälsa 

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor har en nyckelroll i 
både det främjande och förebyggande arbetet och i det åtgärdande arbetet. Varningstecken/ signaler 
kan bl.a. vara frånvaro/skolk, somatiska besvär mm. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Rutiner för att främja närvaro och åtgärda frånvaro är under utarbetande. Det som du markerat som 
gult har jag uppfattat är ett uppdrag från politiken och något om vi måste göra? Det är förberett för ett 
sådant statistikuttag i juni och det kommer att presenteras för GVUN till hösten tillsammans med 
analysen av den totala frånvaron under året. 

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. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

En handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck har tagits fram i Borås Stad under 2020, Under våren 
2021 har handboken implementerats i verksamheten tillsammans med ett kortfattat stödmaterial. 
Samtliga kuratorer genomgår under våren en utbildning som har till syfte att ytterligare öka 
kompetensen inom området. Kuratorerna kommer sedan att fungera som kompetensstödjare i 
respektive verksamhet. 
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7  Verksamhetsmått 

7.1 Gymnasieskola 

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasieskola 

3 845 3 906 4 330 3 957 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 246 4 341 4 492 4 299 

Antal individer i Borås 
Stads kommunala 
aktivitetsansvar, fr o m 
2019 (ej bgt-mått) 

379 383  282 

Antal elever från andra 
kommuner. 

1 002 980 871 922 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

635 612 709 608 

7.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

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

51 40  28 

Antal elever från Borås i 
andra kommuner 

90 81 115 91 

Antal elever från Borås 
hos landsting 

20 17 18 14 

Antal elever från Borås i 
fristående 
gymnasieskolor utanför 
Borås 

62 55 67 59 

Antal elever från Borås i 
fristående 
gymnasieskolor i Borås 

464 459 508 444 

7.2 Gymnasiesärskola 

7.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasiesärskola 

73 74 79 71 
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Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

98 99 102 97 

Antal elever från andra 
kommuner 

31 30 28 29 

7.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal elever från Borås i 
andra kommuner 

6 5 5 3 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 
Tkr Budget 2021 Utgift april 2021 Avvikelse 2021 Prognos 2021 

Viskastrandsgymnasiet, inventarier i samband med 
utökade lokaler Viared 3 300 277 3 023 3 300 

Almåsgymnasiet, inventarier i samband med 
utökade lokaler 1 700 0 1 700 1 700 

Summa 5 000 277 4 723 5 000 

Analys 
Orsaken till att medlen inte använts är att lokalerna där inventarierna skall användas inte är färdigställda. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att den inte har några 

uppdrag utanför budget att redovisa per april 2021, och redovisar det till 
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Passage / gångbro mellan Fabriksgatan 11 och 

Vulkanus 16 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avslå Lokalförsörjnings-

nämndens förslag till avtal för gångbro mellan de lokaler som Vuxen-

utbildningen hyr på Bryggaregatan.         

Sammanfattning 

Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden bedriver idag utbildningsverksamhet i två 

olika fastigheter på Bryggaregatan 13 – 17 (Vulcanus 16) och Bryggaregatan 12 

(Uranus 2). En gångbro som  uppförs över Bryggaregatan skulle underlätta den 

interna kommunikationen mellan lokalerna. Avtalen innebär ett tilläggsavtal på 

10 år med Offentliga Hus avseende gångbron och ett mindre tilläggsavtal på 3,5 

år med IBAB avseende anslutningen av gångbron i deras fastighet. 

Nämnden konstaterar att kostnaden blev högre än vad som aviserats initialt. En  

sammanvägd bedömning är att en sådan kostnad inte vägs upp av verksamhets-

nyttan för en gångbro.             

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Historiskt har Vuxenutbildningen varit uppdelad på flera lokaler runt om i 

staden, som mest åtta enheter på olika adresser. Sedan 2010 har nämnden haft 

en uttalad ambition att samla verksamheten i centralt belägna lokaler. Ett stort 

steg i denna riktning var inflyttningen i kvarteret Vulcanus 16 som genomfördes 

sommaren 2014. Sedan 2015 har verksamheten även tagit över lokaler i grann-

fastigheten Uranus 2 i flera steg. Det sista steget genomfördes under föregående 

år, vilket innebär att målsättningen att samla verksamheten i centralt belägna 

lokaler nu uppnåtts. 

De nationella styrdokumenten ställer krav på en flexibel och kontinuerlig 

utbildning där eleven skall kunna kombinera olika kurser och skolformer inom 

Vuxenutbildningen hela året. Detta gör det helt nödvändig med en samman-

hållen verksamhet. Skolinspektionen har vid tidigare besök gett påpekanden 

gällande detta, vilket ytterligare understryker behovet att sammanföra enheterna 

så nära varandra som är praktiskt möjligt. 
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Behovet av en säker kommunikation mellan fastigheterna på Bryggaregatan har 

blivit mer påtagligt allteftersom flödet av elever och personal mellan lokalerna 

ökat sedan 2015. Behovet av passagen har lyfts fram i de Lokalresursplaner som 

nämnden beslutat om vid sammanträdena 2019-01-29, 2019-12-10 och 2020-

12-15. På grund av flera byten av ägare till fastigheten Uranus 2 och en lång 

utredningstid för anslutningen i fastigheten Vulcanus 16 har ärendet dragit ut på 

tiden. Genom den framställan om utredning av glasbron som gjordes 2021-02-

11 till Lokalförsörjningsförvaltningen har nu projekteringen genomförts. Detta 

har lett till framtagande av de avtalsförslag som Lokalförsörjningsnämnden 

godkände 2021-04-20 och översände Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

för beslut.  

Elevperspektivet 

Med tanke kraven på en flexibel utbildning där eleven skall kunna kombinera 

olika kurser och skolformer inom Vuxenutbildningen verkar en stor mängd 

elever i båda dessa fastigheter under en skoldag. Det medför mycket förf-

lyttningar mellan fastigheterna, vilket skapar både arbetsmiljöproblem och 

säkerhetsproblem. Vuxenutbildningen ser därför en stor nytta med att anknyta 

lokalerna med en glasövertäckt bro ovan Bryggaregatan. 

Om det blir av underlättar det för elever att gå mellan husen genom ett bättre 

flöde. Det ger mindre stressande mellan lektionspass och mindre trängsel vid 

huvudentrén som normalt är hårt belastad. Det ger en större närhet till 

gemensamma resurser som bibliotek, studiehallar och elevcafeteria. Det binder 

ihop hela skolan på ett mer naturligt sätt. 

Om det inte blir av blir det svårare för elever att förflytta sig mellan fastigheter. 

Säkerhetsaspekten när många elever går på gatan mellan fastigheterna både 

gällande trafik och gällande halkrisk på vintern är ett problem. 

Medarbetarperspektivet 

Med tanke kraven på en flexibel och kontinuerlig utbildning där eleven skall 

kunna kombinera olika kurser och skolformer inom Vuxenutbildningen verkar 

en många medarbetare i båda dessa fastigheter under en arbetsdag. Det medför 

mycket förflyttningar av både personer och läromedel på gatan mellan fastig-

heterna, vilket skapar både arbetsmiljöproblem och säkerhetsproblem. Vuxen-

utbildningen ser därför en stor nytta med att anknyta lokalerna med en glas-

övertäckt bro ovan Bryggaregatan. 

Om det blir av kommer det att underlätta för all personal eftersom de flesta 

elever och lärare har undervisning i båda fastigheter. 

Om det inte blir av blir det mer stress för pedagogisk personal för att de flesta 

har undervisning i båda fastigheter med längre sträckor mellan schemalagda 

lektioner, till arbetsrummet och pausutrymmen. För servicepersonalen leder det 

till en ökad arbetsbelastning eftersom de verkar i båda fastigheterna, samt en 

ökad stress på morgonen med längre sträckor att gå och ta med material när 

salarna ska hinnas städas på båda sidor innan lektionsdagen startar. 
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Ekonomiperspektivet 

I samband med att ärendet med passagen väcktes gav dåvarande fastighetsägare 

till Uranus 2 en preliminär kostnadskalkyl för själva glasbron på 2,5 mnkr. Det 

har framkommit att denna kalkyl inte var baserad på några offerter och 

inkluderade inte anslutningsarbetena i båda fastigheterna. Nuvarande fastighets-

ägare har på Lokalförsörjningsförvaltningens uppdrag nu gjort kalkyler som 

baseras på konsultinsatser och skarpa offerter vilket gett förslag till två tilläggs-

avtal: 

1. Med Offentliga Hus gällande glasbron tillhörande fastigheten Uranus 2 

som löper på 10 år, till en kostnad på 459 000 kr/år. 

2. Med IBAB gällande anslutningen av bron och anpassningar i fastigheten 

Vulcanus 16 som löper på 3,5 år till en kostnad på 159 000 kr/år. 

Verksamhetens totala ökning av hyreskostnaden blir 3,3%. Ställt i relation till en 

större efterfrågan på Vuxenutbildning ökar inte kostnaden per heltidselev. 

Nedan visas lokalkostnaderna sett över tid och jämfört med gymnasieskolans 

lokalkostnader (de yrkesinriktade skolorna är inte med i jämförelsen): 

Jämförelse Hyra Elevtal, heltid Kostnad 

per heltidselev 

2009 Vuxenutbildningen 14,5 mnkr  1 854 st 7 820 kr 

 GY Sven Erikson, Bäckäng 18,5 mnkr 2 094 st 8 834 kr 

 

2015 Vuxenutbildningen 11,9 mnkr   2 277 st   5 226 kr 

 GY Sven Erikson, Bäckäng 23,3 mnkr 2 388 st 9 757 kr 

 

2021 Vuxenutbildningen 18,6 mnkr 2671 st 6 963 kr 

 GY Sven Erikson, Bäckäng 20,1 mnkr 2 763 st 7 275 kr 

 

2022 Vuxenutbildningen 19,2 mnkr# 3000 st* 6 400 kr 
  # =hyra inkl glasbron  * = elevtal prognos 10-15% ökning 

Vid en uppsägning av hälften av lokalerna på Simonsland blir årshyra 17,5 mnkr 

och kostnad per heltidselev 5 833 kr. 

Med nuvarande lokaler bedömer verksamheten att de har den kapacitet och 

flexibilitet som behövs för att möta en ökad efterfrågan på utbildningsplatser. 

Verksamheten prognosticerar inte med några framtida behov av ytterligare 

lokaler, men en sammankoppling av befintliga lokaler ger många fördelar ur 

olika perspektiv.  

Om nämnden beslutar att inte godkänna avtalsförslaget kommer nedlagda 

kostnader för projektering både från IBAB och Offentliga Hus att direkt-

faktureras verksamheten. Lokalförsörjningsnämnden har inte gjort en slutlig 

sammanställning av dessa kostnader, men  bedömningen är att det kan hamna 

mellan 100 000 kr – 150 000 kr. 
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Slutsatser 

Utredningen visar att det finns en betydande verksamhetsnytta med en gångbro 

över Bryggaregatan. Nyttan handlar i första hand om att skapa goda 

förutsättningar för en flexibel utbildning där elever och personal enkelt kan röra 

sig mellan de olika utbildningarna i lokalerna. En sådan lösning skulle också 

skapa en bättre tillgång till gemensamma resurser och knyta ihop 

Vuxenutbildningen på ett naturligt sätt. Nämnden konstaterar samtidigt att 

kostnaden blev avsevärt högre än vad som aviserats initialt. Nämnden har 

tilldelats en budgetförstärkning för att möta en ökad efterfrågan på 

vuxenutbildning. Att använda en så stor andel av budgettillskottet till en 

gångbro vore inte ansvarsfullt. En  sammanvägd bedömning är att kostnaden 

inte vägs upp av verksamhetsnyttan för en gångbro. 

 

Beslutsunderlag 

1. Risk och konsekvensanalys från verksamheten 

                                

Samverkan 

FSG 2021-05-12 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 
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Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Risk och konsekvensanalys, bron mellan Vulcanus och Uranus  

2021-02-08, kl.13-14 

Medverkande: Sead Omerovic intendent Vuxenutbildningen  

                           Cordula Hernqvist Huvudskyddsombud Vuxenutbildningen  

 

Personal, 
lärare och 
övrig 
personal 

Problem Riskbedömning 
1-4 
1= liten  
4= stor 

Konsekvens  Förbättringar 
Vad ska göras 

Vem När ska det 
vara 
genomfört 

Lärare Risk att det blir 
mycket folk 
som går förbi 
salar vänstra 
hörnet på plan 
4 

2 Kan störa 
undervisningen.  

Gardiner eller 
frostat glas vid 
behov så att 
det inte syns 
utanför 

Intendent 
i 
samarbete 
med HSO.  

Utvärdering 
våren 2022 
för att se 
om det 
finns 
behov. 

All 
personal 

Kan störa 
undervisningen 
på plan 4. 

1 Byggnation kan 
störa. 

Förvarna all 
berörd 
personal och 
eventuellt flytta 
undervisningen. 

Intendent, 
rektorer 
och HSO. 

Våren 
2021. 

Lärare 
som 
undervisar 
i sal 409 

Sal 409 
minskas 

3 Stora grupper 
kommer inte 
kunna ha 
undervisningen 
i sal 409. 

Stora grupper 
förflyttas i 
andra salar 

Rektor Hösten 
2021 

Personal 
och elever 

Toaletter på 
plan 4 

2 Finns risk för 
större tryck på 
toaletter på 
plan 4 på 
Vulcanus. 

Tillsyn och 
städning oftare.  

Intendent 
och HSO 

Våren 2022 

       

       

 

 



 

Flödesschema 

 

Vulcanus  

Totala antal elever per dag för hela verksamheten / 800-900 elever  

Elever på plan 4 är cirka 200-300 per dag 

Personal: 130 st 

 

 

Uranus  

Totala antal elever 700-800 elever per dag  

Elever på plan 3 är cirka 200-300 per dag 

Personal: 40 st 

 

Fler personer kommer gå från Uranus till Vulcanus för att där finns bibliotek, kafeteria och stor 

personalrum.  

Totala antal elever och personal som vi tror går över genom bron i snitt per dag är 250-350 personer.  



Bilaga till RoK av brobyggandet Fabriksgatan – Bryggaregatan 
 
Fördelar med bron utifrån medarbetarnas och elevernas perspektiv: 
 
Komvux är lokaliserat på flera olika platser i stan. En stor del av skolan är på Fabriksgatan 
och Bryggaregatan. Vi som jobbar på Komvux jobbar på båda sidor gatorna (Fabriksgatan 
och Bryggaregatan) och även elever kan ha lektioner på båda sidor. Bron skulle underlätta 
arbetet för alla personalgrupper på Komvux – lärare, vaktmästare, städ eftersom vi rör oss / 
jobbar i husen både på Fabriksgatan och Bryggaregatan. 
 
För att komma från den ena sidan till den andra behöver vi för tillfället korsa en rätt så 
trafikerat väg (= Bryggaregatan) vilket upplevs som ett stort störningsmoment, särskild i 
dåligt väder. Det är för tillfället omöjligt att ta med sig en datavagn från Fabriksgatan (där de 
flesta datavagnar finns) över till Bryggaregatan (där det bara finns en). Har du din arbetsplats 
på ena sidan gatan men lektioner på andra sidan kan du behöva bära tunga korgar med 
material, igen för att det är svårt ”att köra över” vagnar till andra sidan.  
 
Även eleverna rör sig mellan husen eftersom de kan ha lektioner på båda sidor gatan. 
Dessutom finns det stora elevcaféet på Fabriksgatan och studerar man på Bryggaregatan och 
vill inhandla mat och dryck måste man korsa vägen för att ta sig dit. Igen, bron skulle 
underlätta detta för eleverna. Och det berör ett stort antal elever. Enbart Vårdvux på 
Bryggaregatans våning 5 + 6 har ungefär 350 studerande (hel- + deltid), sammanlagd är det 
ungefär 600-700 elever på Bryggaregatan och 1500 elever på Fabriksgatan. Och det 
förutspås även en ökning av elever i framtiden. 
 
Bron skulle alltså inte bara underlätta förflyttningen av personal och material utan det skulle 
också spara tid och upplevas som ett säkrare alternativ (både för elever och personal). Bron 
skulle även förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade som också har behov av att 
förflytta sig mellan fastigheterna vilket för tillfället inte är möjligt. Från personalens håll har 
vi önskat oss en sammanknytning av Bryggaregatan och Fabriksgatan sedan 2016 och ser 
verkligen fram emot bron! 
 
 
Cordula Hernqvist 
Huvudskyddsombud 
Vuxenutbildningen i Borås 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr LFN 2021-00122 2.6.1.1 

Tecknande av tilläggsavtal med Offentliga Hus 
avseende Gångbron  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma.  

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF) bedriver idag 
utbildningsverksamhet i två olika fastigheter: 

Vulkanus 16, adress Bryggaregatan 13-17 genom fastighetsägare IBAB   

Uranus 2, adress Bryggaregatan 12 genom fastighetsägare Offentliga Hus  

För att underlätta kommunikationen mellan dessa två fastigheter föreligger det 
ett behov av en gångbro. Gångbron kommer att uppföras över Bryggaregatan. 
Idag finns det flera alternativ som bifogad ritning visar. Processen är pågående 
och görs i samverkan mellan samtliga parter. 

Offentliga Hus kommer att uppföra, underhålla och äga gångbron. Gångbron 
kommer att påverka nuvarande ytor i Vulkanus 16 som i och med det behöver 
förändras. Tilläggsavtal kommer därmed att tecknas med vardera 
fastighetsägare.  

Om projektet inte genomförs kommer GVUF att bli direktfakturerade nerlagda 
kostnader (bygglovskostnader, tekniska konsulter, kostnader för arkitekter etc.) 
från båda fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag tilläggsavtal Offentliga Hus 

2. Ritning gångbron 

 



Fastighet Uranus 2
Adress Fabriksgatan 12
Hyresvärd Offentliga Hus
Yta Gångbron
Hyra ca 429 000 kr/år Beräknad på en investering av 4 000 000 kr
Avtalstid 10 år
Avetableringskostnad 220 000 kr
Moms Exkl.

Hyra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Självkostnadshyra  ca 429 000 kr
Avetableringskostnad 220 000 kr

Hyran är beräknad och kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Nytt tilläggsavtal, Lokalförsörjningnämnden
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Vulkanus 16

Ombyggnad

Kommunala Vuxenutbildningen

Arbetslivsförvaltningen

Sociala Omsorgsförvaltningen

(VUX)

(ALF)

(SOF)

MB160
Längdmått
1,98 m

MB160
Bild

MB160
Ögonblicksbild

MB160
Ögonblicksbild

MB160
Ögonblicksbild

MB160
Polygon

MB160
Rektangel

MB160
Ögonblicksbild

MB160
Pil

MB160
Pil

MB160
Linje

MB160
Rektangel

MB160
Polylängdmått

MB160
Rektangel

MB160
Polylängdmått
35,89 m

MB160
Textruta
39 m

MB160
Rektangel

MB160
Linje

MB160
Linje

MB160
Längdmått
18,20 m

MB160
Längdmått
24,82 m

MB160
Längdmått
6,67 m

MB160
Längdmått
17,02 m
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 
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Dnr LFN 2021-00122 2.6.1.1 
 

  

 

Tecknande av tilläggsavtal med Offentliga Hus 

avseende Gångbron  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 

avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma.                   

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF) bedriver idag 

utbildningsverksamhet i två olika fastigheter: 

Vulkanus 16, adress Bryggaregatan 13-17 genom fastighetsägare IBAB   

Uranus 2, adress Bryggaregatan 12 genom fastighetsägare Offentliga Hus  

För att underlätta kommunikationen mellan dessa två fastigheter föreligger det 

ett behov av en gångbro. Gångbron kommer att uppföras över Bryggaregatan. 

Idag finns det flera alternativ som bifogad ritning visar. Processen är pågående 

och görs i samverkan mellan samtliga parter. 

Offentliga Hus kommer att uppföra, underhålla och äga gångbron. Gångbron 

kommer att påverka nuvarande ytor i Vulkanus 16 som i och med det behöver 

förändras. Tilläggsavtal kommer därmed att tecknas med vardera 

fastighetsägare.  

 

Om projektet inte genomförs kommer GVUF att bli direktfakturerade nerlagda 

kostnader (bygglovskostnader, tekniska konsulter, kostnader för arkitekter etc.) 

från båda fastighetsägare.             
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Beslutsunderlag 

1. Förslag tilläggsavtal Offentliga Hus 

2. Ritning gångbron                                

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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§ 54 Dnr LFN 2021-00072 2.6.1.1 

Tecknande av tilläggsavtal med IBAB avseende 
Gångbron  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma.  

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF) bedriver idag 
utbildningsverksamhet i två olika fastigheter: 

Vulkanus 16, adress Bryggaregatan 13-17 genom fastighetsägare IBAB   

Uranus 2, adress Bryggaregatan 12 genom fastighetsägare Offentliga Hus  

För att underlätta kommunikationen mellan dessa två fastigheter föreligger det 
ett behov av en gångbro. Gångbron kommer att uppföras över Bryggaregatan. 
Idag finns det flera alternativ som bifogad ritning visar. Processen är pågående 
och görs i samverkan mellan samtliga parter. 

Offentliga Hus kommer att uppföra, underhålla och äga gångbron. Gångbron 
kommer att påverka nuvarande ytor i Vulkanus 16 som i och med det behöver 
förändras. Tilläggsavtal kommer därmed att tecknas med vardera 
fastighetsägare.  

Om projektet inte genomförs kommer GVUF att bli direktfakturerade nerlagda 
kostnader (bygglovskostnader, tekniska konsulter, kostnader för arkitekter etc.) 
från båda fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag tilläggsavtal IBAB 

2. Ritning gångbron 

 



Fastighet Vulkanus 16
Adress Bryggaregatan 13-17
Hyresvärd IBAB 
Yta Anpassningar i befintlig förhyrd  yta
Hyra 159 000 kr/år Beräknad kostnad på 400 000 kr och start 2021-01-01
Index 60 % KPI
Avtalstid till 2024-07-31
Moms Exkl.

Hyra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Självkostnadshyra 159 000/år

Hyran är beräknad och kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Nytt tilläggsavtal, Lokalförsörjningnämnden
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Vulkanus 16

Ombyggnad

Kommunala Vuxenutbildningen

Arbetslivsförvaltningen

Sociala Omsorgsförvaltningen

(VUX)

(ALF)

(SOF)

MB160
Längdmått
1,98 m

MB160
Bild

MB160
Ögonblicksbild

MB160
Ögonblicksbild

MB160
Ögonblicksbild

MB160
Polygon

MB160
Rektangel

MB160
Ögonblicksbild

MB160
Pil

MB160
Pil

MB160
Linje

MB160
Rektangel

MB160
Polylängdmått

MB160
Rektangel

MB160
Polylängdmått
35,89 m

MB160
Textruta
39 m

MB160
Rektangel

MB160
Linje

MB160
Linje

MB160
Längdmått
18,20 m

MB160
Längdmått
24,82 m

MB160
Längdmått
6,67 m

MB160
Längdmått
17,02 m



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
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501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 
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Dnr LFN 2021-00072 2.6.1.1 
 

  

 

Tecknande av tilläggsavtal med IBAB avseende 

Gångbron  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 

avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma.             

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF) bedriver idag 

utbildningsverksamhet i två olika fastigheter: 

Vulkanus 16, adress Bryggaregatan 13-17 genom fastighetsägare IBAB   

Uranus 2, adress Bryggaregatan 12 genom fastighetsägare Offentliga Hus  

För att underlätta kommunikationen mellan dessa två fastigheter föreligger det 

ett behov av en gångbro. Gångbron kommer att uppföras över Bryggaregatan. 

Idag finns det flera alternativ som bifogad ritning visar. Processen är pågående 

och görs i samverkan mellan samtliga parter. 

Offentliga Hus kommer att uppföra, underhålla och äga gångbron. Gångbron 

kommer att påverka nuvarande ytor i Vulkanus 16 som i och med det behöver 

förändras. Tilläggsavtal kommer därmed att tecknas med vardera 

fastighetsägare.  

 

 

Om projektet inte genomförs kommer GVUF att bli direktfakturerade nerlagda 

kostnader (bygglovskostnader, tekniska konsulter, kostnader för arkitekter etc.) 

från båda fastighetsägare.       
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Beslutsunderlag 

1. Förslag tilläggsavtal IBAB 

2. Ritning gångbron                                

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Caroline Jansson 
Handläggare 
033 358048 
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Gymnasie- och 
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Dnr GVUN 2021-00084 1.1.3.1 
 

  

 

Tillsättning av tjänst som gymnasiechef för 

gymnasiesärskola tillika rektor vid Bergslenagymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att delegera beslut om 

tillsättning av tjänst som gymnasiechef för gymnasiesärskola, tillika rektor för 

Bergslenagymnasiet vid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till 

nämndens presidium        

Ärendet i sin helhet 

Rekryteringsprocess pågår inför tillsättning av tjänst som gymnasiechef för 

gymnasiesärskola, tillika rektor för Bergslenagymnasiet. För att beslut om 

tillsättning inte ska fördröjas genom att invänta nämndsammanträde delegerar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut A 2:1 i delegationsordningen 

om tillsättning av tjänst som gymnasiechef/rektor vid Bergslenagymnasiet till 

nämndens presidium. Beslutet ska anmälas vid närmast följande 

nämndsammanträde.                    

Samverkan 

FSG 2021-05-12 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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Susanne Heed 
Handläggare 
033 357771 
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Yttrande över remiss - Motion: Öka den fysiska 

aktiviteten hos unga 

KS Dnr 2020-00775 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker Motion: Öka den fysiska 

aktiviteten hos unga.  

        

Ärendet i sin helhet 

Frågan med mer rörelse i skolan har varit aktuell sedan slutet av 60-talet och 

diskussionerna har varit intensiva under 90-talet och framåt. Forskning visar att 

det behövs tidiga insatser för att ändra individers beteendemönster. Därför är 

de flesta dokumenterade och utvärderade insatserna riktade mot förskola och 

skolan lägre åldrar.  

 

Många förskolor och skolor i riket har startat olika projekt. Kortvariga projekt, 

som av olika anledningar exempelvis brist på pengar eller engagemang läggs ner, 

vilket gör att det är svårt att hitta konkreta resultat.  Effekterna av de satsningar 

som görs är svåra att mäta och kräver långsiktighet.  

 

Fritid och folkhälsoförvaltningen eller motsvarande i olika kommuner satsar då 

och då på integration genom idrott och här i Borås finns exempelvis medel att 

söka för idrottsföreningar om de vill jobba med frågan. Föreningarna drivs av 

engagemang och ideella krafter, och är inte som förvaltningarna begränsade av 

arbetstid och budgetramar. En del projekt jobbar med uppsökande verksamhet 

och har vissa möjligheter att fånga upp hela familjer. En nyckelfaktor är att 

fånga upp de ungas föräldrar. Det är i unga åldrar motionsvanor byggs. Är inte 

föräldrarna med och förstår vikten av det så kommer man ingenstans och 

projekt som sätts igång med stor entusiasm och engagemang dör tyvärr ut efter 

en eller ett par säsonger /år. 

 

Samtliga elever i Borås stads gymnasieskolor har idrott på schemat under åk 1. 

Utöver detta finns det ca 300 elever som valt speciella idrottsutbildningar.  
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Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (vår 2021) visar att en stor andel av 

unga i gymnasieåldern tränar på sin fritid minst en gång i veckan.  

 
Men visar också att det finns socioekonomiska problem kopplade till fysisk 

aktivitet på fritiden där så mycket som 33% anger att det stämmer delvis att det 

kostar för mycket att deltaga i fritidsaktiviteter.  

 
Det finns också ett antal unga i gymnasieåldern som helt eller delvis uppger att 

de hindras från att deltaga i fritidsaktiviteter av sin familj.  
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Insatser tidigt i barns liv, som främjar deras kognitiva förmågor, kan med tiden 

förklara socioekonomisk framgång och positiv utveckling senare i livet. De 

tidiga insatserna, menar forskare, ger effekter under hela det fortsatta livet och 

en ackumuleringsprocess kan på så sätt skapas. Figur 10 (lånad från Rapport 

2014: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg)  illustrerar hur 

välfärdssamhällets investeringar bör prioriteras, enligt amerikanska forskare 

inom det ekonomiska fältet, för att stärka denna ackumuleringsprocess. Detta 

skulle ge bäst effekt på barns utveckling, höja produktionsförmågan i samhället 

och slutligen vara samhällsekonomiskt lönsamt 

 

 
 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden instämmer med Kristdemokraterna 
att den fysiska aktiviteten hos barn och unga är viktig men anser att 
ungdomarna i gymnasieskolan får en bra grundläggande kunskap om vikten av 
fysisk aktivitet och att det inte behöver vidare utredning för att öka den. 
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Insatser för att få ungdomar i gymnasieåldern i rörelse grundläggs i det arbete 
som redan sker i grundskolorna i samarbete med Fritid och 
folkhälsoförvaltningen. Ytterligare insatser för att få ungdomar i 
gymnasieåldern att öka fysisk aktivitet kan vara att motverka socioekonomiska 
skillnader som hindrar unga från att delta i fritidssysselsättning.  
 
               

Samverkan 

FSG 210512 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



MOTION KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-10-15 

 
 

 
 
 
 
 
Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

 
Fysisk aktivitet har en positiv effekt både på den fysiska och psykiska hälsan. Det gynnar både 
inlärning, koncentration och hälsotillståndet. Fysisk aktivitet kan minska den psykiska ohälsan, 
något som fler och fler ungdomar idag lider av. Västra Götalandsregionen (VGR) har ett 
prioriterat mål om att fler barn och unga ska vara fysiskt aktiva minst 60 min/ dag. I 
Handlingsplan 2019-2022 Fysisk aktivitet hos barn och unga beskrivs hur VGR arbetar med att få 
fler i rörelse. En del i projektet är t.ex att få fler att gå eller cykla till skolan.  
 
I Borås Stads Välfärdsbokslut 2018 anges att 23 % av tjejerna i årskurs 1 på gymnasiet ägnar sig 
åt fysisk aktivitet minst 4 gånger/ vecka. Av killarna är det 38 % i årskurs 1 på gymnasiet. Då 
fysisk aktivitet i unga åldrar oftare resulterar i att man fortsätter vara fysisk aktiv även som äldre 
resulterar detta även i att hälsan är bättre när man blir äldre.  
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har ett mer aktivt samarbetet med grundskolorna för att öka 
den fysiska aktiviteten hos barn och yngre ungdomar. Under 2019 tog Grundskoleförvaltningen 
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram en rapport om hur fler barn och unga skulle börja 
röra på sig, rapporten Mer rörelse i skolan. Det borde även ske ett liknande samarbete med 
gymnasieskolorna för att få fler äldre ungdomar att röra på sig. Några grundskolor i Borås har 
infört pulshöjande aktiviteter innan eller under skoldagen så som varianter av Puls för lärande. En 
del grundskolor arbetar även med ”Aktiva klassrum” med t.ex höj- och sänkbara bord eller 
möjlighet att sitta på en pilatesboll för att förbättra balansen. Dock så arbetar gymnasieskolorna 
inte lika aktivt med att få fler ungdomar i rörelse. En större insats borde därför ske för att få fler 
ungdomar fysiskt aktiva där fokus bör vara på att få de som är minst aktiva att bli mer aktiva. 
 

Baserat på ovanstående information föreslår Kristdemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar: 

− att uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i 
samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska aktiviteten hos fler 
gymnasieungdomar i Borås Stad 
 
 

 
För Kristdemokraterna Borås 
Lisa Berglund (KD) 
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Yttrande över Remiss – Reviderad vision Borås 2025 

Dnr KS 2020-00585 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Remiss: Revidering 

Visionen Borås 2025 och översänder nämndens kommentarer till 

Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lämnar följande kommenterar till 

Reviderad vision Borås 2025.  

Visionen i sin helhet:  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser visionen som en del av en helhet 

som skall kompletteras med det arbete som sker inom ramen för ett Socialt 

hållbart Borås och nämndens arbete med Bildningsstaden Borås. Visionen som 

helhet är lättöverskådlig genom att den är kortfattad och allmänt hållen samt 

utgör bra grund för tillitsbaserat synsätt.  

Kopplat till visionen hade det varit önskvärt med ett mätbart mål för att kunna 

följa progression, exempelvis Trafikverkets nollvision.  Nämnden utgår ifrån att 

visionens målbilder tas vidare i stadens budget i form av mätbara mål. 

Att visionen görs tillgänglig är viktigt så att alla invånare i Borås har en 

möjlighet att sätta sig in i den.  

Nämnden konstaterar att den redan idag tar ett stort ansvar för att utveckla de 

egna verksamheterna. Dels genom utveckling av framtidens gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, dels genom den snabba digitalisering som sker som en direkt 

konsekvens av nuvarande pandemin. Elevhälsoorganisationen är också en 

bidragande del till elevernas framgång.  

Vid implementering av visionen är det viktigt att processen för hur nämnderna 

skall arbeta in visionen i verksamheten blir tydlig och vilka resurser som finns 

att tillgå för att genomföra det arbetet. I detta sammanhang ser nämnden att det 

är viktigt att både lärare och elever känner sig delaktiga.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppskattar att begrepp såsom 

kunskap, idéer och utbildning är en del av visionen. 
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 ”Vi tar tillvara människors kraft, kunskap förmåga och idéer”, kan utvecklas 

något till att vara tydligt även i rollen som arbetsgivare. Viktigt här är att tänka 

på hur vi vill att alla anställda skall läsa visionen och känna sig som en del av 

den.  

Visionen är också i huvudsak inriktad mot värderingar och ger ingen tydlig 

målbild för stadens olika delar och omgivande landsbygd.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade gärna sett fler remissinstanser 

utanför kommunens egen verksamhet, exempelvis Västtrafik och Västra 

Götalandsregionen. För att nå visionen behöver alla samarbeta.  

Visuellt hade gymnasie och vuxenutbildningsnämnden gärna sett ett grafiskt 

uttryck som uttrycker mer värme och framtid. 

 

Visionsområde 1: Människor möts i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verkar för att skolan ska vara en så 

trygg plats som möjligt för alla elever, prioriterar en väl fungerande integration 

och tar tillvara ungdomarnas demokratiska rättigheter att vara en del i 

utvecklingen av sin undervisning. Det är viktigt med samspel som bygger på en 

ömsesidig respekt mellan unga och vuxna. 

 

Visionsområde 2: Möjligheter och mod att utvecklas 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tycker det är bra att det livslånga 

lärandet uttrycks så tydligt. Möjligheter till kompetenväxling och personlig 

utveckling är än mer viktigt i framtiden. Alla utbildningsvägar är inte spikraka.   

Det finns många företag som är framgångsrika inom andra branscher än textil 

och handel i och omkring Borås, därför kan det vara begränsande att lyfta fram 

enbart dessa.  

 

Ingen tidshorisont, istället revideras visionen kontinuerligt vid behov 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden instämmer i att detta är ett klokt 

angreppssätt.  

 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på visionen och avser att 

bidra till att göra den verklig genom att vara en pålitlig samarbetspartner. 
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Samverkan 

FSG 210512 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



VISION
BORÅS

REMISSUPPLAGA: BORÅS VISION

Borås är stad och landsbygd, historia och framtid. 

Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever med närhet till varandra och det 
vi behöver i vardagen. Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om människor 
och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut. 

Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog.

Det här är vår vision. Den tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Vi har tagit fram 
visionen tillsammans, och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss 
alla och för framtida generationer. 

VISIONSOMRÅDEN

Människor möts i Borås

Möjligheter och mod att utvecklas

Ett vardagsnära Borås

Omsorg om miljön och varandra



BORÅS VISION

Människor möts i Borås

I Borås finns platser för alla att mötas, helg som vardag. Möten ger glädje och skapar 
 inspiration och social trygghet. 

I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser där vi tar tillvara på varandras 
kunskap och erfarenheter. Små och stora möten och evenemang, många internationellt 
uppmärksammade, gör Borås till en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare. 

Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, 
akademi, föreningar och andra organisationer 
utvecklar Borås. Dialog och lyhördhet är 
grunden för allas delaktighet och infly-
tande över Borås utveckling. 

Det är när vi möts som vi tillsammans 
utvecklar Borås. Tillsammans är vi 
 klokare och kan uträtta så mycket mer.

Möjligheter och mod att utvecklas

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Här finns rika för-
utsättningar för människor och företag att förverkliga idéer och drömmar. I Borås bekräf-
tar vi och tar tillvara människors kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet 
och kreativitet präglar lärandet i skolan, arbetslivet och på fritiden. 

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att 
växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civil-
samhälle finns här attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till 
personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att utvecklas och 
lära livet ut.

Borås utvecklas på arvet inom textil och handel, samtidigt som det 
finns framgångsrika företag på många områden. Vi ligger i topp inom 
miljöteknik och textil innovation. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda ger oss möjlighet att ta tillvara på den kunskap 
och de talanger som finns här. Med innovation och hållbarhet i 
fokus utvecklar vi Borås för alla invånare och för framtida  
generationer.



BORÅS VISION

Ett vardagsnära Borås

Vi som bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi  behöver 
i vardagen, till aktiviteter och till varandra. 

I Borås finns det service, fritidsaktiviteter, kultur och företag 
där människor bor och verkar. Oavsett var du befinner dig 
har du nära till natur och tillgängliga grönområden. Hela Borås 
lever och det vi behöver för en bra vardag finns nära till hands. I 
hela kommunen finns det ett utbud av bostäder som passar olika 
åldrar och olika familjesituationer. Våra bostadsområden är anpas-
sade efter invånarnas behov och präglade av mångfald och öppenhet.

Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av 
människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg 
och parker är våra gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter 
under många av dygnets timmar.  

Omsorg om miljön och varandra

I Borås finns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida genera tioner. 
Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i 
harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med varandra. 

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera energikällor  
och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi skapat förutsättningar 
för enkla och smarta val i vardagen. I Borås  
konsumerar vi närproducerat, återvinner och återanvänder. I Borås är 
det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel eller 
andra miljömässigt anpassade transportmedel. 

I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner oss trygga i 
livets alla skeden. 

Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och  
god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik  
ålderdom. 



KONTAKT

Maja Karlsson, projektledare
E-post: maja.karlsson@boras.se

Tfn: 073-432 89 52



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-18 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00053 1.1.3.1 
 

  

 

Initiativärende - Förbättra språkkunskaper i svenska 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker initiativärendet.        

Ärendet i sin helhet 

Moderaterna och Kristdemokraterna har vid nämndens sammanträde den 9 mars 

lagt ett initiativärende och föreslår nämnden besluta att förvaltningen, ihop med 

lämpliga anställda inom Vård- och omsorgsprogrammet på Vuxenutbildningen t.ex. 

rektor och lärare, påbörjar ett samarbete med berörda verksamheter (Vård- och 

äldreförvaltningen, APL-samordnare inom primärvården och Södra Älvsborgs 

Sjukhus) för att utreda hur man på bästa sätt kan öka svenskkunskaperna hos 

eleverna. 

Nämnden beslutade att remittera ärendet till presidiet för beredning, vilken har 

genomförts vid det extra presidiemötet den 10 maj. Detta efter att presidiet 

diskuterat frågan tillsammans med Vuxenutbildningens ledningsgrupp vid 

genomfört presidiebesök. 

Initiativärendet lyfter fram en viktig fråga som handlar om möjligheten att göra sig 

förstådd på sin arbetsplats likväl som förmågan att kunna tillgodogöra sig 

instruktioner vid sin APL-utbildning (arbetsplatsförlagt lärande). 

Arbetet med att förbättra språkkunskaperna pågår inom vuxenutbildningens 

vårdutbildningar, och kommer även att förstärkas under hösten. Exempel på 

insatser är att vård- och svensklärare arbetar mer fördjupat tillsammans (ex. 

yrkessvenska), högre lärartäthet i elevgrupper som behöver språkstöd, extra fokus 

läggs på språket i början av kurserna, språkombud- och handledarutbildningar, att 

mentorskapet stärks och att möjligheten till längre APL-perioder utreds. Dessutom 

är ett möte inplanerat kring hur APL-platserna på ett ännu bättre sätt kan bidra till 

de studerandes språkutveckling. 

Vuxenutbildningen har samverkansformer när det gäller vård och 

omsorgsutbildningarna, och då även APL, regelbundet i programråd, samverkan 

med APL-samordnare och i lokala styrgruppen för vård och omsorg. 

Med anledning av att förvaltningen i nuläget har ett flertal utvecklingsområden som 

är pausade med anledning av pandemin, och att fokus nu ligger på att stödja 

eleverna i år 3 att ta examen med fullständiga betyg anser inte nämnden att 

ytterligare utredningsuppdrag ska tillföras förvaltningen. Fortsatta prioriteringar 
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kommer även att behöva göras inför höstterminen 2021 och i detta arbete kommer 

nämnden att vara delaktig. 

Nämnden konstaterar att vuxenutbildningen redan har ett pågående arbete med att 

stärka språkkunskaperna hos de studerande och avstyrker därmed initiativärendet.      

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende Förbättra språkkunskaper i svenska                              

Samverkan 

FSG 2021-05-12 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



INITIATIVÄRENDE    2021-03-09 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

     

Initiativärende Förbättra språkkunskaper i svenska  
 
 
Både medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen, primärvården och på Södra Älvsborgs 
Sjukhus (SÄS) informerade på programrådet för Vård- och omsorgsprogrammet 2 mars att flera 
elever, främst på vuxenutbildningen, har bristande språkkunskaper i svenskaspråket. Detta 
medförde bl.a. att mycket tid behövde läggas på att förklara ord och begrepp i svenskaspråket 
istället för att kunna undervisa praktiska moment under arbetsplatsförlagt lärande (APL). Även 
om en stor del av problematiken bottnar i nationella beslut så som integrationspolitik, för kort tid 
för användning av tillfälliga statsbidrag, t.ex. Äldreomsorgslyftet, och antalet 
undervisningstimmar i svenska så är det Borås Stad och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen som ansvarar för att utbilda elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet. Det är flera av dessa elever som sedan börjar arbeta inom äldreomsorg och 
sjukvård. Vi ansvarar därför för att de elever som utbildas har tillräckliga kunskaper i svenska för 
att klara av att arbeta, förstå och göra sig förstådda på sin arbetsplats. 
 
 
Baserat på ovanstående föreslår Kristdemokraterna och Moderaterna att Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
− att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, ihop med lämpliga anställda inom Vård- och 
omsorgsprogrammet på Vuxenutbildningen, t.ex. rektor och lärare,  påbörjar ett samarbete med 
berörda verksamheter (Vård- och äldreförvaltningen, APL-samordnare inom primärvården och 
Södra Älvsborgs Sjukhus) för att utreda hur man på bästa sätt kan öka svenskakunskaperna hos 
eleverna 
  
 
 
För Allianspartierna i Borås –  Kristdemokraterna och Moderaterna 
 
Oliver Öberg Björn-Ola Kronander Lisa Berglund  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
    
Rasmus Kivinen Alexandra Florén   
Moderaterna Kristdemokraterna   
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2021-04-14—2021-05-03 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2021-04-14—2021-05-03 .               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

   

UPPR 

  

FSG-protokoll 2021-05-12 

 

2021-05-03 14226 

 

IN Revisionskontoret Revisionsberättelse och 

revisionsredogörelse 2020 Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden 

2021-00095 

2021-04-29 14216 

 

IN Skolverket  Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

behörighetsgivande utbildning för 

lärare i yrkesämnen för 2021, Dnr 

8.1.2-2021:0006159 

2021-00092 

2021-04-28 14198 

 

IN Skolverket  Beslut från Skolverket gällande 

statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning - 

Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2020 

2020-00171 

2021-04-28 14197 

 

IN Skolverket  Beslut från Skolverket gällande 

statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning - 

Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2020 

2020-00172 

2021-04-28 14196 

 

IN Skolverket  Beslut från Skolverket gällande extra 

statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning för 2020 

2020-00209 
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2021-04-28 14195 

 

IN Skolverket  Beslut från Skolverket gällande 

statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning - Yrkesförare för 2020 

2020-00020 

2021-04-26 14188 

 

IN Specialpedagogiska 

myndigheten 

Beslut om statsbidrag för 

utvecklingsprojekt DigiStöd 

2020-00249 

2021-04-23 14176 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen - 

Kvalitetsgranskning av det strategiska 

arbetet med lärares 

kompetensutveckling 

2021-00025 

2021-04-23 14174 

 

IN Skolverket  Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

digitalisering av nationella prov för 

2021 

2021-00086 

2021-04-21 14160 

 

IN Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

4. Dom från Förvaltningsrätten i 

Jönköping i mål 5684-20 

2020-00204 

2021-04-13 14143 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen med 

anledning av anmälan mot 

Viskastrandsgymnasiet, dnr 2021:2341 

2021-00075 

2021-04-14 14142 

 

IN Skolinspektionen 3. Återkoppling av Skolinspektionens 

efter granskning av gymnasieskolors 

fjärr- och distansundervisning våren 

2021, Viskastrandsgymnasiet 

2021-00067 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-18 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 18 maj 2021.          

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 5.                               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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