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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kallas till sammanträde: 
 
Tid: Tisdagen den 28 mars klockan 14.00 
 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 14.00-16.00 
 
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5 
 
1 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
 Tid för justering fredagen den 31 mars. 
 
2 Godkännande av föredragningslistan 
 
3 Allmänhetens frågestund 
 
Beslutsärenden 
 
4 Budgetuppföljning/prognos februari 2017 (2017/UN0078 042)     Bilaga 
 
5 Ändrad antagningsorganisation för gymnasieskolan läsåret 2017/2018 

(2016/UN0145 612)     Bilaga 
 
6 Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2017/2018 

(2017/UN0079 617)     Bilaga 
 
7 Remiss – Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som 

huvudman för utökning av en befintlig gymnasieskola, Realgymnasiet 
i Borås (2017/UN0071 612) Bilaga 

 
8 Remiss – Kultur- och biblioteksprogram 2017-2018 (2017/UN0074 889) Bilaga 
 
9 Utvärdering 2016 – Plan för lika rättigheter och möjligheter 

(2017/UN0080 026) Bilaga 
 
10 Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges 

beslut som inte ingår i budget, tertial 1 2017 (2017/UN0081 007 ) Bilaga 
 
11 Redovisning av uppdrag i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

budget 2017 – Utreda ytterligare modeller för en lyckad integration 
(2017/UN0082 106) Bilaga 

 
12 Remiss – Motion; Företagande för nyanlända – en möjlighet redan under 

SFI (2017/UN0057 616) Bilaga 
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13 Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 
 
14 Avgivna skrivelser enl. bilagd förteckning 
 
15 Delegationsbeslut 
 
16 Övriga frågor 

• Rapport från programråd/lärlingsråd/YH ledningsgrupp 
• Kontaktpolitikerbesök 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande Anders Waldau 
  Utbildningschef   



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Budgetuppföljning/prognos februari 2017 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för februari 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0078 042 
Handläggare:  Michael Malmström, tel. 033-35 77 37 

Ärende 4 



 

10-dagars, februari 2017  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 
 2016 2017     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad  

Nämndbudget  Periodiserad 
nettobudget  

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad  

Avvikelse  Prognos
avvikelse  

Central administration 1 657 27 939 4 657 13 160 -8 503 7 100 

Politisk verksamhet 37 1 247 205 118 87  

Gymnasieskola 60 801 345 617 56 937 55 511 1 426  

Vuxenutbildning 6 115 70 279 11 498 17 838 -6 340  

Gymnasiesärskola 5 688 33 243 5 469 5 028 441  

Kvalitet och utveckling 514 4 194 689 543 146  

Naturskola 9 408 68 0 68  

Insatser enligt LSS 774 2 532 412 1 495 -1 083  

Buffert 0 4 941 824 0 824  

Verksamhetens nettokostnader  75 595 490 400 80 759 93 693 -12 934 7 100 

Kommunbidrag  483 300     

Resultat jfr med kommunbidrag  -75 595 -7 100 -80 759 -93 693  0 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat  7 100     

Resultat jfr med tillgängliga medel   0     

Verksamhetsmått 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2016  Budget 2017  Utfall Jan 2017  Utfall Feb 2017  

Totalt antal elever i Borås skolor. 4 192 4 406 4 366 4 349 

Antal elever från andra kommuner. 1 146 1 071 1 191 1 174 

- Varav Antal Asylsökande 153 164 162 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 477 500 495 481 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2016  Budget 2017  Utfall Jan 2017  Utfall Feb 2017  

Totalt antal elever i Borås skolor 103 95 90 91 

Antal elever från andra kommuner 32 33,5 34 34 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 4 7,5 5 5 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Prognos för helåret. 
Målsättning för 2017 är att klara budget. I prognosen tom februari antas att budget håller och därmed rapporeras inga 
avvikelse, med KS beslut om att förvaltningen får använda 7,1 mnkr under året, förutsatt att förvaltningen tilldelas medel för 
att fortsatt klara verksamheten för flyktingar. 
Årets löneökningar är i budget utspridd med jämna tolftedelar över året. Även kostnaden för läromedel ligger med jämna 
tolftedelar i budget. Inköpen sker till största delen i slutet av året då man kan bedöma årets förväntade resultat. 
Avvikelser 
-8,5 mnkr Gemensam ADM, hyror är inte fördelade ut till verksamheterna. 
1,4 mnkr Gymnasieskolan, verksamheten är ej belastad med hyror för jan och feb. Ombudgetering kommer genomföras där 
skollyfts medel kommer fördelas till verksamheten samt medel för flyktingar när fördelningen är klar från ekonomistyrning. 
-6,3 mnkr Vux, beror på ej bokförda statsbidrag. 
0,4 mnkr Gymnasiesärskolan, lägre kostnader för personal, material och tjänster än planerat i budget. 
-1,1 mnkr LSS verksamhet, ej fakturert för interkommunala elever, detta görs vid avstämning i mars. Högre kostnader än 
planerat för personal. 
0,1 mnkr Kvalitet och utveckling, lägre kostnad för personal, material och tjänster än vad som planerats i budget. 



 

10-dagars, februari 2017  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
0,1 mnkr Naturskolan, faktureras i slutet av året. 
0,8 mnkr Buffert, avvaktar omfördelning. 



Prognos  2017, Tkr
Avv.mot Bu Avv.mot Bu Skillnad Jämförelse Jämförelse

Enhet                               Tkr Pr. Feb 17 Pr. Feb 16 mot Feb 16 Redov 16 Redov 15

---------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ------------------------ ------------------------
251 Gem adm -7 100,0 -4 500,0 -2 600,0 1 823,5 1 048,2

Politiskverksamhet 0,0 0,0 0,0 74,8

2522 Almås 0,0 0,0 0,0 1 163,6 528,2
2523 Bäckäng 0,0 0,0 0,0 -5,7 308,5
2524 Sven Erikson 0,0 0,0 0,0 603,2 131,3
2526 Tullen 0,0 0,0 0,0 6 364,0 67,0
2527 Viskastrand 0,0 0,0 0,0 541,0 21,1

2529 Gy gem 0,0 0,0 0,0 -7 693,2 -6 663,5
SA GYMNASIET 0,0 0,0 0,0 972,8 -5 607,3

2572 AVD för VHT UTV 0,0 0,0 0,0 1 318,3 1 576,9

25312 Grund 0,0 0,0 0,0 -658,8 0,0
25313 Gymn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25314 PU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25315 KY 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25317 SFI 0,0 0,0 0,0 -527,6 -597,4
25316 YH 0,0 0,0 0,0 -2 933,2 0,0
2532 Särvux 0,0 0,0 0,0 319,6 0,0
2533 Gymn Teori 0,0 0,0 0,0 -486,5 2,4
2535 Björkäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2536 Gymn Yrkes 0,0 0,0 0,0 3 742,3 -2 603,6
2534 Vägledn. Hus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2539 Gem 0,0 0,0 0,0 16,5 -0,5

SA KOMVUX 0,0 0,0 0,0 -527,8 -3 199,1

GY SÄR
255110 BE nat pr 0,0 0,0 0,0 -854,1 -1 038,5
255120 Verksamhetstr. 0,0 0,0 0,0 131,2 833,6
255140 BE Korttid 0,0 0,0 0,0 401,9 306,4
25259X AL nat pr 0,0 0,0 0,0 708,9 482,3
252193 AL Yrkestr. 0,0 0,0 0,0 -115,6 600,6
252194 AL Korttid 0,0 0,0 0,0 293,8 -109,7
252790 VS nat pr 0,0 0,0 0,0 973,5 -9,7
25551 Elevboende 0,0 0,0 0,0 321,6 -70,5
2559 Gy sär gem 0,0 0,0 0,0 -129,0 447,8
SA GYMN.SÄR 0,0 0,0 0,0 1 732,2 1 442,4

Navet
256 Naturskolan 0,0 0,0 0,0 48,4 313,5
SUMMA -7 100,0 -4 500,0 -2 600,0 5 442,2 -4 425,5

Central buffert 0,0 0,0 0,0 4 449,2 676,0

RESULTAT -7 100,0 -4 500,0 -2 600,0 9 891,4 -3 749,5
  varav buffert 0,0 0,0 0,0 4 449,2 676,0
Resultat exkl buffert -7 100,0 -4 500,0 -2 600,0 5 442,2 -4 425,5

Krav på överskott
Avvikelse mot ram -7 100,0 -4 500,0 -2 600,0
Ing. Ack. resultat 17 027,7 6 608,8 9 760,8

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Utg. Ack. Resultat 9 927,7 16 500,2 6 011,4
Ersättning för Sociala investeringar 527,5 597,4
Eget Ack 9 927,7 17 027,7 6 608,8

17 027,7 2 067,2

2017-03-28
Michael Malmström GVUF

Prognos månadsjämförelse 17.xlsx



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Ändrad antagningsorganisation för gymnasieskolan lä såret 2017/2018 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ändrad antagningsorganisation för läsåret 2017/2018. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att anpassa organisationen efter att elevernas 
om-/nyval samt vårbetyg redovisats till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2016/UN0145 612 
Handläggare:  Johanna Uhlman, tel. 033-35 77 70 

Ärende 5 



Ändrad antagningsorganisation gymnasieskolan läsåret 2 017/18.

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas 
med hänsyn till ungdomarnas önskemål. (Skollagen 15 kap 30§)

Platser på Introduktionsprogrammen; Preparandutbildning, Yrkesintroduktion, Individuellt 
alternativ samt Språkintroduktion tillkommer.

Tidigare beslut Förslag till 
ny organisation

2016-09-26 läsåret 2017/18
Nationellt pr + Nationellt pr +

Studievägs- IMPRO IMPRO
kod Program/inriktning Antal platser Antal platser

BA-VS Bygg och anläggningsprogrammet 71 71
BAHUS0L-VS Husbyggnad, Lärling 5 5
BAMAL0L-VS Måleri, Lärling 5 5
BF Barn- och Fritidsprogrammet 76+6 76+6
BF-AL Barn- och Fritidsprogrammet/AL 36+4 36+4
BF-SE Barn- och Fritidsprogrammet/SE 40+2 40+2
BFPED0L-AL Pedagogik, Lärling 6 6
BFSOC0L-AL Socialt arbete, Lärling 2 2
BFFRI0L-AL Fritid och hälsa, Lärling 2 2
EE-VS El- och energiprogrammet 60+2 60+2
EK-SE Ekonomiprogrammet 170 170
ES Estetiska programmet 184 184
ESBIL-BÄ Bild och formgivning 50 50
ESDAN-BÄ Dans 30 30
ESEST-VS Estetik och media 44 44
ESMUS-BÄ Musik 30 30
ESTEA-BÄ Teater 30 30
FT-VS Fordons- och transportprogramet 75+5 75+5
HA-AL Handels- och administrationsprogrammet 36+4 36+4
HAADM0L-AL Administrativ service, Lärling 4 4
HAHAN0L-AL Handel och service, Lärling 6 6
HT-AL Hotell- och turismprogrammet 36+4 36+4
HTHOT0L-AL Hotell och konferens, Lärling 6 6
HU-BÄ Humanistiska programmet 60 60
HV Hantverksprogrammet 94+12 80+10
HVFLO-AL Florist 14+2 14+2
HVFLOINR-AL Florist/Inredning 14+2 0+0 OBS! Ändring
HVFRI-AL Frisör 30+4 30+4
HVSTY-AL Stylist, hår och makeup 16+2 16+2
HVTEX-VS Textil design 20+2 20+2
HVFIN0L-VS Finsnickeri, Lärling 2 2
HVFLO0L-AL Florist, Lärling 2 2
HVFLOINR0L-AL Florist/Inredning, Lärling 2 0 OBS! Ändring
HVFRI0L-AL Frisör, Lärling 2 2
HVSTY0L-AL Stylist, hår och makeup, Lärling 1 1
IN Industritekniska programmet 24+4 24+4
INPRK-VS Produkt- och maskinteknik 18+2 18+2
INSVE-VS Svetsteknik 6+2 6+2
INPRK0L-VS Produkt- och maskinteknik, Lärling 4 4
INPRO0L-VS Processteknik, Lärling 2 2
NA-BÄ Naturvetenskapsprogrammet 180 180

Studievägs-
kod Program/inriktning

RL-AL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 42+6 42+6
RLKOK0L-AL Kök och servering, Lärling 5 5
RLBAG0L-AL Bageri och konditori, Lärling 2 2
RLFAR0L-AL Färskvaror, delikatesser, catering, Lärling 5 5
SA-BÄ Samhällsvetenskapsprogrammet 180 180
TE-SE Teknikprogrammet 120 120
VIPRO-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik 12 12
VISAM-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande 12 12
VF-VS VVS- och fastighetsprogrammet       22 22
VFFAS0L-VS Fastighet, Lärling 1 1
VFVVS0L-VS VVS, Lärling 2 2
VFVEN0L-VS Ventilationsteknik, Lärling 1 1
VO-AL Vård- och omsorgsprogrammet 60+12 60+12
VOVAR0L-AL Lärling 10 10
EKENTVS-SE Entreprenörsprogrammet, Spetsutbildning 24 24
IB-SE International Baccalaureate 30 30

TOTALT ANTAL PLATSER 1700 1682

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Anders Waldau
Utbildningschef



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåre t 2017/2018 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasiesärskolans antagningsorganisation för läsåret 2017/2018. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att anpassa organisationen efter elevernas val. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0079 617 
Handläggare:  Elisabeth Jövinger, tel. 033-35 71 40 

Ärende 6 



 2017-03-28 

Elisabeth Jövinger 

elisabeth.jovinger@boras.se 

 

Gymnasiesärskolans antagningsorganisation läsåret 2 017/18 

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

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för 
dem. Det innebär att hemkommunen måste bedöma om en sökande till gymnasiesärskolan tillhör 
målgruppen. Att den sökande gått i grundsärskolan räcker alltså inte som grund för mottagande i 
gymnasiesärskolan. Det kan ibland vara svårt att konstatera utvecklingsstörning, särskilt om det 
gäller barn och unga med lindrig utvecklingsstörning. eleven kan under tiden i grundsärskolan ha 
haft en positiv utveckling och tidigare utredningar kan av olika skäl ha varit bristfälliga. I de flesta 
fall kan elever som har gått grundsärskolan fortsätta i gymnasiesärskolan, men hemkommunen 
kan i vissa fall behöva komplettera tidigare underlag inför bedömning av om en elev tillhör 
målgruppen för gymnasiesärskolan.  

Gymnasiesärskola är förlagd till Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymnasiet och 
Viskastrandsgymnasiet. 

program enhet klasser elevantal 

Nationella program: 

Programmet för: 

Administration, handel och varuhantering 

Estetiska verksamheter 

Fastighet, anläggning och byggnation 

Fastighet, anläggning och byggnation 

Fordonsvård och godshantering 

Hantverk och produktion – florist 

Hotell, restaurang och bageri 

Hälsa, vård och omsorg 

Samhälle, natur och språk  

Lärling 

Introduktionsprogram, Individuellt Alternativ 

 

 

Bergslena 

Bergslena 

Bergslena 

Viskastrand 

Viskastrand 

Bergslena 

Bergslena 

Almås 

Bergslena 

Viskastrand 

Bergslena 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

6 

8 

6 

1 

12 

8 

10 

19 

2 

2 

10 

Individuellt program: 

Grundläggande nivå 

Fördjupad nivå 

 

Hulta Ängar 

Almås 

 

3 

3 

 

10 

11 

Elever med skolplacering i annan kommun   7 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer organisationen för gymnasiesärskolan. 

 

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

 

Helene Sandberg  Anders Waldau 

Ordförande   Utbildningschef 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remiss – Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkä nnande som 
huvudman för utökning av en befintlig gymnasieskola , Realgymnasiet i 
Borås 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0071 612 
Handläggare:  Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75 

Ärende 7 



 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(4) 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75 

2017-03-28 Dnr 2017/UN0071 
 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Ansökan från Lärande i Sverige AB om                  
godkännande som huvudman för utökning av                  
befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymna-
siet i Borås 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0207 
 

Nämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige 
AB. 
 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning  av befintlig verksamhet1 vid Realgymna-
siet i Borås med följande utbildningar: 
 
Fordons- och transportprogrammet/inriktning Personbil och inriktning Transport,  
Handels- och administrationsprogrammet/inriktning Handel och service. 
 
Enligt ansökan kommer båda programmen att erbjudas som lärlingsutbildning i små 
grupper där stora delar av den praktiska utbildningen genomförs i nära samverkan 
med en central parter inom respektive bransch.  
 
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2018/19.  
Med fullt utbyggd verksamhet kommer totala elevantalet på de ansökta utbildningarna 
uppgå till 45. 

De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi på Almåsgymnasiet 
(Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service)  och 
Viskastrandsgymnasiet (Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna Personbil 
och Transport).  Eleverna tas in på program och gör sitt inriktningsval till årskurs 2.  

Den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska har Fordons- och transportprogram-
met, inriktningen Transport. 
 
Nämnden bedömer att om ansökan från Lärande i Sverige AB beviljas kan det inne-
bära att det läsåret 2018/19 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella ut-
bildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att nämnden behöver 
förändra strukturen inom den egna verksamheten. Personal- och lokalanpassningar 
kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige 
AB. Nämnden vill även påpeka att Lärande i Sverige AB har ansökt om utökning 
2014 och 2016. Båda gångerna har Skolinspektionen avslagit ansökan. 
                                                 
1 Program och totalt elevantal på Realgymnasiet är enligt ansökan: Naturbruksprogrammet inriktning 
Djur: åk 1: 46 elever, åk 2: 31 elever, åk 3: 21 elever, totalt: 98 elever. Naturbruksprogrammet inrikt-
ning Skog åk 1: 6 elever, åk 2: 4 elever, åk 3: 5 elever, totalt 15 elever. Totalt antal elever på skolan:            
113 elever. Av eleverna är 55 boråsare, enligt lokal statistik UBK.  



2 

 
Nämndens yttrande i sin helhet 

I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionspro-
grammen) går totalt 4 415 elever innevarande läsår 2016/17. Av dessa är 3 678             
boråsare. I de fristående gymnasieskolorna i Borås är antalet boråselever 347.                                    
(Lokal statistik 15 oktober 2016.) 
 
Planerat utbildningsutbud 2017/18 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymna-
sieskolans antagningsorganisation för läsåret 2017/18 finns i bilaga 2. Totalt finns      
1 682 antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat 
individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Antag-
ningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 406 inklusive introdukt-
ionsprogrammet Programinriktat individuellt val.  
 
Enligt befolkningsprognos finns det 1 220 boråsare i årskullen sextonåringar år 2017 
och 1 259 året efter. Befolkningsutvecklingen av antal 16-åringar 2017-2022 finns i 
bilaga 3. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att kommunens gymna-
sieskolor även kan ta emot sökande elever från näraliggande kommuner. Från och 
med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samver-
kanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning 
över samverkanskommunerna finns i bilaga 4.  

 
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet 
i Borås med följande utbildningar som avses att bedrivas som lärlingsutbildning: 
Program Inriktning Antal  

platser  
åk 1  

Antal 
platser  
åk 2 
 

Antal 
platser  
åk 3 
 

Antal platser 
Fullt utbyggt  

Fordons- och trans-
portprogrammet  

Personbil 5 5 5 15 

Fordons- och trans-
portprogrammet 

Transport 5 5 5 15 

Handels- och          
administrations-
programmet  

Handel och 
service 

5 5 5 15 

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2018/19. 
 
De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal och fristående regi. På 
Almåsgymnasiet finns Handels- och administrationsprogrammet och på Viskast-
randsgymnasiet finns Fordons- och transportprogrammet. På den fristående gymna-
sieskolan Borås Praktiska finns Fordons- och transportprogrammet. Bilaga 5. 
 
Elevantal i kommunal gymnasieskola på program som Lärande i Sverige AB ansöker 
om att få anordna. 
Skola Program Antal elever   

åk 1/lärling 
Antal elever   
åk 2/ lärling 

Antal elever  
åk 3/lärling 

Antal elever  
totalt/ lärling 

Almås Handel och 
administration 

31/13 43/2 33/3 107/18 

Viskastrand Fordon och 
transport 

56/0 
 

60/1 42/8 158/9 

Lokal statistik per 15 oktober 2016. 
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Eleverna gör inriktningsvalet till årskurs 2.  
 
Elevantal i kommunal gymnasieskola på de inriktningar som Lärande i Sverige AB 
ansöker om att få anordna.  
Skola Program Inriktning Antal elever   

åk 2 
Antal elever 
åk 3 

Antal 
elever  
totalt åk 
2 och 3 

Almås-
gymnasiet 

Handel och 
administration 

Handel och 
service 

15 18+2 lärling 35 inkl 
lärling 

Viskastrands- 
gymnasiet 

Fordon och 
transport 

Personbil 16+ 1 lärling  13 40 inkl 
lärling 

Viskastrands- 
gymnasiet 

Fordon och 
transport 

Transport 19 20 39 

Lokal statistik från respektive skola per februari 2017. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att om ansökan från Lärande i 
Sverige AB beviljas kan det innebära att det läsåret 2018/19 finns ett stort antal an-
tagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan 
medföra att nämnden behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. 
Personal- och lokalanpassningar kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag 
eller nedlagda utbildningar. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige 
AB.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill även påpeka att Lärande i Sverige AB 
ansökte 2014 om utökning vid Realgymnasiet med Hotell- och turismprogramm0et 
inriktning turism och resor. Skolinspektionen avslog ansökan. Motiveringen var att 
sökanden vid tidpunkten inte hade förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för utbildningen samt att utökningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
kommunala gymnasieskolan som riskerade att tvingas lägga ned programmet. 2015 
ansökte Lärande i Sverige AB på nytt om utökning vid Realgymnasiet med el- och 
energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik, fordons- och trans-
portprogrammet inriktningarna personbil och transport, handels- och administrat-
ionsprogrammet inriktning handel och service, hotell- och turismprogrammet inrikt-
ning hotell och konferens, bygg- och anläggningsprogrammet inriktningarna hus-
byggnad och måleri samt vård- och omsorgsprogrammet.  Ansökan avslogs av Skol-
inspektionen med motiveringen att det inte var säkerställt att skolan skulle få angivet 
elevantal till utbildningarna. Lärande i Sverige AB hade inte redovisat att elevunderla-
get skulle vara tillräckligt för att verksamheten skulle kunna bedrivas stabilt och kon-
tinuerligt och Skolinspektionens bedömning var att därmed var budgeten inte               
tillförlitlig. 
 

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Om ansökan beviljas kan det innebära att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten och genomföra personal- 
och lokalanpassningar som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbild-
ningar. 
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
 

Borås 2025 Socialt perspektiv 
Barn och unga 
Enligt skollagen ansvarar varje kommun för att ungdomarna i kommunen erbjuds 
gymnasieutbildning av god kvalitet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden      
anordnar i egen regi de utbildningar som Lärande i Sverige AB ansöker om att få 
starta. 
 

Likabehandling 
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald bedöms inte påverkas av ärendet. 
 

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande   Anders Waldau 
   Utbildningschef 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
1 Planerat utbildningsutbud för gymnasieskolan läsåret 2017/18 
2 Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2017/18 
3 Befolkningsutveckling 2017-2022 
4 Samverkanskommuner 
5 Sammanställning av gymnasieskolor med samma program som ansökan avser 
 
 
 
 
 







Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2017/18.

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas 
med hänsyn till ungdomarnas önskemål. (Skollagen 15 kap 30§)

Platser på Introduktionsprogrammen; Preparandutbildning, Yrkesintroduktion, Individuellt 
alternativ samt Språkintroduktion tillkommer.

Förslag till
ny organisation

läsåret 2017/2018
Nationellt pr +

Studievägs- IMPRO
kod Program/inriktning Antal platser

BA-VS Bygg och anläggningsprogrammet 70
BAHUS0L-VS Husbyggnad, Lärling 5
BAMAR0L-VS Mark och anläggning, Lärling 1
BAMAL0L-VS Måleri, Lärling 5
BF Barn- och Fritidsprogrammet 76+6
BF-AL Barn- och Fritidsprogrammet/AL 36+4
BF-SE Barn- och Fritidsprogrammet/SE 40+2
BFPED0L-AL Pedagogik, Lärling 6
BFSOC0L-AL Socialt arbete, Lärling 2
BFFRI0L-AL Fritid och hälsa, Lärling 2
EE-VS El- och energiprogrammet 60+2
EK-SE Ekonomiprogrammet 170
ES Estetiska programmet 184
ESBIL-BÄ Bild och formgivning 25
ESDESVE-BÄ Särskild variant inom det estetiska området, design 25
ESDAN-BÄ Dans 30
ESEST-VS Estetik och media 44
ESMUS-BÄ Musik 30
ESTEA-BÄ Teater 30
FT-VS Fordons- och transportprogramet 75+5
HA-AL Handels- och administrationsprogrammet 36+4
HAADM0L Administrativ service, Lärling 4
HAHAN0L Handel och service, Lärling 6
HT-AL Hotell- och turismprogrammet 36+4
HTHOT0L Hotell och konferens, Lärling 6
HU-BÄ Humanistiska programmet 60
HV Hantverksprogrammet 96+12
HVFIN-VS Finsnickeri 2
HVFLO-AL Florist 14+2
HVFLOINR-AL Florist/Inredning 14+2
HVFRI-AL Frisör 30+4
HVSTY-AL Stylist, hår och makeup 16+2
HVTEX-VS Textil design 20+2
HVFLO0L-AL Florist, Lärling 2
HVFLOINR0L-AL Florist/Inredning, Lärling 2
HVFRI0L-AL Frisör, Lärling 2
HVSTY0L-AL Stylist, hår och makeup, Lärling 1
IN Industritekniska programmet 24+4
INPRK-VS Produkt- och maskinteknik 18+2
INSVE-VS Svetsteknik 6+2
INPRK0L-VS Produkt- och maskinteknik, Lärling 4
INPRO0L-VS Processteknik, Lärling 2
NA-BÄ Naturvetenskapsprogrammet 180



Studievägs-
kod Program/inriktning

RL-AL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 42+6
RLKOK0L Kök och servering, Lärling 5
RLBAG0L Bageri och konditori, Lärling 2
RLFAR0L Färskvaror, delikatesser, catering, Lärling 5
SA-BÄ Samhällsvetenskapsprogrammet 180
TE-SE Teknikprogrammet 120
VIPRO-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik 12
VISAM-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande 12
VF-VS VVS- och fastighetsprogrammet       22
VFFAS0L Fastighet, Lärling 1
VFVVS0L VVS, Lärling 2
VFVEN0L Ventilationsteknik, Lärling 1
VO-AL Vård- och omsorgsprogrammet 60+12
VOVAR0L Lärling 10
EKENTVS-SE Entreprenörsprogrammet, Spetsutbildning 24
IB-SE International Baccalaureate 30

TOTALT ANTAL PLATSER 1700

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Anders Waldau
Utbildningschef



BEFOLKNINGSPROGNOS 
16-åringar boråsare Bilaga 3

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antal 1220 1259 1313 1321 1340 1440

Källa: Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering



                                                           Bilaga 4 

 

Samverkanskommuner Boråsregionen 
 
Borås  
Bollebygd 
Herrljunga 
Mark 
Svenljunga 
Tranemo 
Ulricehamn 
Vårgårda 

 



  Bilaga 5 
 
Sammanställning av gymnasieskolor i Borås som erbjuder de av Lärande i Sverige 
AB sökta programmen och inriktningarna.  
 
Gymnasieskola Kommunal Fristående Program Inriktning 

Almåsgymnasiet X  Handels- och 
administrations- 
programmet 

Handel och 
service 

Viskastrands- 
gymnasiet  

X  Fordons- och 
transportprogrammet 

Personbil 

Viskastrands- 
gymnasiet  

X  Fordons- och 
transportprogrammet 

Transport 

Borås Praktiska 
Gymnasium  

 X Fordons- och 
transportprogrammet 

Personbil 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remiss – Kultur- och biblioteksprogram 2017-2018 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0074 889 
Handläggare:  Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75 

Ärende 8 



 
 
 
 REMISSVAR  

Sida 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75 
2017-03-28 2017/UN0074 

 Kulturnämnden  

 

 

 
 

Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 
2017-2018 
Kulturnämndens diarienummer: 2016/KN0262 
 

Nämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag till Kultur- och Biblio-
teksprogram 2017-2018. 
 
 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Förslaget är att två övergripande styrdokument, Borås Stads Kulturprogram som 
upphörde att gälla 2016, och Borås Stads gällande Biblioteksprogram, samlas i ett 
dokument under namnet Kultur- och Biblioteksprogram. Giltighetstiden för det nya 
programmet ska vara till och med 2018.  
 
Programmet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan där aktiviteter, tidsramar 
och ansvar som åvilar verksamheterna kommer att beskrivas. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Kultur- och Biblioteksprogram 
2017-2018. 
 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
Borås Stads Kulturprogram upphörde att gälla vid årsskiftet 2016-17. Programmet har 
dessförinnan reviderats och ett nytt har tagits fram. Det nya Kulturprogrammet följer 
till stora delar det tidigare.   
 
Borås Stad har ett till och med 2018 gällande Biblioteksprogram.  
 
Dessa två övergripande styrdokumenten för kulturverksamheten i Borås Stad föreslås 
samlas i ett gemensamt dokument kallat Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018.  
Programmet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan där aktiviteter, tidsramar 
och ansvar som åvilar verksamheterna kommer att beskrivas. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finner att i den inledande skrivningen 
anges tydligt vad man kan förvänta sig kulturen och kulturlivet i Borås Stad:  
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”  I de efterföljande delarna i do-
kumentet följer en beskrivning av målgrupper, fokusområden, förutsättning-
ar/metoder samt kulturens betydelse och roll i samhällsplaneringen.  Sammantaget 
ger programmet en vägledning i hur kulturverksamheten i Borås Stad ska bedrivas. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Kultur- och Biblioteksprogram 
2017-2018. 
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller 
särskilda yttranden. 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 
 
  Anders Waldau 
  Utbildningschef 

 
 
 
 



 
 
 

SKRIVELSE Sida 
1(1) 

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96 
 

Datum 
2017-02-02 

Diarienummer 
2016/KN0262  860 

  
  
 
Nämnder  och bolag i Borås Stad 
 

 

 

 
Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-201 8 
 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att sända förslag till Kultur- och Biblioteksprogram  
2017-2018 på remiss till berörda nämnder och bolag. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås Stads alla 
verksamheter. De verksamheter och metoder som varje förvaltning ska arbeta med 
specifikt för att nå målen formuleras i ett övergripande program.  
 
Nu gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Förslag till nytt 
program, som i stora delar bygger på det tidigare, har utarbetats med hänsyn tagen till 
de synpunkter som Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten. Till det nya 
Kulturprogrammet ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande 
styrdokumenten för kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument.  
 
Det nya Kulturprogrammet följer Biblioteksprogrammets giltighet, till och med 2018. 
 
Kultur- och Biblioteksprogrammet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan, som 
beskriver de aktiviteter, tidsramar och ansvar som åvilar verksamheterna.  
  
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Lars Gustaf Andersson 
Förste vice ordförande 
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 
 
 
Bilagor: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad. 
             Borås Stads Biblioteksprogram. 
 
 
 



 Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Kultur- och 
Biblioteksprogram 

för Borås Stad
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kulturnämnden
Dokumentet gäller för: XX
Dokumentet gäller till och med: 2018

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Kultur- och 
Biblioteksprogram för 
Borås Stad
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kultur-
livet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla sam-
hällets utveckling. 

Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga 
kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025. Bibliotekslagen är styrande.

Målgrupper
Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad samt för stadens 
besökare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och särskilt angelägen att nå.

Fokusområden
Kulturen i Borås präglas av en basverksamhet som ger goda förutsättningar för boråsarens 
önskan och vilja till bildning. Kulturen i Borås erbjuder god tillgång till kultur. Verksamheterna 
värnar det demokratiska samhället och lyfter kulturarvens betydelse. 

Biblioteken i Borås är demokratiska mötesplatser som, tillgängliga för alla, erbjuder 
information, kunskap och upplevelser.  Biblioteken ska särskilt främja lärande och inspirera 
till läsning.  Se Borås Stads program- och handlingsplan för bibliotek.

Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och 
bildning.

Kulturskolan ansvarar för att alla barn får uppleva och själva skapa kultur på sin fritid 
samt på skoltid i samverkan med det offentliga skolväsendet.

De Kulturhistoriska Museerna – Borås Museum och Textilmuseet – är platser för kunskap, 
fördjupning och samtal om stadens kulturhistoriska arv som är relevanta för dagens 
människor. Stadens kulturarv är känt och identitetsskapande.

Kulturen i Borås är uppmärksammad regionalt och nationellt genom de profilskapande 
verksamheter som främst Konstmuseet, Textilmuseet och Stadsteatern står för. 
Verksamheternas konstnärliga inriktning och utveckling ligger i framkant nationellt.



Förutsättningar/metoder
Kulturlivet i Borås kännetecknas av hög delaktighet hos och med medborgarna. Detta 
förutsätter demokratiska mötesplatser liksom att kultur är tillgängligt i hela staden genom 
ett varierat utbud och med fasta kulturarenor för såväl eget utövande som för konsumtion 
av professionell kultur. 

Ett interkulturellt förhållningssätt främjar möten mellan människor och bidrar till en 
god integration i staden. 

Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter 
samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck. 
Det fria kulturlivet stimuleras och samverkan uppmuntras.

Samhällsplanering
Kultur är grundläggande i människors välfärd. Därför ska kulturen ha status som ett 
horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och vara närvarande i alla kommunala 
beredningar och därigenom en självklar del i samhällsplaneringen. Stadens övergripande 
samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen bidrar genom att 
lyfta fram och stärka mjuka värden och kreativa lösningar. Samarbeten och samverkan 
inom kommunen, med civilsamhället och olika idéburna organisationer innebär att 
kulturen både stärks samt bidrar till det hållbara samhällets utveckling. Samverkan inom 
delregionen och samarbete med regionen innebär en strategisk utveckling av kulturlivet 
för boråsaren.
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015
Dokumentet gäller för: Kulturnämnden, Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kulturnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2018

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

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

I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och 
litteratur, ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya 
medier och ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter 
och utvecklas som människa.

Folkbiblioteken ska via gemensamma funktioner säkerställa kvalitet och likvärdighet 
och ett gemensamt medieutbud.
 

Den demokratiska mötesplatsen
Folkbiblioteken är såväl fysiska som virtuella mötesplatser, de ska vara tillgängliga 
för alla och ha generösa öppettider. Biblioteket ska också ha uppsökande verksam-
het. Biblioteken ska erbjuda information och kunskap genom olika medier så att alla 
kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen. 

Biblioteken ska delta i samhällsutvecklingen och inspirera till möten och debatt. Bib-
lioteken ska utveckla en demokratisk mötesplats i samverkan med andra.

Det lärande biblioteket
Bildningsstaden Borås ska ha folk- och skolbibliotek som inspirerar till lärande, 
främjar sökandet efter kunskap och är ett stöd på alla utbildningsnivåer. 

Borås Stad ska ligga i framkant med att stödja det livslånga lärandet. Utveckla det i 
samklang med tiden, via såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Se till omvärl-
den, ta in ny teknik, bidra till att människor utvecklas och till det hållbara samhället. 

Det läsfrämjande biblioteket
Biblioteken ska inspirera till läsning och till möten med litteratur. Litteraturutbudet 
ska vara aktuellt, varierat och till för alla. 

Biblioteken ska genom ett läsfrämjande arbete stödja språkutveckling för alla.

Det mångspråkiga biblioteket
Biblioteken ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer 
med annat modersmål än svenska. Medieutbud och information ska uppdateras i 
takt med demografiska förändringar. Biblioteken ska stödja integration, men också 
visa på lokala kulturella resurser.  Att Borås är ett finskt förvaltningsområde ska vara 
tydligt i bibliotekens verksamhet. 
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Det digitala biblioteket
Det digitala materialet är lika självklart som det tryckta. Digitala medier och digital 
distribution ger människor som inte kan ta sig till bibliotek, eller behöver anpassade 
medier, ett brett utbud av kunskap, information och upplevelser. Teknik som inte 
alla har tillgång till ska finnas på biblioteken.

Biblioteket som kulturarena
Biblioteken ska vara platser för kultur och kulturella upplevelser. Efter sina förut-
sättningar ska varje bibliotek skapa möten och kulturaktiviteter i samverkan med 
andra aktörer.  Biblioteken ska också ge plats för kommuninvånarnas eget skapande. 

POSTADRESS 501 80 Borås   BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00   E-POST boras.stad@boras.se   WEBBPLATS boras.se



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Utvärdering 2016 – Plan för lika rättigheter och mö jligheter 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad utvärdering av Plan för lika rättigheter och möjligheter 
2016 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0080 026 
Handläggare:  Caroline Jansson, tel. 033-35 80 48 
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Anvisningar för utvärdering av Plan för lika rättig heter och möjligheter  
 
Inledning och syfte 
En utvärdering ska göras varje år av de mål och åtgärder som finns antagna i aktuell Plan för lika 
rättigheter och möjligheter. Efter första respektive andra året görs en enklare utvärdering där 
denna mall ska användas för redovisning till Stadskansliet, Personal och förhandling. Vid 
utvärderingen det tredje året upprättas även en ny Plan för likabehandling.  
 
Syftet är att undersöka om planens åtgärder genomförts och målen uppfyllts eller är möjliga att 
uppfylla under planperioden.  
 
Utvärderingen ska ge underlag för att identifiera svårigheter men också nya möjligheter. 
Resultatet av utvärderingen ligger till grund för eventuella justeringar i Plan för lika rättigheter 
och möjligheter.  

Instruktion  

Uppföljning åtgärder 
Skriv in de åtgärder som finns beslutade i den aktuella planen.   
Ange om åtgärden har:  

– genomförts  
– pågår  
– inte genomförts.  

Har en åtgärd inte genomförts anges orsak och ny tidpunkt för genomförandet. 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Skriv in de mål som finns beslutade i aktuell plan. 
Gör en bedömning av måluppfyllelsen: 

- Målet har uppnåtts. 
- Målet kommer att uppnås under planperioden 
- Målet kommer inte att uppnås 

 
Sammanfattning och slutsats  
Sammanfatta och redovisa vilka slutsatser förvaltningen gör av utvärderingen. 
Lämpliga frågor att ställa är: 

- Har det gått framåt i arbetet eller ej?  
- Ska beslutade åtgärder fortsätta, kompletteras eller förändras? 
- Är uppsatta mål realistiska/orealistiska? 

  
Samverkan 

Resultatet av utvärderingen ska redovisas och samverkas med de fackliga organisationerna i 
förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och vara beslutad/anmäld till nämnden varje år 

 



Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016  
Utvärdering 2016  
 
Förvaltning 
Utbildningsförvaltningen 
Ansvarig handläggare/befattning 
Caroline Jansson, chef för personalfunktionen 
Representanter för arbetstagarsidan 
Samverkad i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Anne Pihlo – LR, Anders Mases – Lärarförbundet, Pia Lindberg  - Kommunal, Carina Brynfors – Kommunal, 
Hasse Brännmar – Vision, Anne Davidsson – Akademikerförbundet SSR, Ingegerd Nilsson – Vårdförbundet,  
 

 

 

 

Sjukfrånvaro 

Uppföljning av beslutade åtgärder kopplade till kommunfullmäktiges indikator sjukfrånvaro 

Ange på raderna under vilka åtgärder som beslutats i aktuell Plan för 
lika rättigheter och möjligheter  

Ange om åtgärden - genomförts - pågår - inte genomförts  
Har åtgärden inte genomförts anges orsak och ny tidpunkt för 
genomförandet. 

Kontinuerliga insatser avseende daglig 
arbetsledning och friskvård 

Genomfört 

Förebyggande arbete och tidig rehabilitering Genomfört 

 

Bedömning av måluppfyllelse 
Ange på raderna under vilka mål som beslutats i aktuell Plan för 
likarättigheter och möjligheter 

Ange för varje mål förvaltningens bedömning av om det kommer att 
uppnås – inte uppnås. 

2-4 % (normal sjukfrånvaro) Ej uppnått - 4,3 % 

Max 45 st sjukfall över 60 dagar/år Ej uppnått – 68 sjukfall över 60 dagar. 

 

Hälsa 

Uppföljning av beslutade åtgärder kopplade till kommunfullmäktiges indikator hälsa 

Ange på raderna under vilka åtgärder som beslutats i aktuell Plan för 
lika rättigheter och möjligheter  

Ange om åtgärden - genomförts - pågår - inte genomförts  
Har åtgärden inte genomförts anges orsak och ny tidpunkt för 
genomförandet. 

Friskvårdsinsatser, genomföra uppdragsdialog Genomfört 

Kompetensutveckling, måluppföljning på 
enhetsnivå 

Genomfört 

Genomföra APT, sätta eleven i centrum, 
bedriva kontinuerligt utvecklingsarbete enligt 
planen ”Bildningsstaden Borås”. 

Genomfört 

Information i samband med nyanställning Genomfört 

Årliga medarbetarsamtal 
 

Genomfört 

Kontinuerlig information och utbildning kring 
Kränkande särbehandling. 

Genomfört 

 

  



Bedömning av måluppfyllelse 
Ange på raderna under vilka mål som beslutats i aktuell Plan för lika 
rättigheter och möjligheter.  

Ange för varje mål förvaltningens bedömning av om det kommer att 
uppnås – inte uppnås. 

Andel friska över ett år, 50% Ej uppnått –  46,6 % 

Värdet på ”Hållbart medarbetarengagemang” 
(HME), 80% 

Ej uppnått – 78% 

Mitt arbete engagerar mig, 90% svar stämmer 
ganska bra och stämmer mycket bra 

Uppnått – 95% 

Bygga arbetet på kunskap och professionalism, 
90% stämmer ganska bra och stämmer mycket 
bra 

Uppnått - 94,4% 
 
 

Kända lönekriterier, 80% 
 

Ej uppnått – 75,2% 
 

Årliga lönesamtal, 90% 
 

Uppnått – 80,2 % (10,4% har angett att de inte 
varit anställda i 12 månader). 
 

Inte utsättas för kränkande särbehandling, 
100% 

Ej uppnått, 4,3 % anger att de upplevt 
utsatthet av kränkande särbehandling. 

 

Timavlönade 

Uppföljning av beslutade åtgärder kopplade till kommunfullmäktiges indikator timavlönade 

Ange på raderna under vilka åtgärder som beslutats i aktuell Plan för 
lika rättigheter och möjligheter.  

Ange om åtgärden - genomförts - pågår - inte genomförts  
Har åtgärden inte genomförts anges orsak och ny tidpunkt för 
genomförandet. 

Öka andelen egen personal som ersätter vid 
frånvaro 

Genomfört 

  

  

  

 

Bedömning av måluppfyllelse 
Ange på raderna under vilka mål som beslutats i aktuell Plan för lika 
rättigheter och möjligheter.  

Ange för varje mål förvaltningens bedömning av om det kommer att 
uppnås – inte uppnås. 

Arbetad tid för timavlönade skall minska från 
15 åa till 13 åa 

Ej uppnått- 20,4 åa 

  

  

  

 

Lön 

Uppföljning av beslutade åtgärder för jämställda löner 

Ange på raderna under vilka åtgärder som beslutats i aktuell Plan för 
lika rättigheter och möjligheter 

Ange om åtgärden - genomförts - pågår - inte genomförts  
Har åtgärden inte genomförts anges orsak och ny tidpunkt för 
genomförandet. 

Inga åtgärder pga. att inga osakliga 
löneskillnader har identifierats. 

 

  

  



  

 

Bedömning av måluppfyllelse 
Ange på raderna under vilka mål som beslutats i aktuell Plan för lika 
rättigheter och möjligheter.  

Ange för varje mål förvaltningens bedömning av om det kommer att 
uppnås – inte uppnås. 

Inga beslutade mål pga. att inga osakliga 
löneskillnader har identifierats. 

 

  

  

  
 



Sammanfattning och slutsats av genomförd utvärderin g 
Sammanfatt och redovisa vilka slutsatser förvaltningen gör av utvärderingen. 

 
Många av planens åtgärder är genomförda då det är saker som sker löpande år för år. Under 
hösten 2015 genomfördes Medarbetarenkäten i Borås Stad, det är det senaste mättillfället för 
några av målen i planen.   

Tre av sex målvärden kopplade till svaren i Medarbetarenkäten har uppnåtts. Värdet på ”Hållbart 
medarbetarengagemang” (HME) är fördelade på tre rubriker: Motivation, Ledarskap och 
Styrning. Målvärdet är i princip uppnått. Resultatet för Motivation och Ledarskap är lika eller har 
ökat något. Resultatet för Styrning var 2013 80,3% och 2015 74,3%. Resultatet för styrning 
bygger på tre påståenden: Jag är insatt i arbetsplatsens mål. Min arbetsplats mål följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Förvaltningen har under 
2016 arbetat med att förankra ”Bildningsstaden” i verksamheten,  som är 
Utbildningsförvaltningens måldokument. Respektive skola har i sin tur tagit fram en 
utvecklingsplan med lokala målområden utifrån ”Bildningsstaden”. 

 

Förvaltningen ser att andelen långa sjukfall har ökat. Sjukfrånvaron totalt ligger nära spannet för 
vad som anses vara normal frånvaro (2-4%).  Det pågår många åtgärder i verksamheten med 
målsättning att öka hälsan på arbetsplatserna. Förvaltningen arbetar aktivt med systematiskt 
arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande 
åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, 
uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens 
ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behövs 
genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter 
sjukskrivning. Förvaltningen stödjer anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande 
åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. Under 2016 har  en ny AFS (2015:4) om organisatorisk och 
social arbetsmiljö att gälla. Förvaltningen har anpassat befintliga rutiner i SAM till den nya 
AFS:en. Bland annat pågår ett arbete att identifiera organisatoriska faktorer som upplevs skapa 
stress hos lärare samt att för dessa områden ta fram en handlingsplan. Arbetet är en fortsättning 
på Uppdragsdialogen med lärare. 

 

Vissa delar av verksamheten arbetar med anpassningar genom att genomföra 
organisationsförändringar. Under omställningsperioden kan behovet av timavlönad personal öka. 
För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet 
medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd 
till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro av medarbetare. Vissa delar av förvaltningens 
verksamhet har under 2016 varit i behov av att snabbt utöka verksamheten, i avvaktan på 
rekryteringsprocessen finns ett ökat behov av timavlönad personal. Rätt anställningsform ska 
användas i syfte att minska antalet timanställda. 
Förvaltningens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad 
och att antalet timavlönade skall minska. 

Andelen personer i förvaltningen med heltidsanställning har ökat från 2014, från 95,3% (2014) 
till  96,4% (2015) och 96,9% (2016). 

 

Borås Stads riktlinjer för lika rättigheter och möjligheter ändras inför 2017 mot bakgrund av 
förändringar i diskrimineringslagen.  Plan för lika rättigheter och möjligheter slopas. Istället läggs 
fokus på att arbeta med frågorna på enhetsnivå, med stöd och hjälp av SAM-kalendern i Stratsys. 

 
 



 1

   
     2014-03-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan för lika rättigheter och 
möjligheter  

 
För ett hållbart arbetsliv i Borås Stad 

 
2014-2016 

Utbildningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 

Förvaltningsspecifik plan för lika rättigheter och möjligheter 
Nämnd 
 

Utbildningsnämnden 

Planen giltig  
 
 

Från och med Till och med 

2014 2016 

 

Samverkan 
 
Ansvarig handläggare 
Namn: Leine Danfelter 
Representanter för arbetstagarsidan 

Namn Organisation 
Håkan Wettersten Lärarnas Riksförbund LR 
Anders Mases Lärarförbundet 
Janolov Simmons Sveriges skolledarförbund 
Emina Beganovic Kommunal 
Barbro Jason Vision 
Helene Johansson Akademikerförbundet SSR 
Carina Sjöberg Vårdförbundet 
Noureddin Jahanshahi Sveriges ingenjörer 
 
 

Kartläggning, utvärdering och analys 
 
Handlingsplanen bygger på en analys av medarbetarenkäten 2013 och sjukfrånvarostatistik för 2013. 
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Handlingsplan – Utbildningsförvaltningen 2014 till 2016 
 
Nämnden har med utgångspunkt från genomförd kartläggning och analys valt ut indikatorer för 
att kunna följa upp och utvärdera den utveckling och de framsteg som görs. Målvärden har 
beslutats och följande åtgärder och insatser ska genomföras under perioden. 
 
 
Sjukfrånvaro 
 
Nämndsspecifik 
indikator 

Målvärde Åtgärd/Insats Klart 
när 

Ansvarig 

Sjukfrånvarons 
omfattning av tillgänglig 
ordinarie arbetstid ska 
minska. 

2-4% 
(normal 
Sjukfrånvaro) 

Kontinuerliga insatser 
avseende daglig 
arbetsledning och 
friskvård 

ÅR Närmaste chef 

Antal sjukfall över 60 
dagar ska minska.  

Max 45 st  
sjukfall 

Förebyggande arbete 
och tidig rehabilitering 

ÅR Närmaste chef 

 
 
Hälsa 
 
Nämndsspecifik 
indikator 

Målvärde Åtgärd/Insats Klart när Ansvarig 

Andelen kvinnor och 
män som är friska under 
ett år ska öka. 

50% Friskvårdsinsatser,  
genomföra 
uppdragsdialog. 

ÅR Närmaste 
chef 

Värdet på ”Hållbart 
medarbetarengagemang” 
(HME) ska öka. 

80% Kompetensutveckling, 
måluppföljning på 
enhetsnivå. 

Nästa 
medarbetarenkät 

Närmaste 
chef 

Vårt gemensamma 
engagemang bidrar till 
att vi når Borås Stads 
mål. Andelen 
medarbetare som anger 
”Stämmer ganska bra” 
eller ”Stämmer mycket 
bra” på 
medarbetarenkäten ”Mitt 
arbete engagerar mig” ska 
öka. 

90% Genomföra APT, sätta 
eleven i centrum, 
bedriva kontinuerligt 
utvecklingsarbete enligt 
planen 
”Bildningsstaden 
Borås”. 

Nästa 
medarbetarenkät 

Närmaste 
chef 
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Hälsa (forts.) 
 
Vi ska bygga vårt arbete 
på kunskap och 
professionalism. 
Andelen medarbetare 
som anger ”Stämmer 
ganska bra” eller 
”Stämmer mycket bra” 
på medarbetarenkäten 
gällanden 
professionalism ska vara 
minst 90%. 

90% Kontinuerlig 
kompetensutveckling, 
individuella planer. 

Nästa 
medarbetarenkät 

Närmaste 
chef 

Samtliga medarbetare 
ska känna till gällande 
lönekriterier. 

80% Information i samband 
med nyanställning. 

Nästa 
medarbetarenkät 

Närmaste 
chef 

Samtliga medarbetare 
ska ha årliga lönesamtal 

90% Skall genomföras 
årligen (12 månader). 

Nästa 
medarbetarenkät 

Närmaste 
chef 

Andelen kvinnor och 
män som inte utsatts för 
kränkande 
särbehandling. 

100% Kontinuerlig 
information och 
utbildning. 

Nästa 
medarbetarenkät 

Närmaste 
chef 

 
Timavlönade 
 
Nämndsspecifik 
indikator 

Målvärde Åtgärd/Insats Klart 
när 

Ansvarig 

Den arbetade tiden för 
timavlönade ska minska  
från 15åa till 13åa 

13 åa Öka andelen egen 
personal som ersätter vid 
frånvaro. 

ÅR Chef som 
anställer 

     
 
Lön 
 
� Inga osakliga löneskillnader på grund av kön har framkommit vid lönekartläggning. 
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Bilaga 1 
 

Handlingsplan vid kränkande särbehandling  
Kränkande särbehandling är handlingar av grov respektlöshet som bryter mot allmänna begrepp 
om hur människor bör bemötas. Det innefattar t.ex. mobbning, psykiskt våld, social utstötning 
och trakasserier, även sexuella. Kränkande särbehandling går att upptäcka och komma tillrätta 
med. Kunskap om dess mekanismer är viktig - men också modet att prata om det. Förebyggande 
och tidiga åtgärder är avgörande för att komma tillrätta med kränkande särbehandling. Den 
upplevda kränkningen måste upphöra snabbt och problemen på arbetsplatsen utredas. Annars 
kan den drabbade få kroniska problem som kan kräva långvarig experthjälp. 
 
Vad gör jag som chef/arbetsledare? 
Varje chef/arbetsledare har ansvar för att klargöra vad kränkande särbehandling är och att det 
inte accepteras. En lokal handlingsplan ska upprättas och vara känd av alla på arbetsplatsen. I 
introduktionen till nyanställda ska åtgärdsprogram mot kränkande särbehandling ingå. 
Arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal och utredningar vid upprepad frånvaro kan ge tidiga signaler 
om otillfredsställande arbetsförhållanden, samarbetsproblem eller andra problem i 
arbetsorganisationen. Alla problem på arbetsplatsen bör behandlas snabbt och med respekt. 
 
Om ett fall av kränkande särbehandling inträffar: försök att snabbt genom samtal och åtgärder 
förbättra förhållandet mellan de berörda. Börja med ett enskilt samtal med den som utsatts. Ha 
ett förutsättningslöst samtal med den som utpekats som trakasserare och låt personen bemöta 
kritiken. Klargör kommunens inställning till kränkande särbehandling. Samråd med 
personalavdelningen eller företagshälsovården om hur man ska gå vidare. Beroende på hur 
konflikten behandlas av arbetsgivaren kan arbetskamraternas förmåga och vilja att lösa interna 
problem öka eller minska. 
 
Hur gör den som utsatts för kränkande särbehandling? 
Det är viktigt att agera direkt om trakasserier, kränkningar eller instruktion om att diskriminera 
förekommer. 
 

• Den som utsatts för kränkande särbehandling kan själv - eller tillsammans med en 
arbetskamrat - tala om för den som trakasserar att handlandet upplevs som kränkande. 

• Är det som inträffat allvarligt redan från början, eller upphör inte trakasserierna, bör 
frågan tas upp med närmaste chef. 

• Den som är trakasserad kan också söka råd och stöd hos företagshälsovården, 
personalhandläggaren eller arbetsplatsombudet. Samtalen sker självfallet med 
tystnadsplikt. 

 
Förvaltningsspecifik handlingsplan  
Respektive skola/skolenhet har likabehandlingsplaner som årligen revideras. 
 
Förvaltningens kontaktpersoner vid kränkande särbehandling  
Namn: Leine Danfelter Tel: 357777 e-post: leine.danfelter@boras.se 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av 
Kommunfullmäktiges beslut som inte ingår i budget, tertial 1 2017 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder densamma till 
Kommunstyrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0081 007 
Handläggare:  Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75 

Ärende 10 



Uppdrag som inte ingår i budget - 2017 (Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden) 
0  2  4  0  av 6 Uppdrag 

 

Uppdrag  Ärende Status, 
Antal 

Kommentar   Rapportör 

  Skolledningen på 
respektive skola ska lägga in 
entreprenörskapskurserna så 
att alla elever har det som ett 
möjligt val i praktiken. Det ska 
finnas en plan för att 
möjliggöra och underlätta för 
eleverna att kunna starta och 
driva UF-företag. Samtliga 
Borås Stads gymnasieskolor 
använder Ung 
Företagsamhets koncept UF-
företagande. 

§ 76 2014/KS0381 
612 Svar på motion 
av Maria Lindgren 
(M), Björn 
Bergqvist (M) och 
Annette Carlson 
(M); Ge alla 
gymnasieelever 
kunskapen och 
chansen att prova 
på att starta eget 

 
Genomfört 

Kursen 
Entreprenörskap ingår 
som ordinarie kurs på 
flera program. På 
övriga program kan 
kursen väljas av 
eleven inom 
programfördjupningen, 
som individuellt val 
eller som kurs inom 
utökat program. 
Arbetet med UF 
pågår. 

  

  Dialog skall föras 
mellan stadens förvaltningar, 
bolag och skolledningarna på 
de kommunala 
gymnasieskolorna inför varje 
läsår, för att på så vis 
säkerställa att 
gymnasieskolornas behov att 
APL- platser tillgodoses. 
Utbildningsnämnden skall i 
sin ordinarie verksamhet 
löpande initiera en dialog 
mellan stadens förvaltningar 
och bolag och de kommunala 
gymnasieskolorna för att 
säkerställa att 
gymnasieskolans behov av 
APL-platser tillgodoses. 

§ 94 2014/KS0534 
618 Svar på motion 
av Per Carlsson (S) 
och Sofia Bohlin 
(S); APL-platser 

 
Genomfört 

   

  Alla elever i skolan ska 
få information om självskydd 

§ 21 2016/KS0099 
016 Svar på motion 
av Alexander 
Andersson (C): 
Kommunal 
beredskap 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet har inletts.   

  Arbeta aktivt med 
resultatet från 
medarbetarenkäten. 
Resultatet ger en tydlig 
riktning på fokusområden för 
en långtidsfrisk organisation. 

§ 148 
2016/KS0266 020 
Personalekonomisk 
redovisning för 
2015 

 
Genomfört 

   

  Arbeta aktivt med 
kompetensförsörjningsplanen 
för att säkra rekryterings- och 
kompetensutvecklingsbehovet 
på kort och lång sikt. 

§ 148 
2016/KS0266 020 
Personalekonomisk 
redovisning för 
2015 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår.   

  Arbeta aktivt med att 
utveckla mångfaldsarbetet 
med inriktning på breddad 
rekryteringsbas 

§ 148 
2016/KS0266 020 
Personalekonomisk 
redovisning för 
2015 

 
Genomfört 

   

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Redovisning av uppdrag i Gymnasie- och vuxenutbildn ingsnämndens 
budget 2017 – Utreda ytterligare modeller för en ly ckad integration 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden mottar upprättad redovisning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0082 106 
Handläggare:  Anna Stensson, tel. 033-35 77 63 
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Uppdragsanvisning budget 2017 - Gymnasie- och vuxen utbildningsnämnden: 
Bildningsstaden Borås i en global kontext. Utreda y tterligare modeller för en 
lyckad integration. 
 

Uppdragsbeskrivning: 

Bildningsstaden Borås i en global kontext. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

uppdras att utreda ytterligare modeller för en lyckad integration. 

 

Ansvarig utredare:  

Anna Stensson, utvecklingsledare. 

 

Deltagare i utredningen:  

Tina Lundell, vuxenutbildningschef 

 

Förutsättningar:  
 

- Utredningen redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens marsmöte. 

- Utredningen omfattar hela vuxenutbildningen. 

 

Syfte/bakgrund: 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att, utifrån perspektivet Bildningsstaden 

Borås i en global kontext, utreda vilka ytterligare koncept och modeller som krävs för en lyckad 

integration liknande ”Talang Göteborg”.1 

 

Kommunal vuxenutbildning motsvarar den utbildning som ges i grundskolan och 

gymnasieskolan. Vuxenutbildningens uppdrag regleras i Skollagen och Vuxenutbildnings-

förordningen. Som grundprincip gäller att den som har kortast utbildning eller står längst från 

arbetsmarknaden ska antas först vid kö till utbildningar. Elever som deltar i utbildning inom den 

kommunala vuxenutbildningen är studiemedelsberättigade eller omfattas av 

etableringsersättning.2  

 

 

                                                           
1
 Talang Göteborg – är ett projekt som har till syfte att med riktade utbildningsinsatser utbilda människor för ett 

specifikt arbete. Det finns, till skillnad från Vuxenutbildningens statligt reglerade utbildningar, inget krav på att 
utbildningen ska generera ett skolbetyg. Kursdeltagaren utbildas yrkesspecifikt i ca. 3 månader och är sedan 
garanterad en anställning hos arbetsgivaren i ytterligare 3 månader.  
2 http://www.skolverket.se 
 



   

 

 

 

Projektet ”Talang Göteborg” finansieras av kommunala arbetsmarknadsmedel vilket möjliggör att 

man kan frångå de, av Skolverket, uppsatta riktlinjer som gäller vid antagning och därmed vara 

mer flexibla vid matchning mellan arbete och kursdeltagare. Utbildningsinsatser som ”Talang 

Göteborg” är inte studiemedelsberättigande och därför finansieras ersättningen till deltagarna med 

kommunala arbetsmarknadsmedel. Finansieringen av hela projektet underlättas av att 

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg finns inom ramen för samma nämnd och att 

medel därmed kan skjutas över till Vuxenutbildningen. 

 

Metod/kartläggning: 

Tillsammans med representant från Vuxenutbildning har en kartläggning gjorts utifrån nedan 

ställda frågeställningar. 

 

1) Nuläge/kartläggning. 

 

I Vuxenutbildningens uppdrag ingår att bedriva utbildning utifrån de statliga direktiven gällande 

vilka utbildningar som får bedrivas, hur antagning ska gå till, betyg sättas samt vilka utbildningar 

som är studiemedelsberättigade eller omfattas av etableringsersättning. Skolverket följer nogsamt 

upp att de utbildningar som bedrivs sker i enlighet med det uppsatta regelverket.  

 

Utöver de utbildningar som styrs av de statliga direktiven bedriver Vuxenutbildningen i Borås 

flera uppdragsutbildningar. Det kan handla om utbildningar som tillkommit efter förfrågan från 

andra förvaltningar i kommunen t.ex. Arbetslivsförvaltningen eller tillkommit på intitiativ från 

kommunens politker. Dessa uppdragsutbildningar finansieras enbart med kommunala medel 

eftersom Skolverkets regelverk inte medger att statliga medel används till denna typ av 

utbildningsinsatser.  

 

Om Vuxenutbildningen i Borås ska genomföra en utbildningsinsats liknande ”Talang Göteborg” 

måste denna finasieras med kommunala medel. Det gäller såväl finansiering av utbildningens 

genomförande som ersättning till kursdeltagarna 

 

2) Hur kan vi förstärka det vi gör idag? 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömning är att det finns ett värde och behov i 

att genomföra en utbildningsinsats liknande ”Talang Göteborg”. Vuxenutbildningen bedömer också 

att man har de organisatoriska och kompetensmässiga förutsättningarna som krävs då den nya 

utbildningen skulle ligga nära de utbildningar som redan idag bedrivs inom Vuxenutbildningen. 

Det finns ett redan upparbetet nätverk med näringslivet som kan användas för att tillskapa 

lämpliga utbildningsplatser. 

 

 



   

 

 

 

En absolut förutsättning för att utbildningen ska kunna genomföras är att den finansieras med 

andra medel än de av Skolverket reglerade och att medel inte tas ur förvaltningens ram. 

Finansieringen omfattar dels medel för att genomföra utbildningen samt ersättning till deltagarna 

då utbildningen inte är studiemedelsberättigande.  

 

Eftersom utbildningsinsatsen ligger utanför de, av Skolverket, reglerade utbildningarna finns 

möjlighet att även frångå de riktlinjer som reglerar vem som får antas till en utbildning. Det 

betyder att man inte måste följa regelverket om att den med lägst utbildningsgrad måste antas 

först utan på ett mer flexibelt sätt kan matcha rätt person mot rätt arbete. 

 

Utredningens slutsatser: 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömning är att det finns ett värde i och behov 

av att genomföra en utbildningsinsats liknande ”Talang Göteborg”. Man bedömer också att man har 

de organisatoriska och kompetensmässiga förutsättningarna som krävs då den nya utbildningen 

skulle ligga nära de utbildningar som redan idag bedrivs av Vuxenutbildningen. Det finns ett 

redan upparbetet nätverk med näringslivet som kan användas för att tillskapa lämpliga 

utbildningsplatser och senare leda till att människor kommer i arbete. 

 

En förutsättning för att utbildningen ska kunna genomföras är att externa kommunala medel 

skjuts till för att finansiera utbildningsinsatsen. Vuxenutbildningen har två förslag på hur detta 

kan genomföras: 

 

1) Uppdraget att tillse att utbildningsinsatsen genomförs bör gå till Arbetslivsförvaltningen. 

Arbetslivsförvaltningen ger sedan i uppdrag åt Vuxenutbildningen att genomföra en sk. 

uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningen finansieras med medel från 

Arbetslivsförvaltningen. 

2) Vuxenutbildningen tilldelas riktade kommunala medel för att genomföra 

utbildningsinsatsen som ett projekt. 

 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remiss – Motion; Företagande för nyanlända – en möj lighet redan under 
SFI 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0057 616 
Handläggare:  Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75 
2017-03-28 2017/UN0057 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

Motion: Företagande för nyanlända -                
en möjlighet redan under SFI 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0393 
 

Nämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande. 
 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Det uppdrag i motionen, daterad 2016-04-27, som föreslås ska ges till Utbildnings-
nämnden finns i Borås Stads budget 2017 som uppdrag till Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden. Mot bakgrund av detta avstår nämnden från yttrande. 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att i motionen föreslås att  
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ”utreda formerna för och därefter erbjuda en 
kurs i hur man startar eget företag i Sverige för de elever som studerar SFI”. I Borås 
Stads budget 2017 finns ett identiskt uppdrag till Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden.  Uppdraget är således redan beslutat och under handläggning. Uppdraget 
redovisas i årsredovisningen 2017. Mot bakgrund av detta avstår nämnden från ytt-
rande. 
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller 
särskilda yttranden. 
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GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande   Anders Waldau 
   Utbildningschef 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE  2016-04-27 
MOTION 

 

Företagande för nyanlända – en möjlighet redan under SFI.  

 
Under den senaste tiden har Borås tagit emot många nya svenskar och vi är glada över att få 
välkomna dem hit till vår stad. Många är de människoöden som har lett fram till att en liten, liten 
del av alla de människor som har varit, och fortfarande är, på flykt från krig och konflikt har 
kommit just till Borås. Med detta mottagande följer också ett åtagande, nämligen att integrera 
människor i det svenska samhället. Som liberaler är vi fast beslutna om att lyckas med 
integrationen och vi vet att det krävs en mängd varierade insatser för att göra det.  
 
De faktorer som påverkar integrationen är flera, till de främsta hör utbildning och arbete. Att 
arbeta och därmed kunna försörja sig själv och sin familj är en drivkraft som vi alla delar. Vi vill 
att det ska vara enkelt att starta företag i Borås Stad, men språket och regelverket är i särklass de 
två största hindren för nyanlända att etablera sig inom näringslivet. En ambition från Borås Stads 
sida bör vara att hjälpa nyanlända att överkomma dessa hinder. 
 
Statistik från Statistiska centralbyrån gör gällande att omkring tio procent av alla sysselsatta är 
företagare. Andelen är ungefär lika stor bland inrikes som utrikes födda. Fram till år 2013 var 
dock företagande en vanligare sysselsättning bland utrikes födda än inrikes födda. Det är också 
vanligare att utrikes födda kvinnor arbetar i egna, eller en familjemedlems, företag än det är bland 
inrikes födda kvinnor.  
 
Liberalerna föreslår att Borås Stad ska erbjuda en kurs i hur man startar eget företag i Sverige för 
de elever som studerar på SFI. Varje deltagare kan efter avslutad utbildning ges möjlighet att 
starta ett företag som blir långsiktigt hållbart. Lämpligt vore att utbildningen innehåller delar 
såsom svenska språkkunskaper med inriktning mot ”företagarspråk”, kunskaper om regelverk på 
arbetsmarknaden, skatter, affärsplaner, organisation, marknadsstrategi och liknande. Fokus ska 
läggas på att hjälpa de studerande att bygga upp nätverk med myndigheter och organisationer, 
exempelvis Almi, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Skatteverket med flera. 
 
Vi är övertygade om att det är nu Borås Stad har möjlighet att lägga grunden för framtida 
företagsetableringar och framtida affärer. Det ska vara enkelt att starta företag i Borås! 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
uppdra åt Utbildningsnämnden att utreda formerna för och därefter erbjuda en kurs i hur man startar eget företag 
i Sverige för de elever som studerar på SFI i enlighet med motionens intentioner. 
 
För Liberalerna 

 
Andreas Cerny (L) 

Hamid Fard (L) 



 ANMÄLNINGSÄRENDEN 1 (2) 
 
 2017-03-28 
 

 

 
 

13) Anmälningsärenden 
 

a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden (2017/UN0077 108) 

 
b) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Säker och Trygg kommun 

(2017/UN0059 001) 
 
c) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Förslag till Borås Stads Drogpolitiska 

program (2016/UN0090 760) 
 
d) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Klassificeringsstruktur i Borås Stad 

(2017/UN0068 004) 
 
e) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, 

grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016; Kvalitetsrapport Barn och elever 
med annat modersmål än svenska (2017/UN0067 600) 

 
f) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Leif Häggblom (SD); 

Inför korta lektionspauser (2016/UN0136 610) 
 
g) Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar 
 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2017-02-28 

(2016/UN0167 618) 
 
h) FSG-protokoll 2017-03-15           

 
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden 
under 13a) – 13h) till handlingarna. 



Studieavgång/avbrott från nationella program
i Borås gymnasieskolor läsåret 2013/142016/17
som rapporterats till aktivitetsansvarig enhet (Tul lengymnasiet) under tiden:

År 1 År 2 År 3 Totalt År 1 År 2 År 3
Almåsgymnasiet
Barn- och fritidsprogrammet BF 1 1 1 3

Handels- och adm programmet HA 4 1 2 7 2 1 1

Hantverksprogrammet HV 3 3 3 9 1 1

Hotell- och turismprogrammet HT 3 1 2 6 1

Restaurang- och livsmedelsprogr RL 2 3 5 1

Vård- och omsorgsprogrammet VO 4 1 5

Bäckängsgymnasiet
Estetiska programmet ES 1 1 2

Humanistiska programmet HU 1 1 2 1 1

Naturvetenskapsprogrammet NA 1 2 3 1

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 1 1 1

Sven Eriksonsgymnasiet
Barn- och fritidsprogrammet BF 2 2

Ekonomiprogrammet EK 2 4 1 7 1 1

Teknikprogrammet TE 4 1 1 6 1

International Baccalaureate IB 2 1 3 1
Entreprenörsprogrammet 0

Torget 0

Viskastrandsgymnasiet
Bygg- och anläggningsprogr BA 2 1 3

El- och energiprogrammet EE 1 1 2

Estetiska programmet ES 0

Fordon- och transportprogr FT 4 5 1 10

Hantverksprogrammet HV 0

Industritekniska programmet IN 1 1

VVS- och fastighetsprogr VF 1 1

Borås Praktiska gymnasium 5 3 8 2

Drottning Blankas gymnasium 1 2 3 1 1

LBS 6 3 2 11 2 1

Realgymnasiet 1 1 2 1

TOTALT 51 35 16 102 14 8 2

160822-170228 Februari



Studieavgång/avbrott från nationella program
i Borås gymnasieskolor läsåret 2013/142016/17
som rapporterats till aktivitetsansvarig enhet (Tul lengymnasiet) under tiden:

År 1 År 2 År 3 Totalt År 1 År 2 År 3
Almåsgymnasiet
Språkintroduktion 3 3 1

Bäckängsgymnasiet
Språkintroduktion 0

Sven Eriksonsgymnasiet
Språkintroduktion 4 4 2

Viskastrandsgymnasiet
Språkintroduktion 1 1

Tullengymnasiet
Språkintroduktion 6 9 15 1 2

Övriga introduktionsprogram 10 7 17 1 1

Borås Praktiska gymnasium
Yrkesintroduktion 1 1

Drottnings Blankas gymnasium
Yrkesintroduktion 1 1

TOTALT 26 16 0 42 5 3 0

160822-170228 Februari



 AVGIVNA SKRIVELSER 1 (1) 
 
 2017-03-28 
 
 

 
 
14) Avgivna skrivelser 

 
a) Skolinspektionen. Yttrande – Anmälan om studieresa för elever vid 

Bäckängsgymnasiet i Borås kommun (2017/UN0069 612) 
 
b) Skolinspektionen. Yttrande – Anmälan om kränkande behandling vid Sven 

Eriksonsgymnasiet i Borås kommun (2017/UN0019 612) 
 
c) Skolinspektionen. Yttrande – Ärende om förutsättningarna för anmälan till 

Lärarnas ansvarsnämnd (2017/UN0058 020) 
 
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser 
under 14a) – 14c) till handlingarna. 
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