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Budgetuppföljning oktober 2017 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 

budgetuppföljning för oktober 2017.      

Sammanfattning 

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett överskott på 

7,0 mnkr. 

I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr. Den del som 

beräknats tillhöra friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillåtelse, enligt beslut i 

Kommunstyrelsen, att använda 7,1 mnkr för fortsatt uppbyggnad av de 

nationella programmen. 

I resultatet ingår: 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 att tilldela ytterligare 12,1 mnkr. 

5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom Komvux på 

gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskole-

utbildning och yrkeshögskolan”. Ram och prognos är höjd med motsvarande 

kostnad. 

7,1 mnkr av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ackumulerade resultat 

får användas, enligt beslut i Kommunstyrelsen,  för fortsatt uppbyggnad av de 

nationella programmen. Redovisas som underskott i resultaträkningen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-03 att tilldela Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 

2017 med anledning av flyktingsituationen. Ram och prognos är höjd med 

motsvarande kostnad. 

Föreliggande behov om 4,0 mnkr investeringsutrymme för mindre om- och 

tillbyggnadsprojekt. (Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 359) 
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Föreliggande behov om 3,0 mnkr för investeringar av inredning och inventarier 

för Bäckängsgymnasiet.(Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 359) 

Viss osäkerhet råder fortfarande beträffande elevantalet för höstterminen vilket 

påverkar interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

vuxenutbildning.               

Beslutsunderlag 

1. Prognos per oktober 2017 

2. Prognos månadsjämförelse oktober 2017   

Samverkan 

FSG 2017-11-22. 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 
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Budgetuppföljning / Prognos för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
per oktober 2017. 
 

Allmänt 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett plus på 7,0 mnkr. 

I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr då den del som beräknats tillhöra 
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har GVUN tillåtelse att använda 7,1 
mnkr för fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 

I resultatet ingår: 

 KS beslutade den 20 mars att tilldela ytterligare 12,1 mnkr.   
o 5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom Komvux på 

gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleut-
bildning och yrkeshögskolan”. Ram och prognos är höjd med motsvarande kost-
nad. 

o 7,1 mnkr av GVUNs ackumulerade resultat får användas för fortsatt uppbyggnad 
av de nationella programmen. Redovisas som underskott i resultaträkningen. 

 KS beslutade den 3 april att tilldela 9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 
2017 med anledning av flyktingsituationen. Ram och prognos är höjd med motsvarande 
kostnad. 

 KS beslutade den 19 juni tilldela LFN 4,0 mnkr i investeringsutrymme för mindre om- 
och tillbyggnadsprojekt. (KS beslut 20170619 § 359) 

 KS beslutade den 19 juni tilldela GVUN 3,0 mnkr för investeringar av inredning och in-
ventarier för Bäckängsgymnasiet.(KS beslut 20170619 § 359) 

Viss osäkerhet råder fortfarande beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar inter-
kommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

 



Prognos per enhet 
 

Central administration 
Gemensam utbildningsadministration visar ett överskott på 1,8 mnkr. Prognosen visar att kost-
nad för personal och köpta tjänster är lägre än vad som beräknats i budget. 

  

Politisk verksamhet 
Politisk verksamhet visar ett överskott på 0,2 mnkr. Prognosen visar att personalkostnader är nå-
got lägre än vad som beräknats i budget. 
 
 

Gymnasieskolan     
Gymnasieskolans prognos beräknas göra ett plus på 3,1 mnkr 2017. 
 

Prognosen visar att antalet elever på friskolor i Borås ökar och elever från andra kommuner 
minskar jämfört med antagandet som gjordes i budget 17:2. 

 
I prognosen redovisas ett minus för verksamheten lokaler och fysisk miljö på 5,6 mnkr, detta be-
ror på ändrade redovisningsrutiner för Borås Stads fastigheter. Intäkter för interkommunala er-
sättningar (IKE) visar ett lägre utfall än vad som beräknats i budget och beräknas hamna på ca 
3,4 mnkr under antagandet i budget. När det gäller IKE kostnader visar prognosen en minskning 
motsvarande 2,8 mnkr. 
 
Det finns en osäkerhet i beräkningen av IKE då det nu är månadsavräkning för dessa elever, vil-
ket innebär att vi enligt beslut endast får betalt för de elever som finns i vår verksamhet med av-
räkning den 15:e varje månad. 

 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen beräknas klara sin ram under 2017. 

 

Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolans prognos beräknas göra ett plus på 1,9 mnkr 2017. 
 
Överskottet beror på högre IKE intäkter än vad som beräknats i budget, något lägre  
kostnader för personal och köpta tjänster. 
 
Viss osäkerhet råder fortfarande beträffande elevantalet för höstterminen. 

 

Naturskolan 
Naturskolans verksamhet beräknas klara sin ram under 2017. 

 
Förslag till beslut 
 
att godkänna presenterad prognos 

 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 



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

Enhet    Tkr Pr. Sep 17 Pr. Sep 17 Pr. Aug 17 Pr. Jul 17 Pr. Apr 17 Pr. Mar 17 Pr. Feb 17 mot Sep 17 Redov 16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- -----------------------
250 Gem adm 1 765,5 662,5 -54,6 -498,2 -232,0 0,0 -7 100,0 1 103,0 1 823,5

250 Politiskverksamhet 230,4 199,9 146,8 177,3 0,0 0,0 0,0 30,5 74,8

2522 Almås 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 163,6
2523 Bäckäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7
2524 Sven Erikson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 603,2
2526 Björkäng(Tullen) 0,0 -4 806,5 -2 074,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 806,5 6 364,0
2527 Viskastrand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 541,0

2529 Gy gem 1 148,5 -1 022,0 -1 411,8 -1 067,4 -2 569,2 -7 100,0 0,0 2 170,5 -7 693,2
SA GYMNASIET 3 148,5 -3 828,5 -3 486,7 -1 067,4 -2 569,2 -7 100,0 0,0 6 977,0 972,8

1 318,3

25300 Vux centralt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -658,8
25302 Grundvux totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25303 Yrkes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25304 SFI Teori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25307 SFI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -527,6
25306 YH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 933,2
25309 Särvux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,6
25308 Gem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -486,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 742,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

SA KOMVUX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -527,8

GY SÄR
255010 BE nat pr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -854,1
255020 Verksamhetstr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131,2
255040 BE Korttid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 401,9
255080 adm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
252592 AL nat pr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708,9
252290 AL Yrkestr. 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 -115,6
252291 AL Korttid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,8
252790 VS nat pr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 973,5
255030 Elevboende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321,6
2559 Gy sär gem 1 400,0 2 233,0 1 266,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -833,0 -129,0
SA GYMN.SÄR 1 900,0 2 233,0 1 266,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -333,0 1 732,2

Navet
256 Naturskolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4
SUMMA 7 044,5 -733,1 -2 128,5 -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 7 747,0 5 442,2

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

RESULTAT 7 044,5 -733,1 -2 128,5 -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 7 747,0 9 891,4
  varav buffert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 449,2
Resultat exkl buffert 7 044,5 -733,1 -2 128,5 -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 7 777,5 5 442,2

Krav på överskott
Avvikelse mot ram 7 044,5 -733,1 -2 128,5 -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 7 777,5
Ing. Ack. resultat 17 027,7 6 608,8

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Utg. Ack. Resultat 24 072,1 -7 100,0 16 500,2
Ersättning för Sociala investeringar 527,5
Eget Ack 24 072,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7 100,0 17 027,7

17 027,7

2017-10-13
Michael Malmström GVUN

Prognos månadsjämförelse 17
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Budget 2018:2, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till Budget 2018:2 

och översänder densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.       

Sammanfattning 

Den ingående budgetramen från 2017 är 481,0 mnkr. Lön- och kostnadskompensationen 

på 2,7 % respektive 1,9 % höjer ramen med 11,9 mnkr. Volymjustering för gruppen 16-18- 

åringar höjer ramen med 6,5 mnkr. 

Tillförs medel för elever med autismspektratillstånd motsvarande 1,5 mnkr. Skolkort inom 

kollektivtrafiken höstterminen 2018 beräknas kosta 2,5 mnkr. För att bibehålla och 

rekrytera personal tillförs 1.0 mnkr. 

5,0 mnkr i tilldelade medel för Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå för att 

uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan. 

Detta ger en ram i Budget 2018:2 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på 509,4 

mnkr.

Beslutsunderlag 

1. Budget 2018:2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2. "[Bilaga, datum]"

Samverkan 

FSG 2017-11-22 (arbetsmaterial) och utskick 2017-11-28. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium

2. Stadsrevisionens diarium

Helene Sandberg

Ordförande
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1  Inledning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att i sitt arbete fortsatt utgå från övertygelsen om 
att alla elever vill och kan lära. Alla elever har rätt att lyckas i skolan, oavsett bakgrund. Skolan ska utgå 
från elevens förutsättningar och behov och uppmärksamma såväl de elever som har svårt att nå 
kunskapskraven som de elever som lätt uppnår dessa. 

Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 utgör utgångspunkten för det fortsatta 
förbättrings- och utvecklingsarbetet. Planen, baserad på vision Borås 2025 och strategin 
Bildningsstaden Borås, omfattar utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete 
och värdegrund. Varje skola har utöver den gemensamma planen en utvecklingsplan med de 
övergripande utvecklingsområdena samt egna utvecklings- och förbättringsområden för ökad 
måluppfyllelse. 

Nyanlända elever finns på alla gymnasieskolor på språkintroduktion. En eventuell ökning kommer att 
ha påverkan, såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Även nyanlända elever som kommer från 
grundskolan och ännu inte fått uppehållstillstånd kan påverka nämndens budgetförutsättningar. 

Gymnasieutbildningar är avsedda att genomgås på tre år. Denna genomströmningshastighet påverkas 
av olika faktorer varav ett är behörighetskravet till yrkesprogram. Minst åtta godkända betyg från 
grundskolan krävs för att komma in. För elever som saknar ett eller flera betyg kan gymnasietiden 
därför bli både fyra och fem år. 

Antalet elever som valde yrkesprogram till läsåret 2017/18 har ökat, efter att det i flera år har varit en 
nedåtgående trend. Utredningar som gjorts nationellt har gjort gällande att en av orsakerna har varit att 
grundläggande högskolebehörighet inte längre ingår automatiskt i yrkesutbildningen. Det finns förslag 
på att behörigheten ska införas på nytt. Redan nu kan eleverna välja till kurser inom sitt program eller 
som utökat för att nå behörighet. Insatser som förvaltningen vidtagit för att öka elevantalet har haft 
betydelse. 

Elever inom autismspektrumtillstånd inkluderas, sedan lagändring om att de inte längre får tas emot av 
särskolan, på ordinarie program med olika stödinsatser. Särskilt stöd för elever med störst behov finns 
på Sven Eriksonsgymnasiet, som läsåret 2017/18 kommer att ha elever i årskurserna 1-3 samt åk 4. 
Även på Almås-, Bergslena- och Björkängsgymnasiet finns stödet för att kunna möta elever med störst 
behov. 

Elevhälsans olika funktioner förstärks efter verksamheternas behov. Arbetet att följa upp och utveckla 
arbetet med särskilt stöd och elevhälsan i förvaltningen pågår och redovisas i årsredovisningen. 

Ungdomar mellan 16-19 år som inte studerar eller är i aktivitet ingår i kommunens aktivitetsansvar. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har uppdraget att hålla sig informerad om ungdomarna och 
tillse att de erbjuds utbildning eller annan åtgärd i samarbete med Arbetslivsförvaltningen. 

Arbetet med teknik- och vårdcollege som ingår som en del i samarbetet i Boråsregionen fortsätter. 

Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen av samarbetet såväl inom Borås- som i Västra 
Götalandsregionen. 

Vuxenutbildningen har kontinuerlig verksamhet över hela året och nytt arbetstidsavtal för alla 
undervisande lärare. 

Legitimationskravet innebär att endast legitimerade lärare får sätta betyg. Andelen legitimerade lärare är 
hög i gymnasieskolan och strategin är att fortsatt hålla nivån. För särskolan gäller legitimationskravet 
från 2018. 

Borås Stad har inrättat ett karriärsystem för lärare. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt 
och säkra god undervisning för elever. Tjänsterna finansieras med statsbidrag. Från läsåret 2017/18 är 
karriärtjänsterna förstelärare tillsvidaretjänster. 

De kommunala skollyftsmedlen används för ämnesspecifik kompetensutveckling av lärare. Medlen kan 
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även användas till kompetensutveckling inom specialpedagogik eller svenska som andraspråk. 

Under året kommer aktiviteter enligt handlingsplan KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, 
lönevillkor) att fortsatt genomföras.  

2  Omvärldsanalys 

Utbildningsområdet påverkas av mer eller mindre genomgripande förändringar som sker i omvärlden 
till följd av exempelvis riksdags- och regeringsbeslut, befolkningsförändringar, etablering eller 
nedläggning av fristående aktörer mm. Utbildningsnämnden bedömer att följande kommer att påverka 
verksamheten under de närmaste åren. 

Reformer 

Den nya gymnasieskolans program och inriktningar har fortsatt behov av nyinvesteringar såsom 
utrustning/lärverktyg, utökad förhyrning och anpassning av lokaler. 

Gymnasiesärskolereformen Gysär13 gäller samtliga elever kommande läsår. Reformen har medfört 
omfattande informations- och kompetensutvecklingsinsatser för personalen och fortlöper även under 
2018. 

Inför läsåret 2018/2019 införs nya krav i läroplanen för undervisning i digital kompetens. Detta kan 
medföra behov av kompetensutveckling. 

Statliga utredningar 

Flera statliga utredningar pågår inom skolans område. Dessa kommer framledes att ha påverkan på 
olika sätt för nämnden och dess verksamheter. 

· Skolkommissionens utredning ”Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet" 
innehåller ett antal åtgärdsförslag på nationell nivå gällande attraktion för yrket, kompetensförsörjning, 
karriärssteg, kompetensutveckling/professionsutveckling för lärare och skolledare. Utredningen är ute 
på remiss som avslutas i augusti 2017. 

· Gymnasieutredningen "En attraktiv gymnasieutbildning för alla" kan komma att påverka    bl a 
organisationens utformning, kompetensförsörjning och behov av kompetensutveckling. Därutöver 
finns i utredningen bland annat förslag om ökad helhetssyn på elevers samlade utbildning, 
undervisningstiden som behöver säkras och utökas, ökade möjligheter på yrkesprogram bl a 
grundläggande högskolebehörighet och ett visst närmande mellan programtyper, en utveckling av 
introduktionsprogrammen för att ge en bättre struktur, större innehållslig bredd och stödja övergångar 
till nationella program, ett mindre finfördelat utbildningsutbud med färre inriktningar, ämnesbetyg i en 
ämnesutformad gymnasieskola. Remissrundan för utredningen är nyligen avslutad. 

· Genom direktivet ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”, utreds förbättringsförslag 
med syfte att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra 
sina uppdrag. Utredaren skall bland annat se över förslag på justeringar i behörighets- och 
legitimationsreglerna, hur lärares profession kan stärkas inklusive säkra en god introduktion i läraryrket 
samt se över lärares och rektorers administrativa arbetsbörda.  Uppdraget skall redovisas senast 1 
december 2017. 

· Utredningen om nationella minoritetsspråk (finska, meänkieli, jiddisch, samiska, romani chib) pågår. 
Syftet är att kartlägga och bedöma om åtgärder behövs – och i så fall vilka – för att öka tillgången till 
undervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Uppdraget ska redovisas sista augusti 2017. 

· I utredningen ”En väl anpassad vuxenutbildning” undersöks behovet av förändringar i regleringen av 
vuxenutbildningen, främst avseende kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för 
vuxna (särvux). Bland annat ska det i utredningen analyseras och tas ställning till om det i vissa fall bör 
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kunna göras undantag från skollagens bestämmelser om att de som fått minst utbildning ska prioriteras 
när det gäller antagningen till komvux på gymnasial nivå. Möjligheter till sådana undantag ska föreslås. 
Analys ska även göras av om särvux bör upphöra som egen skolform och, om det bedöms lämpligt, 
föreslå hur särvux kan bli en del av komvux. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018. 

Inkludering och särskilt stöd 

AST - autismspektrumtillstånd 

Elever med autismspektrumtillstånd utan intellektuell funktionsnedsättning har inte längre rätt till 
särskola utan går i gymnasieskolan med stödinsatser efter behov. Särskilt stöd för elever med störst 
behov finns sedan 2014/15 på Sven Eriksonsgymnasiet och från läsåret 2017/18 även på 
Almåsgymnasiet. Elever som har specifika stödbehov av bland annat tillgänglighetsanpassad 
undervisningsmiljö och som går ett högskoleföreberande program får stöd på Sven Eriksonsgymnasiet. 
Elever från yrkesprogram med motsvarande behov får stödet och anpassningarna på Almåsgymnasiet. 
På Björkängsgymnasiet och Bergslenagymnasiet finns det särskilda stödet för elever som går 
introduktionsprogrammet individuellt alternativ. En följd av att stödet nu finns på flera skolor är ökade 
driftskostnader avseende lokalanpassning, utrustning, lärverktyg av olika slag, inköp av 
karaktärsämneskurser, anställningav personal samt förstärkning inom elevhälsan. 

Elevunderlag och fristående gymnasieskolor  

Demografisk utveckling 

Elevunderlaget till gymnasieskolan, d.v.s. antalet 16-åringar, kommer 2018 att vara något högre än året 
före. De därpå följande fyra åren är det fortsatt ökning. 

 

 
Enligt samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Boråsregionen får eleverna fritt söka de 
utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och bli mottagna som förstahandssökande. 

Fristående gymnasieskolor 

Antalet fristående gymnasieskolor i Borås är i dagsläget fyra. Av totala antalet boråselever går 9 %  i 
fristående skola i hemkommunen,  per maj 2017.  En av skolorna,Realgymnasiet, ansökte om utökning 
av befintlig verksamhet för Handels och administrationsprogrammet (HA) och Fordons- och 
transportprogrammet (FT). För HA avslogs ansökan, medan det beviljades för FT. Detta beslut har 
överklagats till förvaltningsrätten av Borås Stad. 

Nyanlända elever 
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Under föregående läsår mottogs ett stort antal nyanlända elever i gymnasieskolan. Utbildning ges i 
första hand på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion som anordnas av alla gymnasieskolor. En 
eventuell ytterligare ökning av nyanlända kommer att innebära påverkan på hela verksamheten, såväl 
ekonomiskt som organisatoriskt. 

Sammantaget innebär förändringar i elevantal, i söktryck samt andra ändrade förutsättningar att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ständigt måste vara beredd på att göra anpassningar i sin 
verksamhet. 

Aktivitetsansvar  

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om ungdomar 16-19 år som inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning och erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. Nämnden samarbetar 
med Arbetslivsförvaltningen i frågan. 

Vård- och teknikcollege 

Inom Boråsregionen fortsätter samarbetet med kommunerna med genomförandet av vård- och 
teknikcollege. College är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och 
företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på vårdutbildningar och tekniskt 
inriktade utbildningar. Certifiering av vård- och teknikcollege genomfördes under 2016 och innebär fr o 
m hösten 2017 en kostnad för regionens gemensamma processledare. 

Vuxenutbildningen 

Både inom Boråsregionen och i Västra Götalandsregionen fortsätter utvecklingen av samarbetet kring 
vuxenutbildning. Regional vuxenutbildning (BRvux) startade under 2012 med ett gemensamt utbud av 
yrkeskurser/-utbildningar. Verksamheten har utökats med fler statsbidragsfinansierade utbildningar 
såsom Komvux- och Yrkeskurser i kombination med Sfi. Verksamheten kommer att fortsätta i samma 
riktning, avsikten är succesivt ytterligare öka samverkan mellan kommunerna genom större gemensamt 
utbud inom fler skolformer och kurser. 

Skollyft 

Kommunala skollyftsmedel till nämnden, 5 mnkr per år, ska användas till kompetensutveckling för 
lärarna med fokus på fördjupade ämneskunskaper. Vid planering av de ämnesspecifika insatserna ska 
något eller några av perspektiven IKT, Inkludering, Lärarledarskap beaktas. Skollyftet ska beröra alla 
lärare. Vid behov kan även andra personalkategorier delta. Från läsåret 2017 kan medlen även användas 
för kompetensutveckling i specialpedagogik och svenska som andraspråk. 

Borås Stads omorganisation 

Genomförd omorganisation i Borås Stad kan på sikt medföra en kostnadsökning för att 
administrationens omfattning sannolikt kommer att behöva utökas. 

2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 

Omvärldsanalys 

Statliga utredningar 

Flera statliga utredningar pågår inom skolans område. Dessa kommer framledes att ha påverkan på 
olika sätt för nämnden och dess verksamheter. 

· Skolkommissionens utredning ”Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet" 
innehåller ett antal åtgärdsförslag på nationell nivå gällande attraktion för yrket, kompetensförsörjning, 
karriärssteg, kompetensutveckling/professionsutveckling för lärare och skolledare. Utredningen är ute 
på remiss som avslutas i augusti 2017. Remissomgången är avslutad. Kommissionens förslag utgör 
grunden för fortsatta nationella processer inom ovan angivna områden. 
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· Gymnasieutredningen "En attraktiv gymnasieutbildning för alla" kan komma att påverka    bl a 
organisationens utformning, kompetensförsörjning och behov av kompetensutveckling. Därutöver 
finns i utredningen bland annat förslag om ökad helhetssyn på elevers samlade utbildning, 
undervisningstiden som behöver säkras och utökas, ökade möjligheter på yrkesprogram bl a 
grundläggande högskolebehörighet och ett visst närmande mellan programtyper, en utveckling av 
introduktionsprogrammen för att ge en bättre struktur, större innehållslig bredd och stödja övergångar 
till nationella program, ett mindre finfördelat utbildningsutbud med färre inriktningar, ämnesbetyg i en 
ämnesutformad gymnasieskola. Remissrundan för utredningen är nyligen avslutad. Regeringen har 
föreslagit bland annat att grundläggande behörighet ska återinföras på yrkesprogrammen. Idag har 
eleverna möjlighet att välja till kurser som ger grundläggande behörighet. Om förslaget om 
återinförande genomförs ingår kurserna i elevens utbildning, men kommer att kunna väljas bort av 
eleven. För yrkeslärare planeras behörighetsgivande utbildning och ett införande av legitimationskrav. 

· Utredningen om nationella minoritetsspråk (finska, meänkieli, jiddisch, samiska, romani chib) pågår. 
Syftet är att kartlägga och bedöma om åtgärder behövs – och i så fall vilka – för att öka tillgången till 
undervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Uppdraget ska redovisas sista augusti 2017. Uppdraget har 
förlängts till 15 november 2017. Av redovisningen famgår att det föreslås bland annat att elever som får 
ett intresse för de nationella minoritetsspråken först i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ges en 
möjlighet att få undervisning i språken. Det ska inte heller krävas att att en elev har förkunskaper i 
minoritetsspråket för att få tillgång till undervisning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 
Syftet med förslagen är att erbjud förbättrade möjligheter för revitaliseringa och utveckling av 
minoritetsspråken. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall     
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T2 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

0 0 0 0 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så nås målet för indikatorn 

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

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall    
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T2 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel elever som känner sig 
trygga i gymnasieskolan, %. 

94,8 97 96,3 100 100 

Andel elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen. 

92 89,2 92 94 

Utfall för indikator examen är per juni 2017, lokal statistik. Riksstatistisk kommer i december. 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat inom fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, inflytande och 
delaktighet samt rektor. Skolklimatundersökningen har en fyragradig svarsskala. Inom området 
värdegrund finns frågan "Jag känner mig trygg". 
 
Arbetet för att fortsatt nå ett högt värderat pedagogiskt och socialt klimat med en god och trygg 
lärandemiljö kommer att bedrivas i enlighet med utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. 
Utgångspunkten är analys av klimatundersökningen kopplat till målen i utvecklingsplanen. Särskild 
uppmärksamhet kommer att riktas mot förebyggande åtgärder med hög delaktighet av eleverna i olika 
elevforum exempelvis elev- och klassråd. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Så nås målet för indikatorn 

Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och anställningsbarhet. Utbildningen på 
högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen och fortsatta studier. Båda 
examina kallas gymnasieexamen.   
- För högskoleförberedande examen krävs att eleven har gått ett fullständigt program med minst 2 500 
kurspoäng och har godkända betyg i minst 2 250 av kurspoängen. Eleven ska också ha godkända betyg 
i 
 
1. Svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng 
2. Engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng, och 
3. Matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng 
Gymnasiearbetet ska ingå i de godkända betygen. 
 
- För yrkesexamen krävs att eleven har gått ett fullständigt program med minst 2 500 kurspoäng och 
har godkända betyg i minst 2 250 av kurspoängen. Bland sina godkända betyg ska eleven även ha: 
 
1. En eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik om sammanlagt 
100 gymnasiepoäng i varje ämne 
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2. Kurser i programgemensamma ämnen minst 400 poäng 
3. Gymnasiearbetet 
 
För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen efter ett nationellt program utfärdas ett 
studiebevis i stället för ett examensbevis.  
 
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma 
tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och 
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna 
sätta in skolspecifika åtgärder och bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och 
förbättring av utbildningarna, både de skolförlagda delarna och de arbetsplatsförlagda, såsom APL och 
lärling. På övergripande nivå görs betygsanalyser i syfte att säkra rättssäker bedömning samt att arbetet 
även koncentreras till att öka elevernas närvaro och att utveckla den digitala kompetensen.  
På förvaltningsnivå visar uppföljningar av andel elever med examen att de insatser som skolorna 
genomfört har gett resultatförbättringar. Exempelvis hade 95 % av avgångsleverna på 
Viskastrandsgymnasiet 2017 en yrkesexamen. Förvaltningen har i sina analyser också identifierat att det 
finns program med vikande resultat. Här pågår insatser på skolnivå med stöd från förvaltningen. 

Verksamhetens indikatorer 
Utfall    
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T2 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

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

75 75 80 

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

85 85 95 

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

75 75 80 

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

60 65 75 

Utfall för indikator 1: 73,9 %. Utfall indikator 2: uppgift redovisas senare. 
Utfall indikator 3: 100 %. Utfall indikator 4: 65 %. 

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

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg, E, i alla kurser efter avslutad 
utbildning.  
 
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har utarbetat  utvecklingsplaner för samma 
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tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och 
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna 
sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma utvecklingsbehoven för fortsatt utveckling av utbildningens 
omfattning och innehåll. 
Ett övergripande arbete inleds med att ta fram förbättrade modeller för uppföljning och analys av 
resultaten, både kunskaps- och värdegrundsrelaterade. Exempel på åtgärder är tätare uppföljning av 
elevernas resultat för att  snabbare kunna sätta in erforderliga insatser och därigenom fånga upp elever 
tidigare. Yttersta syftet är att höja den genomsnittliga betygspoängen. Arbetet med att öka elevernas 
närvaro och öka den digitala kompetensen påbörjas också. Exempelvis har skolor genomfört analyser 
där elevresultat ställts i förhållande till närvaro. Dessa analyser ger stöd för att sambandet mellan 
måluppfyllese i en kurs och elevens närvaro samvarierar. Det pågår i förvaltningens strategigrupp ett 
arbete med fokus på undervisningens kvalitet i syfte att öka elevernas närvaro. 

Jämförelse med riket sker inom följande områden: 
a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år
b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola
c) Genomsnittlig betygspoäng
d) Högskoleförberedande respektive yrkesexamen

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

Så nås målet för indikatorn 

Alla elever på introduktionsprogrammen går efter ett års studier vidare till nationellt program, fortsatta 
studier, arbete eller annan sysselsättning. Indikatorn avser gymnasieskolans introduktionsprogram 
preparandutbildning, individuellt alternativ, språkintroduktion och yrkesintroduktion.  

Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma 
tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och 
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna 
sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och förbättring av 
utbildningarna. 
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion bedrivs sedan läsåret 2016/17 på samtliga gymnasieskolor 
för att minska steget mellan introduktionsprogrammet och de nationella programmen. Det ger också 
elever bättre förutsättningar att kombinera studier i grundskoleämnen med gymnasiekurser. 

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

Så nås målet för indikatorn 

Indikatorn avser gymnasiesärskolans nationella program på Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet och 
på Viskastrandsgymnasiet.  

Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
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som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma 
tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och 
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna 
sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och förbättring av 
utbildningarna. 

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

Så nås målet för indikatorn 

Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Planen är verktyget för att planera 
elevens utbildning och ska innehålla uppgifter om elevens mål och omfattning av studierna. Det är 
elevens hemkommun som har det yttersta ansvaret för att en studieplan tas fram för varje elev.  
  
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Vuxenutbildningen har utarbetat egen 
utvecklingsplan för samma tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt 
arbete. Vuxenutbildningen arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för 
att kunna besluta om specifika åtgärder för de olika utbildningarna, bedöma egna utvecklingsbehov för 
fortsatt utveckling och förbättring av av utbildningarnas omfattning och innehåll i samverkan med 
andra parter. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

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

Enligt Gymnasieförordningen 12 kap 2 § får rektor 
bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda 
angelägenheter.  Ett beslut om ledighet ska enligt 
förarbetena grundas på en samlad bedömning av 
elevens situation. Bland de omständigheter som 
normalt bör beaktas finns frånvarons längd, elevens 
studiesituation, möjligheterna att på olika sätt 
kompensera den förlorade undervisningen, hur 
angelägen ledigheten är för eleven och om eleven 
fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att 
vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle 
kunna bli aktuell är, enligt förarbetena, till exempel 
vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa 
högtider. Grundskolenämnden kommer under 
vårterminen 2018 att i samverkan med Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden ta fram ett 
stödmaterial som kan vägleda rektor inför beslut om 
ledighet i samband med religiösa högtider. I detta 
material ska etablerade religioners traditionella 
högtider kortfattat beskrivas och värderas ur ett 
angelägenhetsperspektiv. Som stöd i framtagandet 
skall personal från CFL med god insikt i de olika 
religionerna medverka. 

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

Förarutbildning bedrivs inom Fordons- och 
transportprogrammet inriktning transport, Bygg- och 
anläggningsprogrammet inriktning 
anläggningsfordon, naturbruksprogrammens alla 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget 

inriktningar, yrkesförarutbildningar inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det kan även 
bedrivas förarutbildning för elever inom 
introduktionsprogram eller gymnasiesärskolan. För 
att kunna erbjuda utbildning i körkortsteori på Vård- 
och omsorgsprogrammet måste utbildningen 
förläggas utöver elevens ordinarie studieplan, då 
det inom programmets ordinarie kursinnehåll inte är 
möjligt att ha en kurs i körkortsteori.  Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden kommer att ta fram 
en plan för hur utbildningen ska kunna erbjudas 
från och med  läsårer 2018/19. 

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

Teknikprogrammet, som finns på Sven 
Eriksonsgymnasiet, har flertal inriktningar. Dessa är 
design- och produktutveckling, informations- och 
medieteknik, produktionsteknik, samhällsbyggande 
och miljö samt teknikvetenskap. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen utreder möjligheten 
att starta profilen spelutveckling och föreslå vilken 
inriktning den kan inrymmas under. Eventuell start 
för utbildningen planeras till   läsåret 2019/20. 

3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 
2,5 mnkr för att erbjuda skolkort inom 
kollektivtrafiken till samtliga gymnasieelever fr om 
ht 2018. Totalt finns drygt 3 700 boråselever i de 
kommunala och fristående gymnasieskolorna i 
Borås, per 15 oktober 2017. Av dessa har 
ca hälften ett busskort redan nu. Nämnden tar fram 
en plan för införandet av skolkort från höstterminen 
2018. 

3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

27,9 45 33,6 50 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målsättningen är att målet för 2018 ska uppnås. Arbete pågår kontinuerligt och genom större utbud av 
ekologiska medel, kvalitetssäkrad märkning samt ökad kunskap och medvetenhet hos inköpare går 
utvecklingen i rätt riktning. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning 
och med stöd av miljöombuden för att nå målet. 

3.5 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

4,3 4 4 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

20,4 20 20 20 

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

46,6 50 50 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.  
Under perioden 2015 till 2017  noterades en marginell ökning av sjukfrånvaron, dock ligger den 
fortfarande på en nivå som brukar beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%. 
Trenden i riket och i Borås Stad är att sjukskrivningstalen ökar, utfallet för Borås Stad 2016 var 7,5%. 
I förvaltningen kan man utläsa en liten ökning i jämförelse med 2015.Under 2018 kommer 
förvaltningen fortsatt inrikta sig på att arbeta med att tidigt sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro 
som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär. Nämndens mål är att fortsatt hålla sjukfrånvaron låg, 
inom intervallet för normal sjukfrånvaro eller lägre. Nämnden arbetar aktivt med systematiskt 
arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande 
åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, uppdragsdialog med 
alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, 
förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behöver genomföras arbetslivsinriktad rehabilitering 
för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom 
att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt. 
 
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 eller för att täcka sjukfrånvaro. Nämndens långsiktiga mål är ett 
restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall minska. 
 
Utifrån beslut om "en väg in i Borås Stad" för timavlönad personal är förvaltningen från 2017 ansluten 
till Bemanningsenhet för timavlönad personal inom kost, lokalvård och vaktmästeri. 

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

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.  
Utfallet för hälsa i Borås Stad 2016 var 31,5 % och för indikatorn har förvaltningen ett mycket positivt 
utfall. Genom ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, gott ledarskap, kompetensutveckling 
och goda förutsättningar för att medarbetare skall trivas och bibehålla balans mellan krav och kontroll i 
arbetet skapas förutsättningar för hälsa i arbetslivet. Exempel på åtgärder är nämndens satsning på 
Skollyftet och arbetet i förvaltningen med Uppdragsdialog för lärare. Under 2017 har arbetet fortsatt 
med att identifiera och åtgärda organisatoriska faktorer som är stressdrivande för lärare. Förvaltningen 
har under 2017 implementerat åtgärder enligt KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, lönebildning) 
- gruppens handlingsplan vilka syftar till att lärare skall söka sig till Borås Stad, att våra arbetsplatser 
skall vara attraktiva och att man skall trivas och ha goda arbetsvillkor. Handlingsplanen är fastställd av 
förhandlingsdelegationen. Nämnden uppmuntrar också anställda att ta ansvar för sin egen hälsa genom 
de friskvårdsförmåner som möjliggörs för anställda i Borås Stad. 

4  Nämndens verksamhet 

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Budget  

2017 
Prognos 

2017 
Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 

Förändring 

Intäkter 238 514 236 625 233 274 253 639 20 365 

Kostnader -730 727 -729 571 -732 657 -757 996 -25 339 

Buffert -3 667 -3 667 -4 993 -4 993 0 

Nettokostnader -495 880 -496 613 -504 376 -509 350 -4 974 

Kommunbidrag 495 880 495 880 504 376 509 350 4 974 

Resultat 0 -733 0 0 0 

Ackumulerat resultat 17 027 16 294 16 294 16 294 0 

      



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2018:2 15(32) 

Tkr 
Budget  

2017 
Prognos 

2017 
Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 

Förändring 

Nettoinvesteringar      

4.2 Nämndens uppgift 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Verksamhetsbeskrivning  

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

Nämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom elevhälsan i 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Nämnden innehar det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16 – 20 år och ska i samverkan med 
andra kommunala aktörer utöva ansvaret. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 

· beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom nämndens 
ansvarsområde, 

· främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande före-skrifter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 

Administrativa och övriga gemensamma funktioner 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 

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

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

Gymnasieskolan 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. 

· Gymnasieskolan är fördelad på Almås-, Björkängs- (fd Tullen), Bäckängs-, Sven Eriksons- och 
Viskastrandsgymnasiet. 

I GY11 anordnas 17 nationella program samt fem introduktionsprogram. 
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Gymnasiesärskolan 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. 

· Gymnasiesärskola är fördelad på fyra skolor: Almås-, Bergslena- och Viskastrandsgymnasiet samt 
Hulta Ängar. 

· I Gysär13 anordnas åtta nationella program samt individuella program. 

· LSS-verksamhet i form av korttidstillsyn, som är en fritidsverksamhet för elever i gymnasiesärskolan, 
bedrivs på Almås- och Bergslenagymnasiet, på Hulta Ängar samt i form av ett elevhem. 

Vuxenutbildning 

Syfte 

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 

Verksamhetsbeskrivning 

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

· Vuxenutbildningen ska fördjupa och utveckla deras kunskaper som grund för yrkesverksamhet och 
fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet. 

· Vuxenutbildningen ska även vara en tillväxtfaktor för arbetsmarknaden i kommunen. 

· Vuxenutbildningen i Borås ska vidmakthålla en fortsatt hög kvalitativ nivå genom ett professionellt 
arbetssätt och välutbildad personal. Vuxenutbildningen ska fortsätta att bredda sitt utbud och val av 
studieformer. 

Annan verksamhet - Naturskolan 

Syfte 

Navet, Sjuhäradsbygdens tekniska och naturvetenskapliga center, ska bland annat främja 
barns/ungdomars och allmänhetens intresse för teknik, naturvetenskap och matematik samt stödja 
skolpersonal genom att utveckla pedagogiska metoder och läromedel. 

Verksamhetsbeskrivning 

· Naturskolan är en del av Navets verksamhet vari även ingår Biologiska museet. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Budget 

 Den ingående budgetramen från 2017 är 481,0 mnkr 
 Lön- och kostnadskompensationen på 2,7 % respektive 1,9 % höjer ramen med 11,9 mnkr 
 Volymjustering för gruppen 16-18 åringar, 2,45 % * 75 %, höjer ramen 6,5 mnkr 
 Tillförda medel för elever med autismspektra tillstånd 1,5 mnkr 
 Skolkort inom kollektivtrafiken höstterminen 2018 2,5 mnkr 
 För att bibehålla och rekrytera personal 1.0 mnkr 
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 Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild 
behörighet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan, 5,0 mnkr 

 Detta ger en ram i Budget 2018:2 på 509,4 mnkr 

Följande disponering har gjorts i Budget 

 Lön- och kostnadskompensationen tillfaller samtliga enheter 
 Volymjusteringen på 6,5 mnkr höjer gymnasieskolans ram 
 1 % av tilldelad ram ligger som en central buffert. Motsvarar 5,0 mnkr 

Mnkr Budget 18:2 Budget 17:2* Förändring 

Politisk verksamhet 1,2 1,2 0,0 

Central 
Administration* 

27,8 17,4 10,4 

Central Buffert 5,0 3,7 1,3 

Gymnasieskolan 361,4 259,8 1,6 

Vuxenutbildning 76,1 77,2 -1,1 

Gymnasiesärskolan 37,4 36,1 1,3 

- elevboende 1,2 2,5 -1,3 

Naturskolan 0,5 0,5 0,0 

Summa 
Kommunbidrag 

509,4 495,9 13,5 

*Central administration innehåller 5,0 mnkr för att bibehålla och rekrytera personal, 5,0 mnkr för skollyftet samt 2,5 mnkr för skolkort inom 
kollektivtrafiken ht 18. *Budget 17:2 är justerad då redovisning av fastigheter förändrats och följer Rådet för kommunal redovisning (RKR)s 
rekommendation. 

Löneökningar har beräknats enligt följande. 

Samtliga personalkategorier + 3,0 % från 1/4 2017 (9/12 av helår med + 2,3 %). 

Beräknat lönepåslag under 2018 för samtliga personalkategorier + 3,0 %. 

Summa Personalomkostnadspålägg är i budgeten beräknat till 38,98 %, (39,85 %, 2018), inkl. intern 
löneadministration 0,65 %. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor 
och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, 
har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning. Varje nämnd ska 
ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering och denna ska bl a innehålla verksamhetens 
behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender 
budget). 

Gender budgeting är en metod som kan tillämpas för att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen i ett 
samhällsekonomiskt perspektiv med fokus på resursfördelning i offentliga budgetar. 

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fördelas resurserna likvärdigt. Kostnaden för varje 
elev är inte kopplad till kön, utan till respektive program och utbildning. 
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4.4 Verksamhet 2018 

Tkr 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 

Förändring 

Central administration      

Intäkt 20 20 20 20 0 

Kostnad -17 215 -17 448 -22 633 -24 700 -2 067 

Nettokostnad -17 195 -17 428 -22 613 -24 680 -2 067 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 247 -1 270 -1 255 -1 192 63 

Nettokostnad -1 247 -1 270 -1 255 -1 192 63 

Gymnasieskola      

Intäkt 159 377 156 835 156 971 164 291 7 320 

Kostnad -516 395 -516 422 -515 073 -523 893 -8 820 

Nettokostnad -357 018 -359 587 -358 102 -359 602 -1 500 

Vuxenutbildning      

Intäkt 77 558 77 558 73 731 86 552 12 821 

Kostnad -153 746 -153 746 -149 712 -162 533 -12 821 

Nettokostnad -76 188 -76 188 -75 981 -75 981 0 

Gymnasiesärskola      

Intäkt 7 106 7 106 9 451 9 886 435 

Kostnad -40 489 -40 489 -37 900 -45 348 -7 448 

Nettokostnad -33 383 -33 383 -28 449 -35 462 -7 013 

Kvalitet och utveckling      

Intäkt 1 193 1 193 946 946 0 

Kostnad -5 387 -5 386 -5 249 -6 720 -1 471 

Nettokostnad -4 194 -4 193 -4 303 -5 774 -1 471 

Naturskola      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -456 -456 -466 -466 0 

Nettokostnad -456 -456 -466 -466 0 

Insatser enligt LSS      

Intäkt 2 400 2 400 2 090 2 191 101 

Kostnad -4 932 -4 932 -10 304 -3 391 6 913 

Nettokostnad -2 532 -2 532 -8 214 -1 200 7 014 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 667 -3 667 -4 993 -4 993 0 

Nettokostnad -3 667 -3 667 -4 993 -4 993 0 
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Tkr 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 

Förändring 

Flyktingmottagande 

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Totalt      

Intäkt 247 654 245 112 243 209 263 886 20 677 

Kostnad -743 534 -743 816 -747 585 -773 236 -25 651 

Nettokostnad -495 880 -498 704 -504 376 -509 350 -4 974 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Kommunbidraget fördelar sig enligt ovan. 

Åtgärdsbudget för att minska koldioxidutsläppen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har den 4 februari 2013, § 43, beslutat att kommunala nämnder/förvaltningar och 
bolag ska klimatkompensera sina resor med bil och flyg från och med budget 2014. Bakgrunden är att 
Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation. 

Klimatavgiftens syfte är att motivera till att styrdokumentet ”Riktlinjer för resor” följs, men även att ge 
möjlighet till klimatkompensation i de fall riktlinjerna inte kan följas. Exempelvis för nödvändiga 
flygresor eller när egen bil används i tjänsten. 

Utbildningsnämnden har under 2016 upparbetat en klimatavgift på 0,2 mnkr. Dessa medel planeras att 
användas enligt de förslag som ges av Miljöförvaltningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 

Administrativa och övriga gemensamma funktioner 

Inriktningsmål 

Målsättningen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administration är att uppnå 
en positivt stödjande funktion gentemot skolenheterna och att utöva en god kontroll av verksamheten 
genom att vidareutveckla system för intern kontroll, information, rutiner samt utveckling, uppföljning 
och utvärdering av verksamheten inom förvaltningen som helhet. 

Verksamhet 2018 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

 Arbetslivsnämnden ska i samverkan med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Förskolenämnden starta verksamheten ”Mammor i arbete” som ska hjälpa utrikesfödda kvinnor 
som står långt från arbete att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska starta en serviceassistentutbildning inom Särvux. 
Förskolenämnden, Vård- och äldrenämnden och Grundskolenämnden ska inventera och 
rapportera till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjligheten att anställa de 
serviceassistentutbildade personerna. 

 Alla förvaltningar som använder bilar eller upphandlar biltransporter ska i första hand välja 
elfordon. Hela den bredd av elfordon som marknaden erbjuder – cykel, moped, minibil, bil etc 
– ska beaktas och typ och storlek väljas efter fastställt transportbehov. 

 Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administrations verksamhetsmål för 2018 
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utöver det löpande arbetet: 

 Driva arbetet med att genomföra och utveckla gymnasieskolan GY11 och Gysär13. 
 Arbeta enligt utvecklingsplan 2016-2021, Bildningsstaden Borås, i syfte att förbättra och 

utveckla verksamheterna. 
 Följa och stödja skolornas arbete med deras utvecklingsplaner för 2016-2021. 
 Fortsatt medverka till och delta i ökad regional samordning och utveckling av 

yrkesvuxutbildningen inom Boråsregionen enligt upprättat avtal. 
 Fortsatt delta i arbetet med ett kompetensforum för vuxnas lärande i Västra Götalandsregionen. 
 Fortsätta samarbetet med Boråsregionen för samverkan kring gymnasieutbildning och 

vuxenutbildning. 
 Utveckla informations- och kommunikationsteknologin inom förvaltningen. 
 Fortsätta arbetet med konsultation och rådgivning i psykologiska frågor i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. 
 Följa upp och utveckla arbetet med särskilt stöd och elevhälsan i förvaltningens verksamheter. 
 Fortsätta arbetet med kvalitativa kunskapsuppföljningar. 
 Genomföra årliga undersökningar för utvärdering av skolornas sociala och pedagogiska klimat. 
 Fortsätta utvecklandet av fler lärlingsplatser. 
 Anordna lov- och sommarskola utifrån verksamhetens behov. 
 Inom ramen för respektive frivillig skolform följa upp arbetet med elevernas delaktighet och 

inflytande. 
 Fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 I samverkan med grundskolan i Borås utveckla besöksdagarna för att attrahera fler elever till 

yrkesprogram. 

Gymnasieskolan  

Inriktningsmål 

Förutom de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt har 
gymnasieskolan att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
utvecklingsplanen för 2016-2021 Bildningsstaden Borås. 

Verksamhet 2018 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan: 

 Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser. 
 Alla elever ska lämna gymnasieskolan med en högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade utbud i gymnasieskolan läsåret 2018/19 
redovisas i bilaga 1. 

Gymnasiesärskolan 

Inriktningsmål 

Gymnasiesärskolan har att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
utvecklingsplanen för 2016-2021 Bildningsstaden Borås. 
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Verksamhet 2018 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan: 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade utbud i gymnasiesärskolan läsåret 2018/19 
redovisas i bilaga 2. 

Lokaler 

Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan 

På Almåsgymnasiet kommer arbetet med att optimera och anpassa salar, elevutrymmen och 
arbetsplatser för att skapa en modern lärmiljö att fortsätta. 

Bergslenagymnasiet behöver fortsatt anpassa utrymmen för att möta nya krav. Elevunderlaget till 
gymnasiesärskolans individuella program kräver att lokaler kontinuerligt anpassas. 

Bäckängsgymnasiet har behov av mer teorisalar och en ny idrottshall. Bildundervisningens lokaler 
behöver anpassas. Det finns behov av att anpassa soprum och utrymme för att motta gods. 

På Sven Eriksonsgymnasiet kommer en större ombyggnad av skolan att påbörjas under 2018 i syfte att 
skapa utrymmen för modern pedagogisk verksamhet och skapande av nya lärmiljöer. 

Tullengymnasiet har under 2017 etablerat sig på Björkängsgymnasiet och det kommer att finnas ett 
stort behov av att anpassa de nya lokalerna till verksamheten under 2018. Tullengymnasiet byter namn 
till Björkängsgymnasiet från läsåret 2017/18. 

På Viskastrandsgymnasiet kommer en större ombyggnad av skolan att påbörjas under 2018 i syfte att 
skapa utrymmen för modern pedagogisk verksamhet och skapande av nya lärmiljöer. 

Vuxenutbildning 

Inriktningsmål 

Vuxenutbildningen har att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
utvecklingsplanen för 2016-2021 Bildningsstaden Borås. 

Verksamhet 2018 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för vuxenutbildningen: 

 Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade omfattning av verksamheten för 2018: 

 Vuxenutbildningen ska ha en organisation som bygger på efterfrågan utifrån individen, 
näringslivet och högskolan. 

 Vuxenutbildningen ska vara flexibel med en beställarorganisation, en regional organisation och 
en egen pedagogisk organisation samt försörja kommunen med kompetensutveckling i en 
centralt placerad vuxenutbildning. 

Lokaler 

Förutom i lokalerna i kvarteret Vulcanus bedrivs utbildning i lokaler på Viskastrandsgymnasiet, 
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Almåsgymnasiet och i Simonsland samt i nyetablerade lokaler på Bryggaregatan i direkt närhet till 
verksamheten på Vulcanus. Med ökad budgetram för en utökning av teoretiska gymnasiala kurser samt 
Vårdvux och uppdragsutbildning Sfi-kombi ser vi ett ökat elevantal som kan innebära ökat lokalbehov 
under 2018. 

Tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning 

 Kartläggning av antalet elever i gymnasieskolorna med utredda behov av särskilt stöd på grund 
av olika funktionsnedsättningar genomförs av elevhälsan. 

 I samband med ombyggnationer görs ytterligare anpassning av lokaler för att underlätta 
tillgänglighet. 

 Informations- och kompetensutvecklingsinsatser genomförs vid behov för att öka elevernas 
och personalens kunskaper om funktionsnedsättning. 

 Efter konstaterat behov eller efter utredning av specialpedagog tillhandahålls pedagogiska 
hjälpmedel. 

Internationalisering 

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter pågår kontinuerligt deltagande i 
internationella projekt, studiebesök utomlands, vänortsutbyte etc. Samtliga gymnasieskolor har 
internationella utbildningsmoment eller internationellt utbyte bl. a med Frankrike, Tyskland, Kina, 
Kenya, Zambia och USA. Alla elever i gymnasieskolan har möjlighet till utlandsstudier på gymnasienivå 
vid Svenska skolan i Fuengirola, London, Nairobi och Paris samt Skandinaviska skolan i Bryssel och i 
Madrid, så långt förvaltningens ekonomi medger. Studierna omfattar ett läsår i årskurs 2 eller i årskurs 
3. Studierna avser utbildningar på något av programmen Ekonomi, Humanistisk, Naturvetenskap och 
Samhällsvetenskap som erbjuds på respektive utlandsskola. 

4.4.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 

Vid godkännande av Borås Stads budget 2018 i Kommunfullmäktige 22 november 2017, tillförs: 

1,5 mnkr för den fortsatta utvecklingen av stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd. 

2,5 mnkr från och med höstterminen 2018 för att erbjuda skolkort inom kollektivtrafiken till samtliga 
gymnasieelever. 

1,0 mnkr för att bibehålla och rekrytera personal. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Totalt antal elever i Borås skolor. 4 311 4 406 4 500 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

481 500 556 

Antal elever från andra kommuner. 1 190 1 071 1 087 

Kostnad kr per elev 101 117 95 896 92 869 

Elever/lärare i kommunal 
gymnasieskola 

12,9 
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5.2 Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Totalt antal elever i Borås skolor 96 95 110 

Antal elever från andra kommuner 30 33,5 36,5 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare 

6 7,5 7 

Kostnad kr per elev 418 308 414 311 402 522 

5.3 Vuxenutbildning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Grundläggande vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

373 400 380 

Grundläggande vuxenutbildning, 
kostnad per elev, kr 

57 370 56 723 59 220 

Gymnasial vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

1 229 748 815 

Gymnasial vuxenutbildning, kostnad 
per elev, kr 

42 496 50 597 45 927 

YH (Yrkeshögskolan), genomsnittligt 
elevantal 

139 209 180 

YH (Yrkeshögskolan), kostnad per 
elev, kr 

89 691 67 375 69 263 

SFI (Svenska för invandrare), 
genomsnittligt elevantal 

817 1 240 1 030 

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

39 271 34 464 41 480 

Särvux, genomsnittligt elevantal 100 80 90 

Särvux, kostnad per elev, kr 41 070 56 660 54 020 

6  Investeringar 

Projekt 
Total 
utgift 

Utgift 
tom 2017 

Budget 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 

Inventarier för Sven Eriksonsgymnasiet 2 000  2 000   

Sven Eriksonsgymnasiet ombyggnation 36 500  33 400   

Inventarier för Viskastrandsgymnasiet 2 000  2 000   

Viskastrandsgymnasiet ombyggnation 24 000  16 800   

Summa 64 500  54 200   

4,0 mnkr investeringsutrymme för inventarier. Inventarier i samband med ombyggnad av Sven 
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Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. 

36,5 mnkr varav 33,4 mnkr i Bud 18:2 för Sven Eriksonsgymnasiet ombyggnation. Anpassning av 
lokaler för framförallt teknikprogrammet. Stödverksamheten för ungdomar inom autismspektratillstånd 
växer och ombyggnationer behöver göras för att kunna ta emot den växande elevgruppen. Ombyggnad 
beräknas vara klart 2018. 

24,0 mnkr varav 16,8 mnkr i Bud 18:2 för Viskastrandsgymnasiet ombyggnation. Lokalerna behöver 
optimeras för att tillskapa konferensrum, studiplatser, lokaler för lärlingsutbildningar, köket behöver 
anpassas för ökad tillagningspkacitet. Ombyggnad beräknas vara klart 2018. 

4,0 mnkr för upprustning av lokaler på Borås Stads gymnasieskolor. Äskas genom 
Lokalförsörjningsnämnden. 

3,0 mnkr äskar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom Servicekontoret, för investeringar i 
tunga fordon i budget 2018. Fordonsparken på Viskastrandsgymnasiet är i stort behov av att bytas ut. 
Uppdatering av fordonsparken påbörjades under 2014 och kommer fortsätta under perioden 2015-
2018. 
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                         Bilaga 1 

Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2018/19 

 

Skola 

 

Program 
 

Almåsgymnasiet  

 

Nationella program:    

Barn- och fritidsprogrammet                                                 
Handels- och administrationsprogrammet                  
Hantverksprogrammet: Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist                         

Hotell- och turismprogrammet         

Restaurang- och livsmedelsprogrammet                                     
Vård- och omsorgsprogrammet                             

Introduktionsprogram:                                                           
Individuellt alternativ  

Preparandutbildning 

Programinriktat individuellt val                                                 
Språkintroduktion 

Yrkesintroduktion       

 

Lärlingsutbildning 
 

Björkängsgymnasiet 
(Tullengymnasiet byter 
namn till Björkängs-
gymnasiet fr o m läsåret 
2017/18) 

 

Introduktionsprogram:                                          

Individuellt alternativ  
Preparandutbildning                                                             
Yrkesintroduktion                                                        
Språkintroduktion                                                                

 

Bäckängsgymnasiet 

 

Nationella program:                                                             
Estetiska programmet: Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater                   
Estetiska programmet: Design (särskild variant) 

Humanistiska programmet                               
Naturvetenskapsprogrammet                     
Samhällsvetenskapsprogrammet                                                            

Introduktionsprogram:                                              

Individuellt alternativ 

Preparandutbildning                                                         
Språkintroduktion 

 

Sven Eriksonsgymnasiet 

 

Nationella program:                                                                            
Barn- och fritidsprogrammet: Fritid och hälsa/Nationell 
idrottsutbildning NIU, Lokal idrottsutbildning LIU                                  
Ekonomiprogrammet                                                
Teknikprogrammet                                                                    
International Baccalaureate IB                                                               
Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning)                                  

Introduktionsprogram:                                                     
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Individuellt alternativ 

Preparandutbildning                                                         
Språkintroduktion                                                                       

 
 

Viskastrandsgymnasiet 

 

Nationella program:                                                                        
Bygg- och anläggningsprogrammet                                                
El- och energiprogrammet                                                     
Estetiska programmet: Estetik och media 

Fordons- och transportprogrammet                        
Hantverksprogrammet: Finsnickeri, Textil Design                                  
Industritekniska programmet: Produkt- och maskinteknik, 
Svetsteknik 

VVS- och fastighetsprogrammet                                       

Introduktionsprogram:                                                             
Individuellt alternativ 

Programinriktat individuellt val                                      
Språkintroduktion                                                            
Yrkesintroduktion  

 

Lärlingsutbildning 
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                         Bilaga 2 

Planerat utbildningsutbud i gymnasiesärskolan läsåret 2018/19 

Skola 

 

Program  

Almåsgymnasiet Programmet för hälsa, vård och omsorg 

Individuellt program  - fördjupade kunskaper 

Bergslenagymnasiet Programmet för administration, handel och varuhantering 

Programmet för estetiska verksamheter 

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 

Programmet för hantverk och produktion –florist 

Programmet för hotell, restaurang och bageri 

Programmet för samhälle, natur och språk 

Lärlingsutbildning 

Hulta Ängar Individuellt program  - grundläggande kunskaper 

Viskastrandsgymnasiet Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 

Programmet för fordonsvård och godshantering 

 

Planerad stödverksamhet läsåret 2018/19 

Skola 

 

Program 

Bergslenagymnasiet Gymnasieskolans introduktionsprogram  - individuellt alternativ 
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                 Bilaga 3 

Verksamhetsmått  
 

Gymnasieskolan 

 

Redov  
2016 

 

Budget 
2017:2 

 

Prognos  
2017 

 

Budget 
2018:1 

 

Budget 
2018:2 

 

Intäkter, tkr 158 480 159 377 156 608 156 971 164 292 
 

Kostnader, tkr -535 071 -516 395 -520 258 -515 073 -523 893 
 

Resultat, tkr -376 591 -357 018 -363 650 -358 102 -359 602 
 

Kommunbidrag, tkr 377 564 357 018 359 821 358 102 359 602 
 

Resultat efter kommunbidrag, tkr 973 0 -3 829 0 0 
 

Antal elever, totalt 4 311 4 406 4 388 4 677 4 500 
 

Antal elever från andra kommuner 1 190 1 071 1 042 1 046 1 087 
 

Antal elever från Borås i andra kommuner 84 75 83 83 80 
 

Antal elever från Borås hos landsting 17 12 14 10 19 
 

Antal elever från Borås hos fristående 
gymnasieskolor utanför Borås 43 46 50 64 59 
 

Antal elever från Borås hos fristående 
gymnasieskolor i Borås  337 368 361 393 399 
 

Totalt antal boråselever att finansiera 3 602 3 835 3 854 4 180 3 969 
 

Kostnad per elev, kr      
 

- totalkostnad 101 117 95 896 98 181 88 932 92 869 
 

- administration 8 325 9 165 8 975 8 767 8 706 
 

- skolmåltider 4 125 4 251 3 891 3 815 4 501 
 

- elevhälsa  2 191 2 614 2 609 2 210 2 368 
 

- skolskjuts (exkl inackordering) 2 029 1 847 2 000 1 579 1 922 

- lokaler o fysisk miljö 21 759 15 128 16 556 14 850 15 336 
 

- lärare, övrig undervisning  49 461 51 002 55 166 48 873 51 178 
 

- lärverktyg inkl kapitalkostnad 10 730 9 211 8 985 8 837 8 857 
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Gymnasiesärskolan      (inkl 

insatser enligt LSS) 

 

Redov 
2016 

 

Budget 
2017:2 

 

Prognos  
2017 

 

Budget 
2018:1 

 

Budget 
2018:2 

 

Intäkter, tkr 13 362 9 507 11 380 11 542 12 077 
 

Kostnader, tkr -48 388 -45 621 -44 762 -48 204 -48 739 
 

Resultat, tkr -35 026 -36 115 -33 382 -36 662 -36 662 
 

Kommunbidrag, tkr 36 758 36 115 36 115 36 662 36 662 
 

Resultat efter kommunbidrag, tkr 1 732 0 2 733 0 0 
 

Antal elever, totalt 96,0 95,0 94,5 110,0 106,0 
 

Antal elever från andra kommuner  30,0 33,5 35,0 36,5 38,0 
 

Antal elever från Borås i andra kommuner 
6,0 7,5 6,5 7,0 8,0 

Totalt antal boråselever att finansiera 72,0 69,0 66,0 80,5 76,0 
 

Kostnad per elev, kr 

(exkl insatser enligt LSS)      
 

- totalkostnad 418 308 414 311 409 531 390 883 402 522 
 

- administration 48 783 38 955 31 653 34 975 31 781 
 

- skolmåltider 13 993 11 842 11 905 12 045 5 241 
 

- elevhälsa 11 259 16 450 16 537 14 796 17 271 
 

- elevassistenter 70 626 85 388 85 839 45 364 92 946 
 

- lokaler o fysisk miljö 54 789 36 544 39 383 32 984 34 258 
 

- lärare, övrig undervisning 147 178 183 143 178 180 207 004 175 749 
 

- SYV 5 826 5 895 5 926 5 249 5 574 

 

- lärverktyg. inkl kapitalkostnad 50 247 40 486 38 066 42 024 36 079 
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Vuxenutbildningen 
 

Grundläggande vuxenutb. 
 

Redov    
2016 

 

Budget 
2017:2 

 

Prognos 

2017 

 

Budget 
2018:1 

 

Budget 
2018:2 

 

Kostnad, tkr 19 626 22 705 22 705 22 898 22 503 
 

Ant elever omr till heltidsstud 373 400 400 400 380 
 

Kostnad per elev, kr 52 616 56 762 56 762 57 245 59 220 

Gymnasial vuxenutbildning i egen organisation (exkl externa utbildningsanordnare)¤ 
 

Kostnad, tkr  36 209 38 759 38 759 44 671 37 431 
 

Ant elever omr till heltidsstud ¤¤ 1 013 918 918 970 815 
 

Kostnad per elev, kr 35 744 42 220 42 220 46 052 45 927 
 

Interkomm. ersättning, intäkt, tkr 627 650 650 650 800 
 

Intäkt, sålda utbildningar, tkr 53 180 180 0 225 

YH (Yrkeshögskolan) 

Kostnad, tkr 12 467 14 105 14 105 11 744 12 467 

Ant elever omr till heltidsstud 139 209 157 180 180 

Kostnad per elev, kr 89 691 67 487 89 839 65 242 69 263 

Finansiering: Statsbidrag, tkr 8 095 7 220 7 220 8 970 7 600 

SFI (Svenska för invandrare) 
 

Kostnad, tkr  (exkl asylsökande) 32 084 42 759 42 759 43 042 42 724 
 

Ant elever: flyktingar 248 300 300 300 250 
 

       : flyktingar entreprenad 99 350 350 300 150 
 

       : övr. invandrare 325 300 300 300 300 
 

       : övr. invandrare, 
entreprenad 145 150 150 200 200 
 

       : folkhögskola  139 139 139 130 

 

Kostnad per elev, kr 39 270 34 510 34 510 34 739 41 480 
 

Intäkt, tkr (flyktingersättning) 23 365 24 658 24 658 24 588 25 200 

 

Särskild utbildning för vuxna(Särvux) 
 

Kostnad, tkr 4 107 4 533 4 533 4 532 4 861 
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Ant elever (ej heltid) 100 80 80 80 90 

Kostnad per elev, kr 41 070 56 660 56 660 56 653 54 020 

Interkomm. Ersättning, intäkt, tkr 176 100 100 100 175 

¤ Exkl de elever som går via Vägledningens Hus i gymnasieskolan. ¤¤ Inklusive elever inom 
uppdragsutbildningen. 
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Datum 

2017-12-05 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2016-00122 
041 

Ombudgetering i 2017 års budget, fördelning av buffert 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ombudgetering i 2017 års budget.      

Sammanfattning 

För att förstärka läromedlen på friskolorna i Borås delades del av Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens buffert för 2017 ut enligt beslut 2017-04-26. Då 

förstärkningar krävs på Bäckängs- och Viskastrandsgymnasiet samt Gymnasiet 

gemensamt där interkommunala ersättningar enligt prognos ger ett underskott till 

gymnasieverksamheten, delas resterande buffert 3 667,4 tkr tillhörande 

gymnasieverksamheten ut.

Beslutsunderlag 

1. Ombudgetering i 2017 års budget, fördelning av buffert

Samverkan 

FSG 2017-11-22. 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 



PM 
2017-12-05 

Ombudgetering i 2017 års budget, fördelning av buffert. 

För att förstärka läromedlen på friskolorna i Borås delades 280,3 tkr ut av Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämndens buffert för 2017 enligt beslut den 26 april 2017. 

Kvarstående buffert tillhörande gymnasieverksamheten 3 667,4 tkr. 

Då förstärkningar krävs på Bäckängs- och Viskastrandsgymnasiet samt gymnasiet gemensamt där 
interkommunala ersättningar enligt prognos ger ett underskott till gymnasieverksamheten, delas 
resterande buffert tillhörande gymnasieverksamheten ut enligt följande.  

Ombudgetering görs enligt följande: 

Ansvar Gymnasieskola Verksamhet Tkr 

2523 Bäckängsgymnasiet 6565 Läromedel     150,0 
2527 Viskastrandsgymnasiet 6565 Läromedel     380,0 
2529 Gymnasiet gemensamt 6595 Externa skolersättningar  3 137,4 
2511 9980 Buffert  - 3 667,4

   0,0 

Förslag till beslut 

att godkänna ombudgetering i 2017 års budget 

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post
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Datum 

2017-12-05 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00207 
006 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

sammanträdesdagar 2018 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdagar 

för år 2018: 

Tisdagen den 30 januari 

Tisdagen den 20 februari 

Tisdagen den 27 mars 

Tisdagen den 24 april 

Tisdagen den 15 maj 

Tisdagen den 28 augusti 

Tisdagen den 25 september 

Tisdagen den 30 oktober 

Tisdagen den 4 december 

Sammanträdena den 28 augusti och 4 december börjar kl. 17.00, med informationsmöte 

från kl. 15.00. Övriga sammanträden börjar kl. 16.00, med informationsmöte från kl. 14.00. 

Samtliga nämndsammanträden är öppna för allmänheten. 

Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före nämndsammanträdet. 

En informationsdag gällande Budget 2019 kommer att äga rum måndagen den 11 juni. 

Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda” för denna informationsdag. 

Samverkan 

FSG 2017-11-22. 

Helene Sandberg 

Ordförande 



Borås Stad 
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Anders Waldau 

Utbildningschef 
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Besöksadress 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 
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Sida 

1(2) 

Datum 

2017-12-05 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00014 
739 

Borås Stads handlingsplan Program för ett tillgängligt 

samhälle 2017-2020 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

uppdraget Utbildning för alla och översänder densamma till Sociala omsorgsnämnden.      

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde 2016-12-21 Program för ett tillgängligt samhälle med 

tillhörande handlingsplan för 2017. Enligt handlingsplanen ska Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden senast i december 2017 redovisa uppdraget Utbildning för alla 

(”Utveckla en modell för att säkerställa att ungdomar i och efter gymnasiet slussas till 

nästa steg, kan handla om sysselsättning”, samt ”Utöka antalet platser i kommunens egna 

verksamheter för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för gymnasiesärskolans elever”). 

Ett förslag till redovisning har upprättats.

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av uppdraget Utbildning för alla

2. Protokollsutdrag KF 2016-12-21, § 306

3. Program för tillgängligt samhälle

4. Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle

Samverkan 

FSG 2017-11-22. 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämndens diarium

Helene Sandberg

Ordförande

Anders Waldau 

Utbildningschef 



Borås Stad 
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2017 

 
Uppdragsanvisning i Borås Stads Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt 
samhälle: Utbildning för alla  
Utbildningsnämnden har aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år. I samverkan med berörda 
aktörer ska nämnden utveckla en modell för att säkerställa att ungdomar i och efter gymnasiet 
slussas till nästa steg, kan handla om sysselsättning.   
 
Utbildningsnämnden ska utöka antalet platser i kommunens egna verksamheter för det 
arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för gymnasiesärskolans elever.  
 

Sammanfattning 

Uppdrag: Utbildningsnämnden har aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år. I samverkan med 
berörda aktörer ska nämnden utveckla en modell för att säkerställa att ungdomar i och efter 
gymnasiet slussas till nästa steg, kan handla om sysselsättning.   
Aktivitetsansvaret 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvaret för att löpande hålla sig informerad om 
hur ungdomar i kommunen som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, är sysselsatta. (Aktivitetsansvar) För 
aktivitetsansvaret finns ett dataregister som uppdateras automatiskt en gång per dygn. Registret 
skapar en lista över de ungdomar som inte har någon aktiv skolenhet på nationellt program 
pålagd på sig i skoldatasystemet. Syftet är att hela tiden vara informerad om vad ungdomarna gör 
och redovisa vilka åtgärder som erbjuds. En person som börjar studera ett nationellt program, får 
en gymnasieexamen, flyttar från Borås eller fyller 20 år avförs automatiskt från listan.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samarbetar med Arbetslivsförvaltningen/ Jobb 
Borås i att erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand riktas 
mot utbildning vilket är Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvar. Jobb Borås 
erbjuder andra åtgärder. Samverkan mellan förvaltningarna fungerar enligt en gemensamt 
framtagen modell. Respektive aktör är klar över sin roll och sitt uppdrag. Att nå alla ungdomar 
som omfattas av aktivitetsansvaret och inte är i någon aktivitet är en stor utmaning. Det 
uppsökande arbetet behöver fortsatt utvecklas och utökas och nya kontaktvägar bör prövas. 

Uppdrag: Utbildningsnämnden ska utöka antalet platser i kommunens egna verksamheter för 
det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för gymnasiesärskolans elever.  
APL-platser i gymnasiesärskolan 
Nuvarande behov av APL-platser är årligen drygt fyrtiotal. Komplexiteten när det gäller 
gymnasiesärskolans elever är att platsen efter genomgången utbildning förväntas övergå i en 
anställning eller sysselsättning . Det fylls kontinuerligt på med elever i förvaltningar som tar emot 
elever. Elevernas stödbehov har ökat vilket ökar komplexiteten ytterligare. För 
gymnasiesärskolans del bör liknande upplägg eftersträvas som Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har avseende APL-platser i gymnasieskolan. Sedan 2014 inbjuds 
årligen stadens olika förvaltningar och bolag till dialogmöten. Syftet är att säkerställa att 
gymnasieskolornas behov av APL-platser tillgodoses. Mötena har lett till att kontakt med bolagen 
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har etablerats och vidmakthållits, med förvaltningarna sker kontakterna via programråden. 
Arbetet på skolorna fortgår på programnivå med rektor som ansvarig. På motsvarande sätt bör 
kontakt för samverkan mellan gymnasiesärskolan och stadens förvaltningar och bolag etableras. 
Initialt skulle information om gymnasiesärskolans behov av APL-platser kunna lyftas vid samma 
möte där gymnasieskolans behov diskuteras. Därefter utses en kontaktperson för 
gymnasiesärskolan som håller i kontakterna med förvaltningarna och samverkar kring frågan. Att 
inrätta fasta APL-platser i vissa förvaltningar enligt tidigare modell kan prövas på nytt, men alla 
förvaltningar och bolag bör ha ansvar för och beredskap att kunna ta emot elever från 
gymnasiesärskolan. 
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Uppdragsbeskrivning: 
I handlingsplan för tillgängligt samhälle anges att Utbildningsnämnden har aktivitetsansvaret för 
ungdomar 16-20 år. I samverkan med berörda aktörer ska nämnden utveckla en modell för att 
säkerställa att ungdomar i och efter gymnasiet slussas till nästa steg, kan handla om sysselsättning.   
 
Vidare ska Utbildningsnämnden utöka antalet platser i kommunens egna verksamheter för det 
arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för gymnasiesärskolans elever.  
 

Ansvarig utredare:  

Sirpa Heikkilä, utredningssekreterare 
 

Deltagare i utredningen:  

Sirpa Heikkilä, utredningssekreterare 
Sofie Hansson, administratör 
Günther Zachrisson, rektor Björkängsgymnasiet 
Lotta Seger, studie- och yrkesvägledare Björkängsgymnasiet 
Elisabeth Jövinger, rektor Bergslenagymnasiet 
Roland Trygg, studie- och yrkesvägledare Bergslenagymnasiet 
Hans Johansson, enhetschef Arbetslivsförvaltningen 
 

Förutsättningar:  
 

- Redovisning till Sociala omsorgsnämnden senast 31 december 2017. 
 

Syfte/bakgrund: 
 Vi har idag ungdomar som inte kommer till sysselsättning utan blir hemmasittare.  

 Kommunens förvaltningar och bolag har få praktikplatser i förhållande till privata 
näringslivet.  

 

Metod/kartläggning: 

1) Nuläge/kartläggning. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anordnar utbildning i gymnasieskolan på nationella 
program och på introduktionsprogram och på nationella program och individuellt program i 
gymnasiesärskolan.  
Därutöver har förvaltningen det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar. Ansvaret innebär 
och omfattar följande: 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

9 § En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 
kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför 
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eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). 

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs 
lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att 
påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. 
(Skollagen 29 kapitel Övriga bestämmelser) 
 
Vilka ingår i aktivitetsansvaret? 

- Elever som inte påbörjat studier i gymnasieskolan på nationella program eller på 
introduktionsprogram. 

- Elever som är inskrivna på ett introduktionsprogram. 
- Elever som har genomgått gymnasieskolan men inte nått examen.   
- Elever som avbryter sina studier på nationella program eller på introduktionsprogram i 

gymnasieskolan. 
 
Register  
Borås Stad använder sig av ett dataregister som är utvecklat för aktivitetsansvaret och systemet 
uppdateras automatiskt en gång per dygn. Registret skapar en lista utifrån de ungdomar som är 
folkbokförda inom Borås Stad, är mellan 16-19 år och som inte har någon aktiv skolenhet på 
nationellt program pålagd på sig i skoldatasystemet i Borås Stad. När en ungdom dyker upp i 
registret klassas denne automatiskt som ”okänd” i systemet. De som arbetar med registret har 
som uppgift att ta reda på personens sysselsättningsstatus. Inom registret dokumenteras orsaken 
till varför ungdomen kommit in i registret, kontakttillfällen, sysselsättning och eventuella åtgärder.  
 
Syftet med registret är att hela tiden vara informerad om vad ungdomarna gör, samt redovisa 
vilka åtgärder som de erbjuds. En person som kommit in i registret försvinner automatiskt om 
denne börjar studera ett nationellt program, får en gymnasieexamen, flyttar från Borås eller fyller 
20 år.  
 
Vem samarbetar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF) med? 
GVUF samarbetar med Arbetslivsförvaltningen (ALF) Jobb Borås i att erbjuda ungdomarna 
lämpliga individuella åtgärder. Ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna är att GVUF erbjuder 
åtgärder som är inriktade på utbildning medan ALF:s åtgärder är inriktade på sysselsättning. 
Förvaltningarna har tagit fram en gemensam rutin för hur arbetet med ungdomarna som omfattas 
av  aktivitetsansvaret bedrivs.  
 
Hur sker kontakten med ungdomarna? 
Ungdomar inom aktivitetsansvaret kontaktas av aktörer inom GVUF och ALF i syfte att få dem 
tillbaka till utbildning eller till annan åtgärd. 
 
Målgruppen kan vara svår att nå t ex för att tidigare registrerade telefonnummer i 
skoldatasystemet kan vara felaktiga eller saknas eller att eleverna inte vill bli kontaktade. Förutom 
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telefon används som kontaktsätt att skicka ut brev till folkbokföringsadressen. Erfarenheten är att  
breven ger en låg svarsfrekvens. I dagsläget genomförs inte hembesök.    
 
Elever i riskzon 
Erfarenheten är att elever som under sin tidigare skolgång haft omfattande frånvaro, eventuellt 
varit hemmasittare, är i riskzon att upprepa detta mönster även vid övergången till skolformen 
gymnasieskola. Insatser för att få hemmasittare tillbaka till skolan och för att inte skapa nya 
hemmasittare behöver vidtas såväl inom elevernas utbildning som inom ramen för arbetet med 
aktivitetsansvaret. Det finns inga enkla lösningar i arbetet att få en elev tillbaka till skolan, utan 
arbetet struktureras och anpassas efter den enskilde elevens behov. Ansvaret för elever som är i 
utbildning har respektive gymnasieskola. För att motverka frånvaro, hemmasitteri och avbrott är 
tidig upptäckt av avvikande mönster mycket betydelsefullt så att åtgärder kan vidtas.  

För behöriga elever som inte kommit in på sökt program eller som gör avbrott från utbildningen 
står inte ett introduktionsprogram öppet. Även dessa elever är således  i riskzon om de inte tackar 
ja till erbjuden sysselsättning under tiden de väntar på att kunna göra ny ansökan till 
gymnasieutbildning.  Tidsmässigt rör det sig om ett läsår som en elev kan välja att inte delta i 
erbjudna aktiviteter. Denna långa tid riskerar att eleverna passiviseras och blir hemmasittare.  
 
Dock har de elever som är IMPRO-behöriga dvs behöriga till introduktionsprogrammet 
programinriktad individuellt val rätt att påbörja ett annat introduktionsprogram. Det kan vara 
yrkesintroduktion, preparandutbildning eller individuellt alternativ som eleven kan gå under 
väntetiden. Om synnerliga skäl föreligger, kan en behörig elev, tas emot på individuellt alternativ. 
Därigenom får eleven en individuellt anpassad utbildning till dess att ny ansökan till 
gymnasieskolan kan göras. Individuellt alternativ följer av huvudman beslutad plan för 
utbildningen som anger bl a att eleven kan studera såväl grundskole- som gymnasieämnen och att 
även andra individuella insatser, som är gynnande för elevens kunskapsutveckling, kan sättas in.  
 
Elever som avbryter sina studier i gymnasiesärskolan eller som inte påbörjar studier i 
gymnasiesärskolan efter avslutad grundsärskoleutbildning ingår också i kommunens 
aktivitetsansvar. Uppföljning av dessa elever handhas av Bergslenagymnasiet. 
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Arbetsplatsförlagt lärande APL i gymnasiesärskolan 
 
På alla nationella program i gymnasiesärskolan ska APL förekomma i minst 22 veckor under 
utbildningstiden som totalt är 4 år.  

APL organiseras främst i åk 2, 3 och 4 samt i enstaka fall i åk 1. Elever som är folkbokförda i 
Borås gör i regel sin APL i hemstaden medan elever från annan kommun gör APL i första hand i 
sin hemkommun. APL-platsens förläggning i elevernas hemkommuner eftersträvas med tanke på 
kommande övergång till arbetsliv/sysselsättning efter genomgången utbildning i 
gymnasiesärskolan dvs elev ska kunna ha möjlighet att fortsatta på sin APL-plats i anställning. 

APL-platser 
I nuläget finns APL-platser både inom kommunala förvaltningar och bolag och inom privata 
näringslivet, men inte i tillräcklig omfattning. Det är främst inom kommunens egna verksamheter 
som det är svårt att finna APL-platser. Framtagande av APL-platser är ett ständigt pågående 
arbete och de kommunala verksamheterna kontaktas kontinuerligt för att få ut elever på APL.  
När en elev som efter utbildningen får anställning på sin APL-plats kan det innebära att den 
arbetsplatsen inte längre kan ta emot nya elever. 
 
Tidigare kartläggning av APL- platser 

Under 2011 tillsattes en arbetsgrupp inom Utbildningsförvaltningen som hade i uppdrag att ta 
fram fasta platser inom kommunens verksamheter för elever på gymnasiesärskolans nationella 
program. Bakgrunden till uppdraget var att det var svårt att få ut eleverna på arbetsplatsförlagd 
utbildning (APU1).  Arbetet resulterade i att man totalt kunde fastställa 28 platser, varav tio (10) 
var inom Utbildningsförvaltningens verksamheter dvs inom förvaltningens skolor, nio (9) inom 
område kost/lokal i dåvarande stadsdelarna och resterande inom vård- och omsorgsboendena. 
Platsantalet motsvarade dåvarande behov.  

Utmaningar: 

- Att förmå arbetsplatser att ta emot elever med stora behov av stöd. Allt fler elever 
behöver utökat stöd i samband med APL. Av eleverna som genomfört nationellt program 
på gymnasiesärskolan, Bergslenagymnasiet, under läsåret 2016/2017 hade 62,5 % behov 
av utökat eller omfattande stöd då APL genomförts. Jämfört med tidigare år har detta 
behov tenderat att öka i sin omfattning. Det har dels i vissa fall handlat om tydligare och 
mer omfattande förändringar eller anpassning på APL, då det är möjligt, eller/och 
ledsagningsstöd i samband med förflyttning till och från arbetsplatsen. Dels har det 
handlat om att skolpersonal har varit på plats för att bistå eleven under själva APL- 
genomförande för att denna del av utbildningen ska ha varit möjlig att genomföra. 
Behovet av fler anpassning har också försvårat anskaffning av APL/praktikplatser. Detta 
i sin tur har medfört att en betydande del av personell resurstid har tagits i anspråk då 
anskaffning, förberedelse, genomförande och uppföljning gjorts.  
 
 
 

                                                           
1 Vid införandet av skollag 2010 ersattes APU av arbetsplatsförlagt lärande, APL.   
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2) Hur kan vi förstärka det vi gör idag? 

Aktivitetsansvaret 
Samverkan kring aktivitetsansvaret 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Jobb Borås ska fortsatt samverka och utöka 
omfattningen av det uppsökande arbetet. I dagsläget är det en person på halvtid inom Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen/Björkängsgymnasiet och två personer på heltid på Jobb 
Borås som arbetar uppsökande. För att det uppsökande arbetet ska utvecklas och utökas föreslås 
förstärkning med fler personer.  

Minska skolfrånvaro/förebygg hemmasitteri: 
Främjande insatser: En bra skolgång bidrar till att stärka elevernas självkänsla och tillit till den 
egna förmågan. Att eleverna möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla 
relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och god grund för 
lärande och motverkar i sig att frånvaro uppstår. 
Förebyggande och åtgärdande insatser: Uppmärksamma riskfaktorer som skolsvårigheter och 
signaler på att eleven far illa. Frånvaro är oftast en signal på att något inte är som det ska. Tidig 
upptäckt, utredning av bakomliggande orsaker (med fokus på skolrelaterade) och snabba insatser 
kan förhindra att problemen förvärras och frånvaron blir långvarig.  
Elevhälsans roll: Elevhälsan har en viktig roll till exempel vad gäller arbetet med elevernas 
arbetsmiljö och skolans värdegrund. Elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar 
elevernas lärande, utveckling och hälsa. 
 

APL-platser 
Gymnasiesärskolan arbetar ständigt med frågan om APL-platser. Man har tidigare lyckats med att 
i kommunens förvaltningar finna APL-platser för elever i gymnasiesärskolan. Kartläggningen 
som gjordes 2011  resulterade i att kontakter upparbetades och kommunens förvaltningar åtog sig 
att ta emot elever från gymnasiesärskolan på APL. Genom att på nytt etablera kontaktvägar 
mellan gymnasiesärskolan och förvaltningarna kan samverkan återupptas. 
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Utredningens slutsatser och rekommendationer:  

Aktivitetsansvaret 
Samverkan mellan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Arbetslivs-
förvaltningen/Jobb Borås kring elever som ingår i aktivitetsansvaret fungerar enligt en 
gemensamt framtagen modell. Respektive aktör är klar över sin roll och sitt uppdrag. Med 
registerföring över eleverna har man en överblick över målgruppen och deras aktivitetsstatus. Att 
nå alla ungdomar som ingår i aktivitetsansvaret och inte är i någon aktivitet är en stor utmaning. 
Det uppsökande arbetet behöver fortsatt utvecklas och utökas och nya kontaktvägar bör prövas.   

APL-Praktikplatser 
Nuvarande behov av APL-platser är årligen drygt fyrtiotal. Komplexiteten när det gäller 
gymnasiesärskolans elever är att APL-platsen efter genomgången utbildning förväntas  övergå i 
en anställning eller sysselsättning. Därmed fylls det kontinuerligt på med elever i förvaltningar 
som tar emot elever på APL. Att eleverna har större behov av stöd än tidigare ökar 
komplexiteten ytterligare. Av skolan krävs större insatser i form av personal i samband med 
elevernas APL t ex att i inledningsskedet finnas med elever på arbetsplatser. 

Liknande upplägg som Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har avseende APL-platser i 
gymnasieskolan bör eftersträvas även för gymnasiesärskolans del. Sedan 2014 inbjuds årligen 
stadens olika förvaltningar och bolag till dialogmöten. Syftet är att säkerställa att 
gymnasieskolornas behov av APL-platser kan tillgodoses. Mötena har lett till att kontakt med 
bolagen har etablerats och vidmakthållits. Med förvaltningarna sker kontakterna via 
programråden. Arbetet på skolorna fortgår på programnivå med rektor som ansvarig.  
 
På motsvarande sätt bör kontakt för samverkan mellan gymnasiesärskolan och stadens 
förvaltningar och bolag etableras. Initialt skulle information om gymnasiesärskolans behov av 
APL kunna lyftas vid mötet där gymnasieskolans behov av APL-platser diskuteras. Därefter utses 
en kontaktperson för gymnasiesärskolan som håller i kontakterna med förvaltningarna och 
samverkar kring frågan. Att inrätta fasta APL-platser i vissa förvaltningar enligt tidigare modell 
kan prövas på nytt, men alla förvaltningar och bolag bör ha ansvar för och beredskap att kunna ta 
emot elever från gymnasiesärskolan. 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdag 
 2016-12-21 

§ 306     2015/KS0111 739
Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 214, sid B 2553)

Program för tillgänglighet, delaktighet, och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning upphörde att gälla 1 januari 2014. En arbetsgrupp 
innehållande tjänstemän från Borås Stad samt företrädare för 
funktionshinderorganisationerna har arbetat med att revidera det tidigare gällande 
programmet och tagit fram ett nytt förslag. Förslaget till program har skickats till 
berörda aktörer, 59 remissinstanser.  

Svar har inkommit från 27 remissinstanser (se remissammanställning). 

Programmet innehåller ett antal prioriterade områden hämtade ur FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Flera 
inkomna synpunkter har beaktats, tex en tydligare hälsofrämjande ansats i 
programmet. Det finns också en del förtydliganden och redaktionella förändringar. 

Programmet har kompletterats med en handlingsplan med konkreta åtgärder som 
underlag för fortlöpande verksamhetsutveckling 2017.  

Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet 
från 2017. Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå 
Kommunfullmäktige ett reviderat program. Sociala omsorgsnämnden ansvarar 
dessutom för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker i 
samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen 
redovisas till Kommunstyrelsen, som ansvarar för fastställande. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 575 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa ”Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 samt handlingsplan för 
2017 att gälla från den 1 januari 2017. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Fastställa ”Program för personer med funktionsnedsättning samt handlingsplan för 2017” att 
gälla från den 1 januari 2017. 
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Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 januari 2017 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M)  Raija Leppänen (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Borås Stads 
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot 
målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: XXX
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden   
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar kommunens ambitioner för 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det 
om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge 
vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter 
som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Från 1 januari 2015 är 
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering i 
diskrimineringslagen.

Programmet bygger på Borås Stads vision att medborgarna ska vara medskapare och får ett 
reellt inflytande på stadens utveckling, det ska vara lätt för människor att vistas och förflytta 
sig i stadskärnan och andra delar av kommunen. 

Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Kommunen 
ska ge information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan med näringsliv och 
organisationer. Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som 
idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Programmet omfattar alla grupper med funktionsnedsättning.

Borås Stads verksamhet
Borås Stad ska ha hög kvalitet på sina tjänster och sin service som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning.

Borås Stad ska samarbeta med fastighetsägare för att möta framtida behov av bostäder som är 
tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Bemötande är centralt. Ökade kunskaper skapar en medvetenhet om situationer som personer 
med funktionsnedsättning möter och om deras behov. Information ska finnas tillgänglig i 
sådan form som gör det möjligt för alla att förstå.

Nämnder och styrelser ansvarar för att ha med personer med funktionsnedsättning när man 
planerar och driver sin verksamhet, samt vid upphandling, så man inte tvingas göra olika 
anpassningar i efterhand. 
En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande 
verksamhetsutveckling. Synpunkter från personer med funktionsnedsättning ska kontinuerligt 
beaktas.

Program för ett 
tillgängligt samhälle



Prioriterade områden
Borås Stads prioriterade områden är hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder 
i handlingsplanen

Öka kunskapen om situationen för personer med funktions-
nedsättning (artikel 8)
Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med funktionsnedsättning 
förändra attityder, undanröja fördomar, och underlätta för dem att använda sina demokratiska 
rättigheter. Kunskapen om kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning 
ska ökas.

Öka tillgängligheten (artikel 9)
Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla 
aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard som grund för arbetet. Fram 
tom 2020 ska tillgänglighet för personer med kognitiva funktionshinder prioriteras.

Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)
Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få stöd, information 
och utbildning för att motverka våld och tvång.

Utbildning för alla (artikel 24)
Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra till skola 
och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars funktionsnedsättning begränsar deras 
möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha 
möjlighet att nå målen. Verksamheterna ska arbeta inkluderande.

Fler människor i arbete (artikel 27)
Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande 
arbete för personer med funktionsnedsättning, och medverka till att de får en meningsfull 
sysselsättning. Kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.

Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)
Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge möjligheter 
för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som andra. Det är angeläget att 
planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån sina behov kan delta i aktiviteter och göra 
bra hälsoval.

4 | program



Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet från 2017. 
Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. En handlingsplan med konkreta åtgärder kompletterar programmet. Sociala 
omsorgsnämnden ansvarar  för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker 
i samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen redovisas till 
Kommunfullmäktige, som ansvarar för fastställande. 

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor 
inom Borås Stad.
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Handlingsplan 2017 för 
ett tillgängligt samhälle  



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

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

Fastställt av Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Sociala 
omsorgsnämnden
För uppföljning ansvarar: Sociala 
omsorgsnämnden 
Dokumentet gäller till och med 2017
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för ett tillgängligt samhälle  | 3

Vad Varför När Vem Uppföljning

Vad ska göras för att bidra till 
målen i programmet?

Varför ska vi göra just 
det?

När ska det 
vara klart?

Vem bär ansvaret? När och hur ska 
uppföljning ske?

Artikel 8
Öka kunskapen om 
situationen för personer med 
funktionsnedsättning

Öka möjligheterna 
till delaktighet och 
inflytande för unga med 
funktionsnedsättning.

Borås stad ska arbeta fram 
arbetsätt för att sprida/
informera om lagar och 
riktlinjer för kognitiv 
tillgänglighet så att dessa följs i 
högre utsträckning. Vidare ska 
Borås stad ha ett systematiskt 
arbetssätt för att följa upp och 
utveckla arbetet.”

I syfte att se till att 
alla unga har lika 
stora möjligheter 
till delaktighet och 
inflytande.

Syftet är att arbeta 
strukturerat med att 
informera, sprida 
information samt följa 
upp för att nå ut i hela 
organisationen

2017

2017

Kommunstyrelsen 
i samverkan med 
berörda nämnder

Sociala 
omsorgsnämnden 
i samverkan med 
berörda nämnder

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni 2017.

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni 2017.

Artikel 9
Öka tillgängligheten

Utred behovet av träffpunkter 
för personer med psykiska 
funktionshinder och för 
personer som inte har daglig 
verksamhet 

Skapa ytterligare offentliga 
handikapptoaletter i centrum.
Utred möjligheten till en 
bemannad toalett.

Det finns inga 
träffpunkter för 
personer som inte har 
daglig verksamhet.

Det finns ett 
behov finns av flera 
handikapptoaletter i 
centrum.

2017

2017

Sociala 
omsorgsnämnden
i samverkan med 
berörda nämnder.

Tekniska nämnden

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni 2017.

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 31 december 
2017.

Handlingsplan 2017 för ett 
tillgängligt samhälle
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Vad Varför När Vem Uppföljning

Artikel 16
Minska våld och övergrepp

Genomför arbetet med 
”schyssta relationer” inom 
socialpsykiatrin samt i 
de verksamheter inom 
funktionshinderverksamheten 
där det inte är genomfört.

Personer med 
funktionsnedsättning 
ska få stöd, 
information och 
utbildning för att 
motverka våld och 
tvång.

2017 Sociala 
omsorgsnämnden

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 december 
2017

Artikel 24
Utbildning för alla

Utbildningsnämnden 
har aktivitetsansvaret för 
ungdomar 16-20 år.
Utveckla en modell för att 
säkerställa att ungdomar i 
och efter gymnasiet slussas 
till nästa steg, kan handla om 
sysselsättning. 

Utöka antalet platser 
i  kommunens egna 
verksamheter för
det arbetsplatsförlagda lärandet 
(APL) för 
gymnasiesärskolans elever.

Vi har idag ungdomar 
som inte kommer till 
sysselsättning utan blir 
”hemmasittare”.

Kommunens 
förvaltningar 
och bolag har få 
praktikplatser i 
förhållande till privata 
näringslivet.

2017

2017

Utbildningsnämnden, 
i samverkan med 
berörda aktörer

Utbildningsnämnden

Redovisas till 
Sociala omsorgs-
nämnden senast
31 december 2017.

Redovisas till 
Sociala omsorgs-
nämnden senast
31 december 2017.

Artikel 27
Fler människor i arbete

Utveckla en systematik i 
samverkan med näringslivet 
för att ge fler personer med 
funktionsnedsättning arbete.

Öka möjligheterna för personer 
med särskilt anställningsstöd 
att få ett arbete inom Borås 
Stad. 

Skapa ett 
varierat utbud av 
yrkesinriktningar för 
att medverka till att 
alla ska få ett arbete.

Borås Stad är den 
största arbetsgivaren 
i kommunen och 
bör kunna öka antal 
anställda med särskilt 
anställningsstöd som 
har någon form av 
funktionsnedsättning.

2017 Kommunstyrelsen

Arbetslivsnämnden

Redovisas till
Sociala omsorgs-
nämnden senast 
30 juni 2017.

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 31 december 
2017.
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Vad Varför När Vem Uppföljning

Artikel 30
Öka möjligheterna för en 
aktiv fritid

Borås Stads kultur- och 
fritidsutbud ska vara öppet för 
alla. Ställningtagande till att 
införa ett ”Följa med kort”.

Personer med 
funktionsnedsättning 
upplever inte att det 
alltid är möjligt att 
delta i det utbud som 
finns.

2017 Kommunstyrelsen Redovisas till
Sociala omsorgs-
nämnden senast 
30 juni 2017.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-12-05 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00188 
105 

Remiss - Borås Stads Kommunikationspolicy 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker revidering av kommunikations- 

policyn.     

Sammanfattning 

Borås Stads nuvarande kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018 och ska 

därför revideras. I likhet med den tidigare versionen bygger den nya policyn på synen att 

Borås Stad är en öppen organisation. Kommunikationen i staden ska präglas av öppenhet 

och tydlighet. Den ska anpassas efter målgruppens förutsättningar och föras på såväl 

fysiska som digitala arenor. Även Borås Stads marknadsföring ska ske i kommunikations-

policyns anda. Utöver policyn finns en särskild handbok som ger konkret vägledning till 

hur kommunikationen praktiskt ska genomföras. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finner att revideringen av kommunikations-

policyn förtydligar stadens hållning till både intern och extern kommunikation. En 

särskild handbok är ett viktigt stöd i sammanhanget. Nämnden tillstyrker revidering av 

kommunikationspolicyn.  

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad reviderar sin kommunikationspolicy som löper ut vid årsskiftet 2017/2018.  

Ett policydokument i Borås Stad anger stadens hållning i den specifika frågan policyn är 

utformad för. I kommunikationspolicyn anges hur staden ska förhålla sig till 

kommunikation såväl internt som externt. Borås Stad är en öppen organisation som även 

ska kännetecknas av öppenhet i sin kommunikation.  

I policyn anges att kommunikationen är det redskap som används för att förankra de 

politiska målen och besluten hos stadens invånare. Kommunikationen ger förutsättningar 

för delaktighet genom dialog, som ska föras där målgrupperna finns. Vidare framgår att 

det är såväl medarbetarna som cheferna som har ansvar för hur kommunikationen 

praktiskt fungerar. Medarbetare ansvarar för att söka och ta till sig information av 

betydelse för det egna arbetet och för kommunens verksamhet. Cheferna har ett särskilt 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

ansvar för att tillhandahålla kunskap och skapa förutsättningar för dialog och 

kommunikation. Som kommunikation ses även marknadsföring som ska följa 

kommunikationspolicyns direktiv.  

Utöver kommunikationspolicyn finns en handbok som ger konkret vägledning till hur 

kommunikationen praktiskt ska genomföras. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finner att revideringen av kommunikations-

policyn förtydligar stadens hållning till både intern och extern kommunikation. En 

särskild handbok är ett viktigt stöd i sammanhanget. Nämnden tillstyrker                

revidering av kommunikationspolicyn.  

 

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 

 

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 

 

Borås 2025 Socialt perspektiv 

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 

 

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 

Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller 

särskilda yttranden. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv Kommunikationspolicy 

2. Kommunikationspolicy                                

Samverkan 

FSG 2017-11-22. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningsschef 

 



13 oktober 2017 

Till alla nämnder och bolag 

Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, enligt 
Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten.  

Den här uppdaterade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på 
synen att Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska präglas 
av öppenhet och tydlighet. Även i denna nya version framgår att den som har ansvar 
för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.  

Dock har policyn anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället som 
framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och medskapande 
bland invånare, brukare, medarbetare och andra. Borås Stad som organisation önskar 
delaktighet från sina målgrupper eftersom det är en av demokratins kärnfrågor. Våra 
målgrupper förväntar sig också att ha möjlighet till att vara delaktiga i många av 
kommunens frågor. Därför har vi bland annat lagt till en formulering om att vi ska 
göra vårt bästa för att möta våra målgrupper på de arenor där de själva befinner sig, 
fysiska såväl som digitala.  

Denna version av kommunikationspolicyn trycker också mer på medarbetarens 
centrala roll i kommunikationen. Medarbetarna är de som möter våra målgrupper 
personligen och att de är välinformerade och kunniga är mycket viktigt.  

Kommunikationspolicyn är inriktad på att ange det förhållningssätt vi ska ha i vår 
kommunikation med omvärlden och internt i organisationen. Den innehåller de 
värdeord som anger vår attityd till kommunikationen och ger på så vis stöd för att 
agera i olika situationer. 

Allt vad praktiska råd och anvisningar finns i Handbok i kommunikation som finns 
såväl i tryckt form som på intranätet. Där finns rubriker som krisinformation, 
kontakter med massmedia, marknadsföring, intern information, webb, sociala medier, 
grafisk profil etc.  

Förslaget till kommunikationspolicy överlämnas med detta brev till alla nämnder och 
bolag för remissyttrande. Yttrande ska vara Kommunstyrelsen till handa senast den 8 
december 2017. 

Enligt uppdrag 

Marie Ingvarsson 



 

 

Kommunikationspolicy  
 
Denna kommunikationspolicy gäller för Borås Stads förvaltningar och bolag.  
 
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. 
Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål som 
Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar. 
 
God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem 
som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina 
rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut 
tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed 
en kärnfråga för demokratin. 
 
Vår information ska vara korrekt, ärlig och snabb. Den ska präglas av öppenhet och tydlighet och 
vara anpassad efter den aktuella målgruppens förutsättningar.  
I vår strävan efter en bred kommunikation ska vi göra vårt bästa för att möta målgrupperna på de 
arenor där de befinner sig – såväl fysiska som digitala.   
 
Kommunikationen ska stärka medarbetarnas kunskap och delaktighet. Kommunens medarbetare 
har ett eget ansvar för att söka och ta till sig information av betydelse för det egna arbetet och för 
kommunens verksamhet. Chefer i organisationen har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla 
kunskap och skapa förutsättningar för dialog och kommunikation. Välinformerade och kunniga 
medarbetare i möten med kommuninvånarna är utomordentligt viktiga för Borås Stads 
kommunikation. 

Även kommunikation i form av marknadsföring från kommunen och dess bolag ska ske i 
kommunikationspolicyns anda.  

Den som har ansvar för en verksamhet ansvarar även för kommunikationen.  

I Handbok i kommunikation beskrivs hur vi ska använda kommunikationen för att kunna leva 
upp till vad som styrs av denna kommunikationspolicy.  
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att följa upp hur kommunikationspolicyn efterlevs. 
 
 
 
 
 
 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2017-12-05 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00203 
002 

Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  fastställer delegationsordning att gälla från 

och med 2017-12-05.      

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fattade 2016-10-25 beslut om delegationsordning. Därefter har 

nämnden beslutat om ändring i delegationsordningen 2017-01-31. En revidering av nu 

gällande delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 

genomförts för fastställande 2017-12-05.

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Samverkan 

FSG 2017-11-22. 

Beslutet expedieras till 

1. Ledningsgruppen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Helene Sandberg

Ordförande

Anders Waldau 

Utbildningschef 



171205 

DELEGATIONSORDNING
samt 

verkställighetsåtgärder 

Fastställd i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05 
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    Inledning 

 
    De frivilliga skolformerna i Borås Stad utgörs av gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
    För varje verksamhet finns en kommunal chef benämnd gymnasiechef, vuxenutbildningschef eller huvudansvarig rektor.   
    Inom verksamheterna finns avgränsade pedagogiska enheter, skolenheter, som vardera leds av en rektor.   

Gymnasieskola finns på Almås-, Bäckängs-, Sven Eriksons- och Viskastrandsgymnasiet samt på Björkängsgymnasiet.               
Björkängsgymnasiet har två pedagogiska enheter, Almåsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet har vardera tre pedagogiska 
enheter, Bäckängsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet har vardera fyra pedagogiska enheter. 
Gymnasiesärskola finns på Almåsgymnasiet med två pedagogiska enheter, på Bergslenagymnasiet med två pedagogiska enheter och 
på Viskastrandsgymnasiet med en pedagogisk enhet. 
Inom Vuxenutbildningen finns fyra pedagogiska enheter samt Yrkeshögskolan. 
De pedagogiska enheterna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utgörs av olika gymnasieprogram och inom vuxenutbildningen 
av olika utbildningar. 
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Kommentarer till delegationslistan 
 
1. Delegation enligt denna delegationsordning grundar sig på Kommunallagen 6 kap 33-37 §§. 
 
2. Förvaltningschefs rätt att vidaredelegera grundar sig på Kommunallagen 6:37 §.  
 
3. Grunden för rektors beslut enligt statligt uppdrag återfinns i Skollag och skolförordningar. 
 
4. Samtliga delegationer gäller under förutsättning att utfärdade författningsbestämmelser,  
 MBL, avtal och övriga riktlinjer för verksamheten iakttas. 
 
5. Om en delegat finner att beslut i ett ärende är av principiell beskaffenhet enligt  
 Kommunallagen 6 kap 34:3 § ska delegaten föra tillbaks frågan till den som givit delegationen. 
 
6. Samtliga beslut ska dokumenteras och registreras hos beslutsfattaren.  
 Besluten ska förvaras på ett överskådligt och systematiskt sätt. 
 
7. Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för beviljade anslag. 
 
8. Anmälan av delegationsbeslut 
 
  är delegationsbeslut enligt kommunallag (I skollag och skolförordning står ”Huvudmannen beslutar…”) 
  
 Dessa ska föras upp på:       
 Anmälningslista till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för delegationsärenden. 
   
 Beslut av namngiven delegat på vidaredelegation från Förvaltningschefen ska föras upp på:       
 Anmälningslista till Förvaltningschef för delegationsärenden. 
 

Listorna ska vara Utbildningskontoret tillhanda senast dagens före Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
sammanträde.  

 Listorna ska föras kontinuerligt. 
   
  
 

 

X  



 

 

 5 

9.  Förfall 

 
Inträder som delegat i 
nämnd ordning  

        
      Ordförande 

1:e vice ordförande, 2:e vice 
ordförande 

       
      Annan ledamot 

Ordförande, 1:e vice 
ordförande, 2:e vice 
ordförande 

        
      Förvaltningschef 

Tf Förvaltningschef/Chef för 
HR-funktionen 

Gymnasiechef, 
vuxenutbildningschef, 
huvudansvarig rektor för  
Bergslenagymnasiet, 
huvudansvarig rektor för 
Björkängsgymnasiet  

Den som av Förvaltningschef utsetts 
som ersättare och vid dennes förfall 
äldste i tjänst tjänstgörande 
rektor 

 
Rektor  
(kommunalt uppdrag ) 

Gymnasiechef, 
vuxenutbildningschef, 
huvudansvarig rektor för 
Bergslenagymnasiet, 
huvudansvarig rektor för 
Björkängsgymnasiet 

      Skolintendent 
Gymnasiechef, 
Vuxenutbildningschef 

       
      Annan tjänstemannadelegat 

Förvaltningschef i de fall 
vikarie inte finns förordnad 

´       Inträder som ställföreträdare: 
   Rektor     Gymnasiechef,  

  (statligt uppdrag)   vuxenutbildningschef,  
huvudansvarig rektor för Bergslenagymnasiet, huvudansvarig rektor 
Björkängsgymnasiet 

   
  När ersättare har tagit beslut ska det av beslutet och anmälningslistorna framgå följande: 

  
 Namnunderskrift av XXXXX.    
 Ersättare för YYYYY. 
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10. Punkt A I:6:1, 6:2 Avstängning, Disciplinpåföljd 

Vid allvarliga förseelser som kan innebära att en arbetstagare grovt har misskött sina åtaganden  
i anställningsavtalet kan det i vissa fall vara nödvändigt för arbetsgivaren att besluta om avstängning  
för att utreda situationen och under tiden ta ställning till åtgärd.  
Hanteringsordning kring avstängning regleras i AB § 10 mom. 1-3. 
 
Anställningsskyddslagen kräver att en uppsägning av personliga skäl ska vara sakligt grundad.  
Sakliggrundbegreppet innehåller kriterierna misskötsel, medvetenhet och skada. 
 
I kriteriet medvetenhet ligger ett krav på att arbetsgivaren ska klargöra för arbetstagaren att ett visst  
beteende (misskötsel) inte accepteras och kan medföra uppsägning. Detta medvetandegörande sker  
lämpligen genom ett dokumenterat samtal där skyldigheter i anställningsavtalet klargörs.  
 
Vid allvarlig misskötsel kan arbetsgivaren utdela en disciplinpåföljd. Enligt AB § 11 är skriftlig varning 
den enda disciplinpåföljd som kan förekomma, hanteringsordning regleras i paragrafens mom. 1-4.  
 
I de avstängning eller disciplinpåföljd kan bli aktuellt så beslutas detta av Förvaltningschefen, enligt delegationsordningens 
moment ovan. 
 

I förteckningen använda förkortningar 
 
AB Allmänna bestämmelser 
FL  Förvaltningslagen 
GyF Gymnasieförordning för Gymnasieskola och Gymnasiesärskola (SFS 2010:2039) 
FTe4 Förordning om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år (SFS 2014:854) 
KL Kommunallagen   
MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SFS Svensk författningssamling 
SL  Skollagen 2010:800  
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
TF  Tryckfrihetsförordningen 
VuxF    Förordning om vuxenutbildning 
HR Human resources 
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Information om överklagande av beslut  

 
Om man vill överklaga ett beslut görs detta skriftligt. Av överklagandet ska framgå varför man anser att beslutet ska ändras och vilken ändring man 
vill ha. Man ska också tala om vad man vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till i sin prövning. 
 
Följande ska framgå vid överklagandet. 

 Namn och person- eller organisationsnummer.  

 Adress och postadress.  

 Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen.  
 
Överklagandet måste skrivas under.  
 
Överklagande enligt förvaltningsbesvär eller till Skolväsendets överklagandenämnd sänds till:  
Borås Stad  
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  
501 80  BORÅS  
 
Överklagandet ska ha inkommit till Borås Stad senast tre veckor efter det att vederbörande fått del av beslutet.  
 
Överklagande enligt laglighetsprövning sänds till:  
Förvaltningsrätten i Jönköping  
Box 2201  
550 02  JÖNKÖPING  
 
Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att beslut genom protokollets justering tillkännagivits på förvaltningens 
anslagstavla.  
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Förvaltningsbesvär  
Flertalet av de kommunala beslut som grundas på förvaltningslagen samt olika speciallagsstiftningar, t ex skollag, socialtjänstlag, plan- och bygglag, 
överklagas genom förvaltningsbesvär. I respektive lag, t ex skollagen, anges vilka beslut som kan överklagas enligt förvaltningsbesvär. 
När man överklagar ett förvaltningsbesvär riktar man sitt överklagande till förvaltningsrätten, men lämnar det till den ansvarige på kommunen. 
Vem som är ansvarig på kommunen står på det beslut man tidigare fått. Anledningen är att de ansvariga på kommunen – det kan vara en nämnd, ett 
utskott eller en tjänsteman – först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte samt om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om 
kommunen kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos dem, skickar de det vidare till förvaltningsrätten.  
 
När förvaltningsrätten tar upp ett förvaltningsbesvär prövar de om lagen har följts på ett riktigt sätt när beslutet fattades. Antingen kan 
förvaltningsrätten komma fram till att allt har gått rätt till och att beslutet fortsätter att gälla. Då kvarstår beslutet.  
Förvaltningsrätten kan även komma fram till att beslutet är fel och att det inte ska gälla. Rätten kan då fatta ett nytt beslut och bestämmer därmed vad 
som ska gälla i stället.  
 
Skolväsendet överklagandenämnd  
I skollagens 28 kapitel anges vilka beslut som kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.  
 
Skolväsendets överklagandenämnd är en egen myndighet som har till uppgift att pröva vissa överklagade beslut enligt skollagen och dess förordningar.  
 
Laglighetsprövning  
Vid laglighetsprövning prövas överklagandet av förvaltningsrätten. Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunbesvär) är ett överklagande enligt 
kommunallagen 10 kap. Enligt denna har varje medlem i en svensk kommun rätt att överklaga kommunens beslut.  
 
Förvaltningsrätten tar ställning till följande prövningsgrunder (kommunallagen 10 kap 8§):  

 Beslutet har inte tillkommit i laga ordning.  

 Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.  

 Beslutet överskriver det kommunala organets befogenheter.  

 Beslutet strider mot annan lag eller författning.  
 

Om förvaltningsrätten beslutar att bifalla överklagandet upphävs det beslut som tagits. Prövningen innebär en prövning av lagligheten och inte av 
lämpligheten i beslutet. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra innehållet i ett beslut som tagits. Upphävs beslutet behandlas ärendet på nytt av 
kommunen. 
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SKOLFORMSÖVERGRIPANDE 
     

Ska 
anmälas 

på 
lista 

Nr Ärende Delegat 

A PERSONALÄRENDEN 

   I Anställning och entledigande 

 1  Vakanspröva ledig tjänst. 
Chef för HR-funktionen, 
ersättare HR-specialist 

 2:1 
Anställa tills vidare gymnasie-/vuxenutbildningschef,  
huvudansvarig rektor Bergslenagymnasiet, huvudansvarig  
rektor Björkängsgymnasiet. 

 

X 2:2 Anställa tills vidare övriga rektorer och personal på Utbildningskontoret. Förvaltningschef 

X 2:3 Anställa tills vidare personal i övrigt på skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 2:4 Se till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning, SL 2:12. Förvaltningschef  

 3:1 
Entlediga gymnasie-/vuxenutbildningschef, huvudansvarig rektor 
Bergslenagymnasiet, huvudansvarig rektor Björkängsgymnasiet. 

Förvaltningschef 

 3:2 Entlediga övriga rektorer och personal på Utbildningskontoret.  Förvaltningschef 

 3:3 Entlediga personal i övrigt vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:1 Visstidsanställa personal vid Utbildningskontoret (utom Förvaltningschefen).  Chef för HR-funktionen 

 4:2 
Besluta och lämna besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att 
fortsätta. LAS §§ 15-17. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 4:3 
Lämna varsel till arbetstagarorganisation. LAS § 30 
 

Chef för HR-funktionen  

X 4:4 
Visstidsanställa gymnasiechef, vuxenutbildningschef, huvudansvarig rektor 
Bergslenagymnasiet, huvudansvarig rektor Björkängsgymnasiet. 

Förvaltningschef 

X 4:5 Visstidsanställa övriga rektorer, skolintendenter. 
Gymnasiechef, vuxenutbildningschef,  
huvudansvarig rektor Bergslenagymnasiet,  
huvudansvarig rektor Björkängsgymnasiet 

X 4:6 Visstidsanställa personal i övrigt vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:7 
Besluta om att lärare utan legitimation får anställas på längre tid än     
sex månader. SL 2:19.  

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 4:8 Tillse att nyutexaminerade lärare genomgår introduktionsperiod. SL2:22a Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 

på 
lista 

Nr Ärende Delegat 

 5:1 Anta praktikanter, prao-elever och elever på APL vid Utbildningskontoret. Chef för HR-funktionen 

 5:2 Anta praktikanter, prao-elever och elever på APL vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 6:1 Avstängning AB § 10 Förvaltningschef 

 6:2 Disciplinpåföljd AB § 11 Förvaltningschef 

X  7 Uppsägning/avskedande av arbetstagare. Förvaltningschef 

  8 
Omreglering av tjänst i samband med partiell sjukersättning                               
(ej tidsbegränsad) enligt AB § 12. 

Chef för HR-funktionen, 
ersättare: HR-specialist 

 

 
          
II Ledighet 

  1:1 Bevilja semester för Förvaltningschef. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

 1:2 
Bevilja semester för gymnasie-/vuxenutbildningschef, personal på 
Utbildningskontoret, huvudansvarig  rektor Bergslenagymnasiet,  
huvudansvarig rektor Björkängsgymnasiet 

Förvaltningschef 

 1:3 Bevilja semester för övriga rektorer, skolintendenter, enhetschef. 
Gymnasiechef, vuxenutbildningschef, 
huvudansvarig  rektor Bergslenagymnasiet,  
huvudansvarig rektor Björkängsgymnasiet 

 1:4 Bevilja semester för personal i övrigt vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 2:1 Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för Förvaltningschefen. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

 2:2 

Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för  
Gymnasiechef, vuxenutbildningschef, personal på Utbildningskontoret,  
huvudansvarig  rektor Bergslenagymnasiet, huvudansvarig rektor 
Björkängsgymnasiet 

Förvaltningschef 

 2:3 
Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för övriga rektorer, 
skolintendenter, enhetschef. 

Gymnasiechef, vuxenutbildningschef, 
huvudansvarig  rektor Bergslenagymnasiet,  
huvudansvarig rektor Björkängsgymnasiet 

 2:4 
Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för personal i övrigt vid  
skolorna. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 

på 
lista 

Nr Ärende Delegat 

 
 
III Personalplanering 

X  1 
Besluta om ändrad tjänsteplacering för personal samt för samordning av 
lärartjänster. 

Chef för HR-funktionen, 
ersättare HR-specialist 

 2:1 
Fastställa tjänstgöringslista, arbetstidsschema, tjänste- eller arbetsfördelning      
för Förvaltningschef. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

 2:2 

Fastställa tjänstgöringslista, arbetstidsschema, tjänste- eller arbetsfördelning     
för gymnasiechef, vuxenutbildningschef, personal på Utbildningskontoret,  
huvudansvarig  rektor Bergslenagymnasiet, huvudansvarig rektor 
Björkängsgymnasiet. 

Förvaltningschef 

 2:3 
Fastställa tjänstgöringslista, arbetstidsschema, tjänste- eller arbetsfördelning     
för övriga rektorer, skolintendenter. 

Gymnasiechef, vuxenutbildningschef, 
huvudansvarig  rektor Bergslenagymnasiet, 
huvudansvarig rektor Björkängsgymnasiet 

 2:4 
Fastställa tjänstgöringslista, arbetstidsschema, tjänste- eller arbetsfördelning     
för personal i övrigt vid skolorna. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 
 
IV Kurser, konferenser, studieresor mm. 

 1:1 
Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm. för  
förtroendeman (utom ordförande) samt Förvaltningschefen.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

 1:2 Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm för ordförande. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 1:e vice 
ordförande 

 1:3 

Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm. för  
gymnasiechef, vuxenutbildningschef, personal på Utbildningskontoret,               
huvudansvarig  rektor Bergslenagymnasiet, huvudansvarig rektor 
Björkängsgymnasiet. 

Förvaltningschef 
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Ska 
anmälas 

på 
lista 

Nr Ärende Delegat 

 1:4 
Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm. för övriga  
rektorer, skolintendenter, enhetschef. 

Gymnasiechef, vuxenutbildningschef, 
huvudansvarig  rektor Bergslenagymnasiet, 
huvudansvarig rektor Björkängsgymnasiet 

 1:5 
Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm. för personal i 
övrigt vid skolorna. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 
 
V Övrigt 

  1 Besluta om kommunens utmärkelse. Förvaltningschef 

  2 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Förvaltningschef med rätt att vidarefördela 

  3 
Tillse att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling och har     
nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller i skolväsendet. SL 2:34 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 
 
VI Samverkan/Förhandling enl. MBL 

X  1 
Svara för samverkan, förhandlingar och informationsskyldighet enl. MBL  
inför Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut enligt Samverkans- 
avtal MBL 11-14, 19, 38.. 

Förvaltningschef 

X  2 
Svara för MBL-förhandling i frågor som rör individärenden eller skolans inre 
organisation. MBL 11-14, 19.  

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 

 

 B LOKALER 

X  1 Besluta om förhyrning och uppsägning av lokaler.  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X  2 Besluta om framställan för lokalanpassning.  Förvaltningschef  

  3 Besluta om upplåtelse av lokaler och inventarier inklusive uthyrning av aula. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 

på 
lista 

Nr Ärende Delegat 

 C AVTAL 

X  1 Träffa avtal/överenskommelse om försäljning av undervisningsinsatser. 
Gymnasiechef, vuxenutbildningschef, 
huvudansvarig  rektor Bergslenagymnasiet, 
huvudansvarig rektor Björkängsgymnasiet 

X  2 
Träffa avtal gällande förvaltningsövergripande kompetensutveckling  
och/eller handledning.  

Chef för HR-funktionen 

X  3 
Teckna avtal/kontrakt avseende saluvärdig produktion mer än ett basbelopp. 
Avtal/kontrakt mindre än ett basbelopp tecknas enligt skolans rutiner. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X  4 Teckna avtal/kontrakt avseende köp av varor och tjänster. 

Förvaltningschef, gymnasiechef, 
vuxenutbildningschef, huvudansvarig  rektor 
Bergslenagymnasiet, huvudansvarig rektor 
Björkängsgymnasiet 

X  5 
Teckna avtal/överenskommelse om bidrag mellan hemkommun och    
fristående gymnasieskola för utbildning på yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ och språkintroduktion. SL 17:29.  

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X  6 Teckna avtal/kontrakt avseende arbetsplatsförlagt lärande (APL).  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X  7 Anta anbud för externa utbildningsanordnares räkning.  
Politiker ur Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  
enligt beslut 

X  8 Teckna avtal angående externa utbildningsanordnare. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

X  9 Teckna avtal/kontrakt avseende boende på elevhem. Förvaltningschef   

X  10 Teckna avtal och utbildningskontrakt avseende lärlingsutbildning.  SL 16:11a Rektor  

X  11 Teckna samverkansavtal inom nämndens ansvarsområde enligt reglementet.   Förvaltningschef 

X  12 Teckna avtal om elevs utbildning hos annan utbildningsanordnare.  Förvaltningschef 

X  13 Teckna avtal om extra stödåtgärder för elev hos annan utbildningsanordnare.  Förvaltningschef 
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Ska 
anmälas 

på 
lista 

Nr Ärende Delegat 

   D EKONOMISKA FRÅGOR 
  1 Framställning, rekvisition och mottagande av statsbidrag och andra bidrag. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X  2 Ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna. 
Vuxenutbildningschef, rektorer inom 
vuxenutbildningen, övriga skolledare 
vuxenutbildningen 

X  3 
Besluta om fördelning av beviljade anslag och anvisade medel vad gäller 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Controller 

  4 Besluta om användning av egen bil i tjänsten. Förvaltningschef med rätt vidaredelegera 

  5 
Besluta om busskort och reseersättningar enligt SFS 1991:1110, 1120 
samt inackorderingstillägg enligt SL 15:32, 18:30-32. 

Ekonom 

X  6 
Besluta om ekonomiskt stöd till elever vid skolgång i Rh-anpassad                 
utbildning hos annan skolhuvudman enligt SL 15:40.  

Ekonom 

X  7 Besluta om fria resor för tillfälligt funktionshindrare elever.  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X  8 
Besluta om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel enligt 
SL 15:17.  

Gymnasiechef, huvudansvarig rektor 
Björkängsgymnasiet 

X  9 

Besluta om att eleverna själva i kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna ska 
bekosta hjälpmedel för eget bruk som de behåller som sin egendom enligt 
SL 20:7, 21:6. 

Rektor   

X  10 
Besluta om tilldelning av bidrag till varje fristående huvudman där 
kommunen har elever, baserat på nämndens beslut om bidragsbelopp per 
program och elever. SFS 2010:2039 (GyF 13:1-6.) 

Controller 
 

X  11 
Besluta om tilläggsbelopp i fristående gymnasieskola och fristående 
Gymnasiesärskola. SFS 2010:2039 (GyF 13:7). 

 
Förvaltningschef 
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Ska 
anmälas 

på 
lista 

Nr Ärende Delegat 

 
 
 

E ÖVRIGA ÄRENDEN 

  1 Fastställa dokumenthanteringsplan.  

  2 Fastställa beslutsordning för attest och utanordning.  

 
 3 Besluta om att jämlikt tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och    

sekretesslagen ej lämna ut allmän handling enligt TF 2:2,12, OSL 6:4-5.    
Förvaltningschef 

 
 4 Besluta om skrivelse med överklagande har kommit in i rätt tid eller om  

för sent, avvisa densamma enligt FL 24. 
Förvaltningschef 

X  5 Avge yttrande över förslag till detaljplaner. Förvaltningschef 

  6 Följa Borås Stads rutiner kring synpunktshantering. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

  7 
Genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete enligt förvaltningsövergripande         
rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.  

Förvaltningschef med rätt att fördela 

X  8 Utse informationssäkerhetsansvarig. Förvaltningschef  
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Gymnasieskolan  
  Ska 

anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

F1 Mottagande och antagning 
X 1 Mottagande av elev.           

Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 7. 

SL 16:36, 17:14, 19, , 
17 a:18 

Antagningshandläggare  

X 2 Mottagande av elev från annan kommun. SL 16:44, 47              
17:19-21, 21 a 

Antagningshandläggare 

X 3 Yttrande från hemkommun. SL 16:48  Antagningshandläggare 

X 4 Antagning till åk 1. SL 15:12, 16:32 
GyF 7:7 

Antagningshandläggare 

X 5 Antagning till fjärde tekniskt år.  FTe 5:5 Antagningshandläggare 

Ev X 6 Poäng för kompletterande urvalsgrunder. GyF 7:5 Rektor 

X 7 Fördelning i högre årskurs. GyF 7:6 Rektor 

X 8 Byte av studieväg, byte av nationell profil på fjärde tekniskt år. GyF 7:9, FTe 5:6 Rektor 

X 9 Antagning efter utbildningens start. GyF 7:8, FTe 5:5 Rektor 

X 10 Återantagning till fjärde tekniskt år.  FTe 5:7 Rektor 

X 11 Beslut om fri kvot. GyF 7:3 Antagningshandläggare 

 
 G1 Utbildningens organisation och innehåll 

 1 
Besluta om utbildningens dimensionering beträffande program, 
inriktningar och platser med inriktningsgaranti. 

SL 15:30, 16:12,  
17:3,         
GyF 4:2 

 

X 2 Anpassa antalet utbildningsplatser efter slutantagningen. SL 15:30 Förvaltningschef 

 3 Besluta om att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår. SL 16:15  

X 4 Besluta om avvikelse från nationellt program för enskild elev –  
individuellt anpassat program. 

SL 16:14                   
GyF 9:4 

Rektor 

X 5 a Introduktionsprogram – plan för preparandutbildning. SL 17:7 Huvudansvarig rektor 
Björkängsgymnasiet 

X 5 b Introduktionsprogram – plan för programinriktat individuellt val. SL 17:7 ”     

X 5 c Introduktionsprogram – plan för yrkesintroduktion. SL 17:7 ” 

X 5 d Introduktionsprogram – plan för individuellt alternativ. SL 17:7 ” 

X 5 e Introduktionsprogram – plan för språkintroduktion. SL 17:7 ” 

 6 Minska omfattningen från heltidsstudier på introduktionsprogram. SL 17:6 Rektor 
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  Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

X 7 Förlänga preparandutbildning till två år om det finns synnerliga skäl. SL 17:5 Rektor 

X 8 Ta emot elev med behörighet till yrkesprogram på yrkesintroduktion         
eller individuellt alternativ om det finns synnerliga skäl.  

SL 17:11                  
GyF 6:2 

Rektor 

X 9 Skolförlägga hela utbildningen för elev på yrkesintroduktion.  GyF 6:5 Rektor 

 10 Göra bedömning av elevens språkkunskaper inför mottagande till 
språkintroduktion och fortlöpande bedöma elevens  
kunskapsutveckling. 

GyF 6:7 Rektor 

X 11 
Besluta om antalet undervisningstimmar för kurs, gymnasiearbete, 
examensarbete på fjärde tekniskt år, särskolearbete samt om fördelning av 
undervisningstiden över läsåren. 

GyF 4:22, FTe 2:5 Rektor 

X 12 Redovisa att eleven fått sin garanterade undervisningstid.  GyF 4:22, FTe 2:5 Rektor 

X 13 Ansöka om ny kurs hos Statens Skolverk.  GyF 1:6, FTe 2:4 Förvaltningschef 

X 14 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning.  GyF 4:6 Rektor 

X 15 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val.  GyF 4:7 Rektor 

X 16 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som valbara kurser inom            
fjärde tekniskt år.   

FTe 4:4 Rektor 

 17 Besluta om arbetsplatsförlagt lärande, APL, på högskoleförberedande 
program och i vilken omfattning. 

GyF 4:12  

X 18 Arbetsplatsförlagt lärande, APL – omfattning på yrkesprogram. GyF 4:12 Rektor 

 19 Arbetsplatsförlagt lärande, APL - anskaffning av platser.  GyF 4:12, FTe 4: 8 Rektor 

 20 Arbetsplatsförlagt lärande, APL - åtgärd om APL ej kan 
arbetsplatsförläggas, skolförläggning. 

GyF 4:13, FTe 4:8 Rektor 

X 21 Besluta om förlängd undervisning för enskild elev över längre tid            
än tre år. 

GyF 9:7 Rektor 

 22 Ansöka om att en utbildning ska godkännas som särskild variant. GyF 5:4  

 23 Ansöka om att en utbildning ska vara riksrekryterande. GyF 5:14  

X 24 Ansöka om att anordna idrottsutbildning vid ett riksidrottsgymnasium. GyF 5:24 Förvaltningschef 

X 25 Ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning hos Statens Skolverk. GyF 5:28 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 26 Ansöka om ny yrkesutgång på Hantverksprogrammet/Övriga  
hantverk.  

GyF 4:2 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 27 Teckna särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU). 
. 

 Förvaltningschef  
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  Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 28 Anordna särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för  
elev som pga sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanliga 
skolarbetet under en längre tid. 

SL 24:20-22 Gymnasiechef,  huvudansvarig 
rektor Björkängsgymnasiet 

 29 Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.  

SL 24:20-22 Förvaltningschef med rätt  att 
vidaredelegera. 

 30 Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7 Förvaltningschef med rätt  att 
vidaredelegera. 

 
 H1 Lärotider 
 1 Läsårstider GyF 3:1-2  

X 2 Dagar för idrott och friluftsverksamhet GyF 3:5 Rektor 

 
  J1 Trygghet och studiero 

X 1 Avstängning högst två veckor.  
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

X 2 Avstängning återstoden av pågående kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

 4 Inhämta yttrande från elev och vårdnadshavare innan beslut om 
avstängning samt samråda med socialnämnden om eleven är  under  
18 år.  

SL 5:21 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 
 K1 Åtgärder mot kränkande behandling 
 1 Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

 2 Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 
behandling. 

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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  Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 3 Se till att plan med översikt av de åtgärder  som behövs för att förebygga 
och förhindra kränkande behandling upprättas varje år.  
Skriftligt dokumentera förebyggande och främjande arbete med  
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Ta fram  riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.  

SL 6:8 
 
 
Diskriminerings- 
lagen 3 kap. 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 4 Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling.  SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 5 Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 6 Redovisa antal kränkningar till Gymnasie- och vuxenutbildnings-  
nämnden vid tertial 2 och i årsredovisningen.  

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 
 L1 Övrigt 
 1 Informera till hemkommun när elev börjar eller slutar samt när elev,         

som inte fyllt 20 år, utan giltigt skäl är frånvarande i betydande 
utsträckning.  

SL 15:15 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 



 

 

 20 

Gymnasiesärskolan  

 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

F2 Mottagande och antagning 

X 1 
Mottagande i gymnasiesärskolan som skolform. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt  
SL 28:12 p 8. 

SL 18:5  
 

Planeringsledare/Kommungemensam 
förskola/skola.  
 

X 2 
Besluta att eleven inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt  
SL 28:12 p 8. 

SL 18:7 
 

Planeringsledare/Kommungemensam 
förskola/skola.  

X 
 

    3 Mottagande av elev till utbildning i gymnasiesärskolan.  SL 19:29 Huvudansvarig rektor för  
Bergslenagymnasiet  

X 
 

    4 Mottagande av elev från annan kommun till utbildning i 
gymnasiesärskolan.  

SL 19:36, 39,  
40 a  

Huvudansvarig rektor för  
Bergslenagymnasiet 

X 
 

    5 Yttrande från hemkommunen.  SL 19:41 Huvudansvarig rektor för  
Bergslenagymnasiet  

X 
 

    6 Antagning till åk 1.  SL 18:12 
GyF 7:13 

Huvudansvarig rektor för  
Bergslenagymnasiet  

 

 G2 Utbildningens organisation och innehåll 
 

1 
Besluta om utbildningens dimensionering beträffande program och 
platser. 

SL 18:27  

X 2 Anpassning av utbildningsutbud efter elevernas önskemål. SL 18:27 
Huvudansvarig rektor för  
Bergslenagymnasiet 

X 3 
Besluta om antalet undervisningstimmar för varje kurs, varje 
ämnesområde och gymnasiesärskolearbetet samt om fördelning av 
undervisningstid över läsåren. 

GyF 4:22 
Rektor 

X 4 Redovisa att eleven får sin garanterade undervisningstid.  GyF 4: 22 Rektor 

 5 Arbetsplatsförlagt lärande, APL – anskaffning av platser. GyF 4:12 Rektor 

 
6 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL – åtgärd om APL ej kan 
arbetsplatsförläggas, skolförläggning. 

GyF 4:13 Rektor 

 7 Besluta om utbildningen får fördelas på längre tid än fyra år.  SL 19:17  

X 8 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning.  GyF 4:6 Rektor 
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Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

X 9 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val.  GyF 4:7 a Rektor 

 10 Ansöka om att en utbildning ska godkännas som särskild variant.  GyF 5:4  

 11  Ansöka om att en utbildning ska vara riksrekryterande.  GyF 5:14  

 
12 

Anordna särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för  
elev som pga sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanliga 
skolarbetet under en längre tid. 

SL 24:20-22 Huvudansvarig rektor Bergslenagymnasiet 

 
13 

Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.  

SL 4:3 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 14  Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 H2 Lärotider 
 1 Läsårstider. GyF 3:1-2  

X 2 Dagar för idrott och friluftsverksamhet. GyF 3:5 Rektor 

 

 J2 Trygghet och studiero 
X 

1 
Avstängning högst två veckor. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

X 
2 

Avstängning återstoden av pågående kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

 
3 

Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

 
4 

Inhämta yttrande från elev och vårdnadshavare innan beslut om 
avstängning samt samråda med socialnämnden om eleven är under  
18 år. 

SL 5:21 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 K2 Åtgärder mot kränkande behandling 
 1 Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
2 

Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 
behandling. 

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 

3 

Se till att plan med översikt av de åtgärder  som behövs för att förebygga 
och förhindra kränkande behandling upprättas varje år.  
Skriftligt dokumentera förebyggande och främjande arbete med  
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Ta fram  riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.  

SL 6:8 
 
 
Diskriminerings- 
lagen 3 kap. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 4 Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling.  SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 5 Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
6 

Redovisa antal kränkningar till Gymnasie- och vuxenutbildnings-   
nämnden vid tertial 2 och i årsredovisningen. 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 L2 Övrigt 
 

1 
Anmäla allvarligt missförhållande i verksamheten enligt LSS till 
Socialstyrelsen.  

SOSFS 2011:5  

 
2 

Information till hemkommun om elev som börjar eller slutar samt när  
elev, som inte fyllt 20 år, utan giltigt skäl är frånvarande i betydande 
utsträckning. 

SL 18:15 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

(gruv) och på gymnasial nivå (gyvux) 
 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 F3 Antagning 
 

X   1 
Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 9 

SL 20:13, 14 
 

Rektor för gruv 

 
X   2 

Mottagande av elev till gymnasial vuxenutbildning. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 9 

SL 20:22 
 

Rektor för gyvux 

X 
  3 Antagning till gymnasial vuxenutbildning. 

SL 20:23 
 

Rektor för gyvux 

X 
  4 

Skolgång på gymnasial nivå i annan kommun – yttrande. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 12 

SL 20:21 
 

Rektor gruv, gyvux 

X   5 
Beslut om att utbildning för elev ska upphöra. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 10 

SL 20:9  Rektor för gruv, gyvux 

X   6 
Beslut om att på nytt bereda elev utbildning om det finns särskilda  
skäl. Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 

SL 28:12 p 11 
SL 20:9      Rektor för gruv, gyvux 

 

 G3 Utbildningens organisation och innehåll 

X   1 
Beslut om utbildningens dimensionering.    
 

SL 20: 10, 16 
 

Vuxenutbildningschef 

X   2 Beslut om vilka nationella kurser som ska ges. VuxF 2:9  Vuxenutbildningschef 

X   3 Ansöka om ny kurs på gymnasial vuxenutbildning. VuxF 2:5  Vuxenutbildningschef 

   4 Anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande, APL.  VuxF 2:27 Rektor för gruv, gyvux 

 
    5 

Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.  

SL 4:3 Förvaltningschef med rätt att vidare- 
delegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 
    6  

Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 J3 Trygghet och studiero 
X  1 Avstängning högst två veckor. 

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 
 

Förvaltningschef 

X  2 Avstängning återstoden av pågående kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

  3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

X  4 Inhämta yttrande från elev innan beslut om avstängning. SL 5:21 Rektor för gruv, gyvux 

X  5 Se till att i avstängningsärende finns allsidig utredning som klarlägger 
omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning 

VuxF 7:4 Rektor för gruv, gyvux 

 

 K3 Åtgärder mot kränkande behandling 
 

1 
Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera. 

 
2 

Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 
behandling. 

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

 

3 

Se till att plan med översikt av de åtgärder  som behövs för att förebygga 
och förhindra kränkande behandling upprättas varje år.  
Skriftligt dokumentera förebyggande och främjande arbete med  
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Ta fram  riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.        

SL 6:8 
 
 
Diskriminerings- 
lagen 3 kap. 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

 
4 

Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

 
5 

Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

 
6 

Redovisa antal kränkningar till Gymnasie- och vuxenutbildnings-    
nämnden vid tertial 2 och i årsredovisningen. 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 
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Särskild utbildning för vuxna 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

F4 Antagning 
X  1 Mottagande och antagning till särskild utbildning för vuxna. 

Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
28:12 p 9 

SL 21:7 Rektor för särskild utbildning för 
vuxna 

X  2 Skolgång i annan kommun - yttrande. SL 21:7 Rektor för särskild utbildning för 
vuxna 

X  3 Beslut om att utbildning för elev ska upphöra. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 10 

SL 21:9 Rektor för särskild utbildning för 
vuxna 

X  4 Beslut om att på nytt bereda elev utbildning, om det finns särskilda 
skäl. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 11 

SL 21:9 Rektor för särskild utbildning för 
vuxna 

G4 Utbildningens organisation och innehåll 
X  1 Beslut om utbildningens dimensionering.   SL 21: 10, 13 Vuxenutbildningschef 

X  2 Beslut om nationella kurser. VuxF 2:9 Vuxenutbildningschef 

X  3 Ansöka om ny kurs inom särskild utbildning för vuxna. VuxF 2:5 Vuxenutbildningschef 

 4 Anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande. VuxF 2:27 
Rektor för särskild utbildning för 
vuxna 

  5 
Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.  

SL 4:3 Förvaltningschef med rätt att vidare-
delegera 

  6 Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7 

J4 Trygghet och studiero 
X  1 Avstängning högst två veckor.   

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5.

SL 5:17-20 Förvaltningschef 
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Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

X  2 Avstängning återstoden av pågående kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:18-20 Förvaltningschef 

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:18-20 

X  4 Inhämta yttrande från elev innan beslut om avstängning. SL 5:21 Rektor för särskild utbildning för 
vuxna 

X  5 Se till att i avstängningsärende finns allsidig utredning som klarlägger 
omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. 

VuxF 7:4 Rektor för särskild utbildning för 
vuxna 

K4 Åtgärder mot kränkande behandling 

1 
Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera. 

2 
Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 
behandling. 

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

3 

Se till att plan med översikt av de åtgärder  som behövs för att förebygga
och förhindra kränkande behandling upprättas varje år.  
Skriftligt dokumentera förebyggande och främjande arbete med 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Ta fram  riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.       

SL 6:8 

Diskriminerings- 
lagen 3 kap. 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

4 
Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera. 

5 
Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera. 

6 
Redovisa antal kränkningar till Gymnasie- och vuxenutbildnings-    
nämnden vid tertial 2 och i årsredovisningen. 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 
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Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

(Sfi)  
 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 F4 Antagning 
X  1 Mottagande av elev.  

Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 9 

SL 20:33 
 

Rektor för Sfi 

X  2 Beslut om att utbildning för elev ska upphöra. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 10 

SL 20:9 
 

Rektor för Sfi 

X  3 Beslut om att på nytt bereda elev utbildning, om det finns särskilda  
skäl.  
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 11 

SL 20:9 
 

Rektor för Sfi 

 

 G5 Utbildningens organisation och innehåll 
X  1 Beslut om utbildningens dimensionering. SL 20:28 Vuxenutbildningschef 

X  2 Beslut om utbildningens omfattning  SL 20:24 Rektor för Sfi  

X  3 Beslut om nationella kurser. VuxF 2:9  Vuxenutbildningschef 

X  4 Anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande.  VuxF 2:27 Rektor för Sfi 

 

 J5 Trygghet och studiero 
X  1 Avstängning högst två veckor.                                                                    

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5.                                                                                       

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

X  2 Avstängning återstoden av pågående kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
SL 28:5, p 5.                                              

SL 5:18 Förvaltningschef 
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Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår.  
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5.

SL 5:18 

X  4 Inhämta yttrande från elev innan beslut om avstängning. SL 5:21 Rektor för Sfi 

X  5 Se till att i avstängningsärende finns allsidig utredning som klarlägger 
omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. 

VuxF 7:4 Rektor för Sfi 

K5 Åtgärder mot kränkande behandling 

1 
Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera. 

2 
Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 
behandling. 

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

3 

Se till att plan med översikt av de åtgärder  som behövs för att förebygga
och förhindra kränkande behandling upprättas varje år.  
Skriftligt dokumentera förebyggande och främjande arbete med 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Ta fram  riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.       

SL 6:8 

Diskriminerings- 
lagen 3 kap. 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

4 
Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera. 

5 
Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera. 

6 
Redovisa antal kränkningar till Gymnasie- och vuxenutbildnings-    
nämnden vid tertial 2 och i årsredovisningen. 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Jörgen Erlandsson 
Handläggare 
033 357746 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2017-12-05 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2015-00070 
289 

Godkännande av anslagsframställan för ombyggnad av Sven 

Eriksonsgymnasiet 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker upprättad anslagsframställan för 

ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet, Tekniska elementarskolan 1.      

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsnämnden har 2016-12-13 fattat beslut om att genomföra en 

projektering för ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet. Projektet finns upptaget i Borås 

Stads investeringsbudget för 2017. Lokalförsörjningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen 

godkänna upprättad anslagsframställan under förutsättning att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden tillstyrker densamma.

Beslutsunderlag 

1. Beslut LFN 2017-10-24, Anslagsframställan för ombyggnad av Sven

Eriksonsgymnasiet.

Samverkan 

FSG 2017-11-22. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium

2. Kommunstyrelsens diarium

Helene Sandberg

Ordförande

Anders Waldau 

Utbildningschef 





























Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Jörgen Erlandsson 
Handläggare 
033 357746 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2017-12-05 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2015-00153 
289 

Godkännande av anslagsframställan för ombyggnad av 

Viskastrandsgymnasiet 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker upprättad anslagsframställan för 

ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2.      

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsnämnden har 2016-12-13 fattat beslut om att genomföra en 

projektering för ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet. Projektet finns upptaget i 

Borås Stads investeringsbudget för 2017. Lokalförsörjningsnämnden föreslår 

Kommunstyrelsen godkänna upprättad anslagsframställan under förutsättning att 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker densamma.

Beslutsunderlag 

1. Beslut från LFN 2017-10-24, Anslagsframställan för ombyggnad av

Viskastrandsgymnasiet

Samverkan 

FSG 2017-11-22. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium

2. Kommunstyrelsens diarium

Helene Sandberg

Ordförande

Anders Waldau 

Utbildningschef 
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Eva Lindström 
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033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2017-12-05 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00197 
009 

  

 
  

 

Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 
perioden 2017-10-16—2017-11-23 till handlingarna.        

Sammanfattning 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2017-10-16—2017-11-23.                

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Utbildningschef 

 



MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(3) 

Datum 
2017-11-28 

Sammanträde: 2017-12-05 

Diarium: GVUN 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Nummer 

2017-11-23 9206 Inkommen Skolverket 2. Beslutsmeddelande från Skolverket

om statsbidrag för vidareutbildning i

form av ett fjärde tekniskt år för läsåret

2017/2018

2017-00178 

2017-11-20 9196 Inkommen Kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsens beslut § 522

Definition av närproducerade livsmedel

2017-00206 

2017-11-16 9183 Inkommen Skolinspektionen 5. Skolinspektionens beslut efter

uppföljning för vuxenutbildning efter

tillsyn i Borås kommun

2016-00153 

2017-11-14 9167 Inkommen Kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-

19 § 191 Regler för intern kontroll

2017-00204 

2017-11-14 9166 Inkommen Kommunfullmäktige 2. Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-

19 § 193 Svar på motion av Patric

Silfverklinga (SD): Utöka valfriheten i

gymnasievalet för ungdomar med

autism

2017-00056 

2017-11-14 9165 Inkommen Kommunstyrelsen 1. Protokollsutdrag från

Kommunstyrelsen - Förtydligande av

ansvarsfördelning i ny organisation

2017-00202 



Datum 

2017-11-28 
Sida 

2(3) 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Nummer 

2017-11-09 9154 Inkommen Björkängsgymnasiet 2. Statistik - Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämndens ansvar för

ungdomar 16-20 år i Borås Stad som

inte går eller genomgått nationellt

program 2017-10-31

2017-00181 

2017-11-02 9122 Inkommen Skolverket Slutredovisning av statsbidrag för 

Läslyftet läsåret 2016/2017 

2016-00060 

2017-10-27 9110 Inkommen Grundskolenämnden 1. Beslut från Grundskolenämnden -

Samverkan för att erbjuda elever med

AST ett sammanhängande stöd och

utbildning

2017-00193 

2017-10-27 9109 Inkommen Skolinspektionen 3. Beslut från Skolinspektionen -

Anmälan om elevens rätt till stöd och

särskilt stöd vid Viskastrandsgymnasiet

2017-00133 

2017-10-26 9103 Inkommen Skolverket 2. Beslut från Skolverket - Statsbidrag

för gymnasieskolans

Introduktionsprogram för 2017/2018

2017-00169 

2017-10-25 9100 Inkommen Skolverket 2. Beslut från Skolverket - Statsbidrag

för regional yrkesinriktad

vuxenutbildning -

Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2017

2017-00097 

2017-10-25 9099 Inkommen Kommunstyrelsen Regler för säkerhetsskyddsarbetet i 

Borås Stad 

2017-00189 

2017-10-18 9081 Inkommen Miljöförvaltningen 7. Kontrollrapport från

Miljöförvaltningen efter oanmäld

inspektion vid Bäckängsgymnasiets café

2017-00054 

2017-10-16 9080 Inkommen Miljöförvaltningen 6. Kontrollrapport från

Miljöförvaltningen efter oanmäld

inspektion vid Bäckängsgymnasiet

2017-00054 
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Sida 
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009 

  

 
  

 

Avgivna skrivelser 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse 2017-10-26 
till handlingarna.          

Sammanfattning 

Redovisas för avgiven skrivelse 2017-10-26.                

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Utbildningschef 

 



AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 

1(1) 

Datum 
2017-11-28 

Sammanträde: 2017-11-28 

Diarium: GVUN 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Nummer 

2017-10-26 9088 Utgående Samhällsbyggnadsnämnden 1. Expedierat remissvar till

Samhällsbyggnadsnämnden - Detaljplan

för Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl.

Borås Stad

2017-00180 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 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 

2017-12-05 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00198 
002 

Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 5 december 2017.      

Sammanfattning 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 39-57.

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 
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