
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-15 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 

härmed till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5, sal Tämta, tisdagen 

den 29 oktober 2019 kl. 16:00 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 

allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Cerny 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 0768-88 77 57 eller via e-post: 

eva.lindstrom@boras.se 

 

Gruppöverläggningar: 

Mitt-S-Samverkan, måndagen den 28 oktober, kl. 17.30, Olovsholmsgatan 32, 

plan 5, konferensrum Tosseryd. 

 

mailto:eva.lindstrom@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare   

2.  Godkännande av föredragningslistan  

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Information från förvaltningen  

5.  Budgetuppföljning september 2019 
Dnr 2019-00052 1.2.4.1 

 

6.  Tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsprocessen 2020 
Dnr 2019-00198 1.2.3.0 

 

7.  Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020 
Dnr 2019-00197 1.1.3.0 

 

8.  Remiss - Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 
Dnr 2019-00124 1.1.3.1 

 

9.  Tillsättande av en tillfällig politisk referensgrupp i arbetet med ny 
programstruktur inom Borås gymnasieskola 
Dnr 2019-00214 1.1.3.1 

 

10.  Ändring av tid för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 
10 december 2019 
Dnr 2018-00189 1.1.3.0 

 

11.  Anmälningsärenden 
Dnr 2019-00001 1.1.3.25 

 

12.  Avgivna skrivelser 
Dnr 2019-00002 1.1.3.25 

 

13.  Delegationsbeslut 
Dnr 2019-00003 1.1.3.25 

 

14.  Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp 
 

 

15.  Övriga frågor 
 

 Konferens Barnrätt i praktiken 20 november 

 Seminariet Barn som anhöriga 4 december 

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström Rubio 
Handläggare 
033 357775 
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Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00052 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning september 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 

september 2019.      

Sammanfattning 

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat. I det ingår godkänt användande 

av bufferten på 6,7 mnkr och godkänt användande av ackumulerat resultat på 

10 mnkr.               

Ärendet i sin helhet 

Ekonomisk redovisning 

  2018 2019     

 

Nettoutf

all jan-

aktuell 

månad 

Nämndbu

dget 

Periodiser

ad 

nettobudg

et 

Nettoutf

all jan-

aktuell 

månad 

Avvikelse Progn

osavvi

kelse 

Central administration 14 378 18 643 13 856 12 489 1 367 2 741 

Politisk verksamhet 638 1 209 887 776 111 0 

Gymnasieskola 291 002 382 338 285 012 309 951 -24 939 -24 000 

Vuxenutbildning 56 488 79 088 59 316 56 938 2 378 3 000 

Gymnasiesärskola 27 019 36 654 24 323 23 471 852 1 500 

Naturskola 39 474 356 31 325 0 

Insatser enligt LSS 2 374 1 755 1 570 1 320 250 0 

Buffert 0 6 759 5 069 0 5 069 6 759 

Verksamhetens 

nettokostnader 
391 938 526 920 390 389 404 976 -14 587 -10 000 

Kommunbidrag 366 779 526 920 390 389 390 389   

Resultat jfr med -25 159 0 0 -14 587  -10 000 
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  2018 2019     

kommunbidrag 

Godkänt 

ianspråktagande av ack. 

resultat 

     10 000 

Godkända "öronmärkta" 

projekt 
      

Resultat jfr med 

tillgängliga medel 
-25 159   -14 587  0 

 

 

Verksamhetsmått 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått 
Utfall Sep 

2018 
Budget 2019 

Utfall Aug 

2019 

Utfall Sep 

2019 

Totalt antal elever i Borås skolor. 4 494 4 493 3 001 4 326 

- Varav Antal Asylsökande 187  86 87 

Antal elever hos extern 

utbildningsanordnare. 

519 613 569 594 

Antal elever från andra kommuner. 1 081 1 134 708 1 048 

Utfallet antal elever över sommarmånaderna har endast inskrivna elever. Elever som startar 

årskurs 1 i augusti är inte med i utfall juli, augusti. 

Antal asylsökande är inte ett budgetmått. 

 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått 
Utfall Sep 

2018 
Budget 2019 

Utfall Aug 

2019 

Utfall Sep 

2019 

Totalt antal elever i Borås skolor 84 113 79 95 

Antal elever från andra kommuner 32 38 27 29 

Antal elever hos extern 

utbildningsanordnare 

6 9 5 6 

Utfallet antal elever över sommarmånaderna har endast inskrivna elever. Elever som startar 

årskurs 1 i augusti är inte med i utfall juli, augusti. 
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Kommentarer 

Prognos för helåret  

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat. I det ingår godkänt användande 

av bufferten på 6,7 mnkr och godkänt användande av ackumulerat resultat på 

10 mnkr. 

Utfallet av köpta platser på gymnasiet och gymnasiesärskola är högre än 

budgeterat och utfallet av intäkten är lägre än budgeterat. Prognosen på helår 

pekar på en avvikelse för köpta - sålda platser på minus 12 mnkr. 

Utfallet av skolskjutskostnaderna är högre än budgeterat, prognosen pekar på 

en avvikelse på minus 4 mnkr för helåret. 

Omställningen på Björkängsgymnasiet får inte full effekt i år, prognosen visar 

en avvikelse på minus 8 mnkr för helåret. 

Risker i prognosen 

 Viss osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket 

påverkar köpta - sålda platser för gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

vuxenutbildning. 

 Stor osäkerhet gällande flyktingersättningen för att finansiera 

språkintroduktionen för gymnasiet, då dessa ansökningar görs 

terminsvis i efterhand och har Migrationsverket lång handläggningstid 

på vissa ärenden. 

Samverkan 

FSG 2019-10-23 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Postadress 
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Besöksadress 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Wieszkos 
Handläggare 
033 357771 
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Datum 

2019-10-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00198 1.2.3.0 
 

  

 

Tid- och arbetsplan för budget- och 

uppföljningsprocessen 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer tid- och arbetsplan för 
uppföljning 2020 och budget 2021. 
    

Ärendet i sin helhet 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag på tid- 
och arbetsplan för uppföljning 2020 och planering 2021. Dokumentet bygger 
på den kommungemensamma processen för planering och uppföljning samt 
utgår ifrån de övergripande styrdokument som styr nämndens arbete.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerings- och uppföljningsarbete 
utgår från de fyra perspektiven elev, verksamhet, personal och ekonomi. Tid- 
och arbetsplan för uppföljning 2020 och budget 2021 syftar till att skapa 
förutsättningar för en hög kvalitet i planerings- och uppföljningsarbetet.             

Beslutsunderlag 

1. Tid- och arbetsplan för uppföljning 2020 och budget 2021. 

 

Samverkan 

FSG 2019-10-23 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Tid- och arbetsplan för uppföljning 2020 och budget 

2021 

1. Planering och uppföljning i Borås Stad 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tid- och arbetsplan för uppföljning 

2020 och budget 2021 bygger på den kommungemensamma processen för 

planering och uppföljning samt utgår ifrån de övergripande styrdokument som 

styr nämndernas arbete. 

Målstyrningen i Borås Stad utgår från visionen Borås 2025 och mäts och följs 

upp genom uppdrag och målsatta indikatorer. (se bild nedan) 
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Visionen bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Indikatorer, 
uppdrag och aktiviteter ska utgå från visionens strategiska målområden: 
 
1. Människor möts i Borås 
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
3. Företagandet växer genom samverkan 
4. Livskraftig stadskärna 
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 

Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att verksamheten  

bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer, och på ett i övrigt tillfredsställande 

sätt. 

Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och 

anger de politiska prioriteringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser 

det kommande året. Budgeten anger målvärden på Kommunfullmäktiges 

indikatorer. Dessa utgör i sin tur grunden för nämndens budget. 

Indikatorerna är fleråriga medan ambitionsnivån revideras varje år. Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar om egna indikatorer och uppdrag inom 

sitt verksamhetsområde som en del i budgetarbetet. De av kommunfullmäktige 

och nämnden beslutade indikatorerna arbetar respektive verksamhet med i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

För att styrning och ledning ska fungera väl och skapa förutsättningar för hög 

måluppfyllelse är det viktigt med styrinformation av god kvalitet. 

Planering av budget 

Kommunstyrelsen fastställer i juni de ekonomiska planeringsramar som är 

grunden för nämndens förslag till budget.  

Nämnden gör sedan ett förslag till budget inom sitt verksamhetsområde, 

vilken skickas till Kommunfullmäktige för prövning under hösten. Förslaget är 

samtidigt grunden för förvaltningens utarbetande av verksamhetsplaner och 

detaljbudgetar.  

Kommunstyrelsen bereder därefter nämndernas budgetförslag inför 

Kommunfullmäktiges beslut.  

Nämnderna uppdaterar sina budgetförslag efter Kommunfullmäktiges beslut 

och fattar egna beslut senast i december. Kommunstyrelsen fastställer därefter 

nämndernas budgetar i februari. 
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Kommunstyrelsen kan vid behandling av nämndens budget justera det 

ekonomiska mål som Kommunfullmäktige fastställt så att nämnden får 

disponera överskott eller får krav att täcka tidigare underskott. 

2. Uppföljningsrapporter 

Det åligger nämnden att fortlöpande under året följa och analysera såväl 

verksamhetsutveckling som ekonomiskt utfall. Vid varje nämndsammanträde 

fastställer nämnden en årsprognos. Om denna visar att budgeten riskerar att 

överskridas beslutar nämnden om korrigerande åtgärder. Det ekonomiska 

målet är överordnat verksamhetsmål som Kommunfullmäktige fastställt i 

budgeten eller genom särskilda beslut. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tertialuppföljningar och 

årsredovisning ska innehålla en analys utifrån de fyra perspektiven  

- elev/vårdnadshavare,  

- verksamhet/processer,  

- HR  

- Ekonomi.  

Analyserna ska belysa både strukturer, processer och resultatperspektivet. 

Uppföljningsrapporterna ska innehålla kvalitativ styrinformation till nämnden, 

till exempel genom rekommendationer som underlag för beslut. Både 

grunduppdraget och de särskilda utvecklingsområdena som identifierats skall 

följas upp. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att följa upp nämndens 

verksamhetsområden genom följande rapporter till Kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige: 

Rapporter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

 

10-dagarsuppföljning 

Vid 10-dagarsuppföljningen (gäller för februari, mars, maj, juli, september, oktober och 

november) gör Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en kortfattad 

ekonomisk rapport till Stadsledningskansliet, där fokus skall vara avvikelser 

jämfört med budget. Rapportering ska ske senast 10 dagar in på ny månad. 

Månadsuppföljningar 

Månadsrapporten ska följa upp nämndens och verksamheternas mål och 

väsentliga verksamhetsmått samt innehålla en årsprognos. Vid befarade 
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budgetavvikelser (verksamhet eller ekonomi) ska Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden redovisa en åtgärdsplan för att nå ekonomisk 

balans och/eller måluppfyllelse. I samband med månadsuppföljningen 

rapporteras statistik om studieavbrott och frånvaro. 

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas månadsuppföljningar. 

Tertialuppföljningar 

Månadsuppföljningarna per april (T1) och augusti (T2) är GVUN:s rapporter 

till Kommunfullmäktige. I tertialuppföljningarna kan nämnderna få i uppdrag 

att fokusera på vissa verksamhetsområden för en djupare analys av ekonomi 

och måluppfyllelse. I tertialuppföljningarna ingår även uppföljning av 

internkontrollplanen i de delar som följs upp löpande under året. 

Uppdrag utanför budget och miljörapporter 

I samband med tertialrapporterna följs ”Uppdrag utanför budget” upp. Det 

kan till exempel vara uppdrag som kommer från den personalekonomiska 

redovisningen. I samband med tertial 2 och årsredovisningen följs miljömålen 

upp till miljö- och konsumentnämnden. 

Årsredovisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningens årsredovisning ska ge information om hur 

nämnden följt Kommunfullmäktiges inriktning, om nämnden nått målen och 

genomfört uppdragen i budgeten, samt hur resurserna använts. I 

årsredovisningen skall eventuella skillnader i prognoser och verkligt utfall 

analyseras. Årsredovisningen ska vidare innehålla: 

 analys av måluppfyllelse (utifrån fyra perspektiv) 

 omvärlds- och nulägesanalys 

 förslag på förbättringsområden/gemensamma utmaningar 

 rekommendationer till nämnden 
 

Vidare kan årsredovisningen innehålla en uppföljning av särskilda områden 

och/eller styrdokument. Anvisningar för sådan uppföljning görs av 

Stadsledningskansliet. 
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Intern rapportering inom gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

Inom nämndens verksamhet utarbetas rapporter för nämndens och 

förvaltningens egen uppföljning. Dessa utgör även ett underlag till de rapporter 

som redovisas till fullmäktige, t.ex. årsredovisningen.  

Förvaltningens kvalitetsrapport 

Förvaltningen redovisar årligen i december en kvalitetsrapport som beskriver 

måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. I rapporten ingår en analys av verksamheten och 

förslag på förbättringar. Rapporten bygger på de kvalitetsbedömningar som 

respektive verksamhet genomfört.  

Skolornas och skolenheternas kvalitetsbedömningar 

Varje skolenhet och varje skola gör årligen en kvalitetsbedömning som 

innehåller beskrivningar av resultaten, analyser av verksamheten och planerade 

åtgärder och aktiviteter. Kvalitetsbedömningarna utgör även underlag för 

förvaltningens kvalitetsrapport och den årliga kvalitetsdialogen. 

 



 
 

Tidplan, nämndens uppföljnings- och budgetarbete 2020 

Beslut i GVUN Handling Rapportering till 

KS 

Underlag till FC Ekonomiskt 

underlag från VC 

Övrigt underlag från 

VC och 

stödfunktioner 

25 februari - Årsredovisning 2019. 

- Miljörapport 2019 

- Uppföljning intern kontroll 2019. 

26 februari 

26 februari 

26 februari 

4 februari 

4 februari 

4 februari 

21 januari 

- 

- 

21 januari 

- 

21 januari 

31 mars - Månadsrapport februari. april 10 mars 5 mars 5 mars 

28 april - Månadsrapport mars. 

- Uppdrag som ej ingår i budget T1. 

maj 

20 maj 

7 april 

7 april 

3 april 3 april 

11 maj (presidiebeslut) 

 

- Budgetuppföljning T1. 20 maj 7 maj 5 maj 21 april 

16 juni planeringsdialog - Nulägesanalys. - 9 juni - 2 juni 

25 augusti - Budget 2021:1. 

- Månadsrapport Juli 

- Uppdrag som ej ingår i budget T2. 

28 augusti 

28 augusti 

26 oktober 

4 augusti 

6 augusti 

4 augusti 

- 

4 augusti 

- 

9 juni 

4 augusti 

- 

12 oktober (presidiebeslut) 

 

- Budgetuppföljning T2.  

- Miljörapport Tertial 2 

26 oktober 

26 oktober 

6 oktober 

6 oktober 

22 september 

- 

22 september 

- 

15 december - Månadsrapport oktober 

- Budget 2021:2 

December 

December 

24 november 

24 november 

17 november 

Enl. särskild tidplan. 

17 november 

27 oktober 

Februari 2021 - Årsredovisning 2020 

- Miljörapport 2020 

- 

- 

- 

- 

 C:a 15 jan 

C:a 15 jan 

Nämndbehandlas ej - 10-dagarsrapport Feb, mars, maj, juli, 

sept. 

   

 

Kommentar till tabellen: Ordningen i tabellen utgår från när ärendet behandlas i nämnd. Därefter anges vilken handling som nämnden beslutar om 
och när denna ska rapporteras till kommunstyrelsen. De sista tre kolumnerna anger inlämningstider till förvaltningen för olika typer av underlag. 



 
 

 

3. Dialoger för insyn, uppföljning och planering 

I kommunens Styr- och ledningssystem finns angivet att den skriftliga 

styrningen och uppföljningen ska kompletteras med en tydlig och planerad 

muntlig dialog. Dialog kan ske mellan politik och politik samt mellan 

tjänstemän och tjänstemän. I staden finns det två etablerade former för detta 

(PLUPP och TUPP): 

Planerings- och uppföljningssamtal – PLUPP 

Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal med 

nämnderna och styrelserna. Syftet med dessa samtal är att genom analys av 

ekonomin och måluppfyllelsen få en fördjupad bild av nämndernas och 

styrelsernas verksamheter i budget- och årsredovisningsprocesserna. 

Planerings- och uppföljningssamtal – TUPP 

Det finns även planerings- och uppföljningssamtal där tjänstemän från 

Stadsledningskansliet och respektive förvaltningschef deltar, 

TjänstemannaUPPföljning. Dessa samtal kan hållas i samband med budget 

eller årsredovisning och när det finns särskild anledning. 

Resultat- och planeringsdialog med gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att ha en resultatdialog 

och en planeringsdialog under 2020. 

Uppföljning av 2019 års resultat, bland annat genom kvalitetsrapport, 

uppföljning av intern kontroll och årsredovisning, kommer att ligga till grund 

för resultatdialogen. Nämndledamöter och förvaltningens ledningsgrupp 

kommer att närvara vid detta tillfälle. 

Planeringsdialogen som genomförs under juni månad är ett viktigt underlag till 

budget och intern kontrollplan 2021. Nämndledamöter och stödfunktioner 

från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer att delta. 

Planeringsdialogen kommer att ta avstamp i en nulägesanalys för att på så vis 

föra en dialog om vilka prioriteringar som behöver göras, vilka styrkor som 

skall stärkas ytterligare och vilka utmaningar nämndens verksamheter står 

inför. 

SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling innehåller ett verktyg, 

”Översikten”, som ska användas för sådan nulägesanalys. 

Kontaktpolitiker 

Alla verksamheter har minst två kontaktpolitiker från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Ordförande initierar besök i verksamheterna och 

datum beslutas vid nämndsammanträden. 

Verksamheternas resultat utifrån Bildningsstaden samt övriga aktuella frågor 

för verksamheten kan utgöra innehållet vid dessa besök. 
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Programråd 

I alla verksamheter finns programråd och i varje programråd ingår två 

nämndledamöter. Respektive verksamhet bjuder in nämndledamöterna till 

programråden. 

Presidiebesök på ledningsgruppsmöten 

Presidiet besöker årligen (under våren) alla verksamheters ledningsgrupper. 

Dialog/insyn i fristående verksamheter 

Nämnden gör besök i de fristående verksamheterna. Presidiet deltar även vid 

en kvalitetsdialog, vilken hålls i början på året, med representanter från de 

fristående enheterna. 

Kvalitetsdialoger egen verksamhet 

Förvaltningschefen genomför årligen en dialog tillsammans med ledningen för 

var och en av de olika skolorna. Dialogen tar sin utgångspunkt i de 

utmaningar skolan identifierat och täcker in de fyra perspektiven.  

- Elever och vårdnadshavare  

- Verksamhet 

- HR 

- Ekonomi 

Dialogen ger en bild av utvecklings- och stödbehov i verksamheten. 
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Tidsplan för dialoger 

 
Dialogmöten Datum Underlag klart Underlag klart från 

stödfunktioner och 
verksamhetschefer 

Kvalitetsdialog fristående 

verksamheter 

 

20 feb - - 

Resultatdialog, nämnden 4 mars 

 

1 mars - 

PLUPP Mars Enligt anvisningar 

från SLK 

Enligt anvisningar 

från SLK 

Presidiebesök i 

ledningsgrupper 

 

15-16 april   

Planeringsdialog, nämnden 16 juni 

 

 

5 juni 

 

29 maj 

 

 
PLUPP September/Oktober Enligt anvisningar 

från SLK 

Enligt anvisningar 

från SLK 

 Kvalitetsdialog egen 

verksamhet 
Efter överenskommelse mellan 

förvaltning och resp. skola. 

 

 

 

 

  

 Programråd Efter inbjudan från 

verksamheterna. 
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2019-10-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00197 1.1.3.0 
 

  

 

Sammanträdesdagar för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer följande ordinarie 
sammanträdesdagar för år 2020: 

Tisdagen den 28 januari 

Tisdagen den 25 februari 

Tisdagen den 31 mars 

Tisdagen den 28 april 

Tisdagen den 26 maj 

Tisdagen den 16 juni 

Tisdagen den 25 augusti 

Tisdagen den 29 september 

Tisdagen den 27 oktober 

Tisdagen den 15 december 

Sammanträden den 28 april och 25 augusti börjar kl. 16.00 med 
informationsmöte från kl. 14.00. Sammanträdet den 16 juni börjar kl. 08.30 
(inget informationsmöte). Övriga sammanträden börjar kl. 17.00 med 
informationsmöte från kl. 15.00. 

Samtliga nämndsammanträden är öppna för allmänheten. 

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka 
före nämndsammanträdet. 

Utöver nämndsammanträden kommer nämnden att ha en gemensam 
Resultatdialog onsdagen den 4 mars samt en Planeringsdialog tisdagen den 16 
juni. Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om 
ersättningar till kommunens förtroendevalda” för dessa två dagar.        

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden för år 
2020 har upprättats med hänsyn tagen till Kommunstyrelsens och 
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Kommunfullmäktiges sammanträden för 2020, samt inlämningstider till 
Kommunstyrelsen för Årsredovisning 2019, Budgetuppföljning per april och 
augusti 2020 samt Budget 2021. 

För att klara inlämningstider till Kommunstyrelsen för Budgetuppföljningar per 
april och augusti kommer presidiebeslut på rapporterna att tas i samband med 
presidieöverläggningar i maj och september månad. Detta i överenskommelse 
med Stadsledningskansliet.               

Samverkan 

FSG 2019-10-23 

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Remiss - Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska 

program 2020-2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag till Borås Stads 

ungdomspolitiska program.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) finner att de områden som 

lyfts fram i det ungdomspolitiska programmet är av stor vikt för att, gemensamt 

i Borås Stad, stärka arbetet kring barn och unga. Det gäller inte minst ungas 

upplevelse av inflytande och delaktighet, ett område som också 

uppmärksammats som ett utvecklingsområde inom ramen för GVUN:s egen 

verksamhet.  

GVUN anser det vara av stor vikt att, i det ungdomspolitiska arbetet, särskilt 

fokusera på att alla barn och unga ska ges förutsättningar att göra sin röst hörd 

och känna sig inkluderade. Att staden inte alltid lyckas med det framgår tydligt i 

LUPP-undersökningen (Lokalt ungdomspolitiskt program). GVUN ställer sig 

därför positiv till att detta är ett utvecklingsområde som särskilt lyfts fram i 

programmet., 

Samverkan 

FSG 2019-10-23 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: xxx
Gäller för: Alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025 
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om 
barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället. 

Ungdomspolitiskt program 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt¬ningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspo¬litik i Borås Stad. Alla 
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska 
genomsyras av ungas inflytande och delaktig¬het. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån 
ett helhetsperspektiv där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen 
verkar i ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa 
FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje 
nämnd ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv 
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, 
kreativitet och engagemang ska vi utgå ifrån ungas faktiska behov där alla får presentera 
och utveckla sina idéer. 

Genom att ifrågasätta normer, som kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter 
och kulturliv, kan vi inkludera fler i våra verksamheter. 

Vi ska säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga 
använder. 

Vi ska uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter. 

Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor 
av utanförskap och att vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; 
otrygghet går hand i hand med att vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.  

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga är 
det viktigt att vi arbetar normkritiskt och för miljöer fria från mobbning och diskriminering. 
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Genom en fördjupad kunskap hos unga och personal om hur olika diskrimineringsgrunder 
tar sig i uttryck kan vi lära oss att hantera och förebygga otrygga situationer. 

Kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan gör att vi tidigt kan upptäcka vilket 
behov av stöd som finns och kan därför erbjuda tidiga insatser i olika former.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta 
och tar ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att 
hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet 
för barn och unga och framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

För att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga krävs en god 
kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva. 

Vi ska stödja ungdomars egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket 
stöd som behövs och efterfrågas. 

Vi ska arbeta för att unga har möjlighet att delta och påverka i hela den politiska 
beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar förståelse för den demokratiska 
processen. 

Utbildning och arbete 
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger 
bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt 
att lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna.

För att skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden ska unga få möjlighet att 
utvecklas och arbeta i demokratiska former. 

Vi ska arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka 
våld och otrygghet i skolan. 

När vi uppmuntrar ungas entreprenörskap och innovationskraft skapas goda förutsättningar 
för framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och 
i förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive 
nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00214 1.1.3.1 
 

  

 

Tillsättande av en tillfällig politisk referensgrupp i 

arbetet med ny programstruktur inom Borås 

gymnasieskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tillsätta en tillfällig 

politisk referensgrupp i arbetet med ny programstruktur inom Borås 

gymnasieskola. Följande ingår i gruppen ........ (sammankallande). 

Arvode utgår i enlighet med kommunfullmäktiges arvodesbestämmelser.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås tillsätta en tillfällig politisk 

referensgrupp vilken har i uppgift att göra en politisk beredning av det material 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen presenterar utifrån uppdraget i 

budgeten ”i samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny 

programstruktur”. Referensgruppen tillsätts i syfte att få till en programöversyn 

som håller över tid, främjar integration, motsvarar de förväntningar framtidens 

gymnasieelever har och gör gymnasieskolan ännu mer flexibel. I och med 

tillsättandet av referensgruppen finns det en tydlig ambition att tillskapa en bred 

politisk samstämmighet över framtidens gymnasieskola i Borås.  

Referensgruppen föreslås ha en representant från varje parti vilken erhåller 

arvode enligt kommunfullmäktiges arvodesbestämmelser. Möjlighet att 

adjungera tjänstepersoner ska finnas. 

Målet är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska fatta ett beslut om 

ny programstruktur vid dess sammanträde i februari 2020. 

Gruppens sammankallande ska vid nämndsammanträdet i januari ge en muntlig 

lägesrapport om hur arbetet i gruppen fortskrider.               

Samverkan 

FSG 2019-10-23 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 
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Ändring av tid för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

sammanträde 10 december 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndens sammanträde den 

10 december 2019 börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 14.30.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 

4 december 2018 om sammanträdesdagar för 2019. 

Föreliggande förslag är att nämndens sammanträde den 10 december 2019 börjar kl. 

17.00 (med informationsmöte från kl. 14.30) istället för som tidigare beslutat kl. 17.00 

(med informationsmöte från kl. 15.00).                

Samverkan 

FSG 2019-10-23 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2019-09-06—2019-10-15 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2019-09-06—2019-10-15.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Sida 
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Datum 
2019-10-15 

 
Sammanträde: 2019-10-29 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

  UPP  FSG-protokoll 2019-10-23  

2019-10-15 12090 UPP  6. Förändring av gymnasieskolans 

antagningsorganisation läsåret 

2019/2020 

2018-00115 

2019-10-14 12083 

 

IN Skolväsendets 

Överklagandenämnd 

Beslut från Skolväsendets 

Överklagandenämnd om överklagat 

beslut med anledning av ansökan till 

utbildning i gymnasieskolan 

2019-00217 

2019-10-08 12061 

 

IN Kommunfullmäktige 3. Protokollsutdrag - 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-

26  § 209 Program för ett integrerat 

samhälle 

2019-00011 

2019-10-08 12060 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag - 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-

26  § 208 Program för Nationella 

minoriteter 

2019-00021 

2019-10-09 12058 

 

IN Barn- och 

elevombudet beo 

Beslut från Barn- och elevombudet beo i 

ärende 3.8-SI 20197180 

2019-00203 



 
Datum 

2019-10-15 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-10-07 12026 

 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges 

beslut 2019-09-26  § 207 Fastighet 

Kyllared 1101, Vävlagargatan  

Kyllaredsmotet - förhyrning av lokaler 

för evakuering av skolor 

2019-00202 

2019-10-01 12007 

 

IN Skolinspektionen 2. Skolinspektionens beslut i ärende 

2019:964 - Ansökan om godkännande 

som huvudman för gymnasieskola vid 

Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun 

2019-00073 

2019-10-01 12006 

 

IN Skolinspektionen 2. Skolinspektionens beslut i ärende 

2019.1014 Ansökan om godkännande 

som huvudman för gymnasieskola vid 

Thoren Business School Borås i Borås 

kommun 

2019-00070 

2019-09-17 12001 

 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens 

beslut 2019-09-02  § 341 Redovisning 

av Brottsförebyggande Rådets arbete 

(BRÅ) 2018. 

2019-00195 

2019-09-17 12000 

 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens 

beslut 2019-09-02  § 339 Strategiskt 

inriktningsdokument för  Socialt 

hållbart Borås - vi tar ansvar för barn 

och unga  

2019-00194 

2019-09-19 11990 

 

IN Miljöförvaltningen Kontrollrapport efter oanmäld 

inspektion, Bäckängsgymnasiet 

2019-00189 

2019-09-19 11988 

 

IN Skolinspektionen Beslut med anledning av anmälan 

avseende Viskastrandsgymnasiet 

2019-00187 

2019-09-19 11987 

 

IN Miljöförvaltningen 2. Avregistrering av 

livsmedelsanläggning, Kyllared 1:101, 

Vävlagargatan 1g 

2019-00137 



 
Datum 

2019-10-15 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-09-19 11986 

 

IN Miljö- och 

konsumentnämnden 

Registrering av livsmedelsanläggning, 

Simonsland 16, Skaraborgsvägen 3a, 

Yrkeshögskolan 

2019-00186 
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vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00002 1.1.3.25 
 

  

 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2019-10-11 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse från 2019-10-11.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 
2019-10-15 

 
Sammanträde: 2019-10-29 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-10-11 12088 

 

UT Skolinspektionen 6. Svar efter Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av studie- och 

yrkesvägledningen på gymnasiala 

yrkesprogram, dnr 400-201710219 

2018-00163 
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2019-10-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 29 oktober 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 45.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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