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Datum 

2019-04-15 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 
härmed till sammanträde på Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, måndagen 
den 29 april 2019 kl. 15:00. Beslutssammanträdet börjar kl. 17.00. 

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, onsdag den 24 april 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.  Ersättare för 2:e vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 
Dnr 2019-00099 1.1.3.1 

 

6.  Budgetuppföljning mars 2019 
Dnr 2019-00052 1.2.4.1 

 

7.  Uppdrag från GVUN 190129 - Presentera en periodiserad budget för 
2019 samt en åtgärdsplan för hur man har för avsikt att få en ekonomi i 
balans 
Dnr 2018-00111 1.2.4.1 

 

8.  Ändrad tid för nämndsammanträde den 28 maj och 1 oktober 
Dnr 2018-00189 1.1.3.0 

 

9.  Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Dnr 2018-00265 1.1.3.0 

 

10.  Remiss - Begäran från Riksdagens ombudsmän JO om upplysningar och 
yttrande dnr 5922-2018 och 8070-2018 
Dnr 2019-00103 1.1.3.1 

 

11.  Remiss - Begäran från Riksdagens ombudsmän JO om upplysningar och 
yttrande dnr 8013-2018 
Dnr 2019-00104 1.1.3.1 

 

12.  Remiss- Motion: Ledarskap självklart 
Dnr 2019-00007 1.1.3.1 

 

13.  Remiss - Borås Stads Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser 
Dnr 2019-00066 1.1.3.1 

 

14.  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser 
Dnr 2019-00055 2.8.1.0 
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Ärende  

15.  Initiativärende GVUN 180611 - Får gymnasieeleverna i Borås den 
undervisning de har rätt till? 
Dnr 2018-00144 1.1.3.1 

 

16.  Val av kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet mandatperioden 2019-
2022 
Dnr 2018-00262 1.1.3.0 

 

17.  Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i 
programråd 
Dnr 2018-00264 1.1.3.0 

 

18.  Anmälningsärenden 2019 
Dnr 2019-00001 1.1.3.25 

 

19.  Avgivna skrivelser 2019 
Dnr 2019-00002 1.1.3.25 

 

20.  Delegationsbeslut 2019 
Dnr 2019-00003 1.1.3.25 

 

21.  Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp  

22.  Övriga frågor  

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-04-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00099 1.1.3.1 
 

  

 

Ersättare för 2:e vice ordförande i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Anders Jonsson (S) att ersätta Leila 
Pekkala (S) som 2:e vice ordförande i nämnden under den period som Leila inte kan 
fullfölja sitt uppdrag.        

Ärendet i sin helhet 

Av Borås Stads gemensamma reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad framgår det att nämnden ska utse en annan ledamot som ersättare för 
ordförande och vice ordförande då dessa inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. 

Då Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 2:e vice ordförande Leila Pekkala (S) 
inte kommer att kunna fullgöra sitt uppdrag under en period behöver nämnden utse 
en ersättare för henne.           

Beslutet expedieras till 

1. Borås Stad Löneservice 
2. Ledamot Anders Jonsson (S) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström 
Handläggare 
033 357775 
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Sida 
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Datum 

2019-04-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00052 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning / Prognos per mars 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 

mars 2019. Nämnden godkänner åtgärdsplan för ianspråktagande av buffert för 

att täcka avvikelsen på köpta – sålda platser.        

Sammanfattning 

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat, förutsatt att KS godkänner 

nämndens framställan om användande av ackumulerat balanserat resultat på 10 

Mnkr på grund av halvårseffekt av omställningar. Utfallet för årets två första 

månader visar på en negativ avvikelse mot budget på 40,5 Mnkr. Detta förklaras 

av icke periodiserade intäkter och kostnader. Ambitionen är att till maj ska en 

rutin med månadsbokslut för en mer rättvisande redovisning vara upprättad. 

               

Ärendet i sin helhet 

Ekonomisk redovisning per mars 

  2018 2019     

 
Nettoutfall jan-
aktuell månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall jan-
aktuell månad 

Avvikelse Prognos-
avvikelse 

Central administration 3 480 18 643 4 600 4 010 590  

Politisk verksamhet 248 1 209 285 237 48  

Gymnasieskola 106 458 382 338 95 120 122 128 -27 008 -10 000 

Vuxenutbildning 16 416 79 088 19 772 34 916 -15 144  

Gymnasiesärskola 5 693 36 654 6 930 5 374 1 556  

Naturskola 13 474 119 10 109  

Insatser enligt LSS 735 1 755 185 831 -646  

Buffert 0 6 759 0 0 0  

Verksamhetens nettokostnader 133 043 526 920 127 011 167 506 -40 495 -10 000 

Kommunbidrag 111 677 526 920 127 011 127 011   

Resultat jfr med kommunbidrag -21 366 0 0 -40 495  -10 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       
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  2018 2019     

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

 

Verksamhetsmått per mars 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2018 Budget 2019 Utfall Feb 2019 Utfall Mar 2019 

Totalt antal elever i Borås skolor. 4 366 4 493 4 349 4 331 

- Varav Antal Asylsökande 179  138 134 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 541 613 571 575 

Antal elever från andra kommuner. 1 049 1 134 1 033 1 028 

 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2018 Budget 2019 Utfall Feb 2019 Utfall Mar 2019 

Totalt antal elever i Borås skolor 91 113 86 87 

Antal elever från andra kommuner 37 38 32 32 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 6 9 5 5 

 

Kommentarer 

Utfallet för årets två första månader visar på en negativ avvikelse mot budget på 

40,5 Mnkr. Detta förklaras av icke periodiserade intäkter och kostnader. 

Ambitionen är att till maj ska en rutin med månadsbokslut för en mer 

rättvisande redovisning vara upprättad. 

Prognos för helåret 

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat, förutsatt att KS godkänner 

nämndens framställan om användande av ackumulerat balanserat resultat på 10 

Mnkr, p g a halvårseffekt av omställningar. 

Förvaltningen kommer använda central reserv (buffert) på drygt 6 Mnkr för att 

hantera underskott på köpta – sålda platser. Åtgärdsplanen som följer med 

detta ianspråksttagande är att det görs en fördjupad analys av köpta – sålda 

platser, ner på program- och elevnivå. 

Utfallet av skolskjutskostnaderna för våren är högre än budgeterat, här behöver 

en analys.  

Risker i prognosen 

 Risk att vi inte når förväntat utfall av omställningen på Björkängs-

gymnasiet och anpassningarna på Sven Eriksongymnasiet. 

Matchningsprocess av övertalig personal pågår, en tidsplan när alla 

tjänster i fråga skall vara hanterade går inte att sätta i dagsläget. 
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 Gällande retroaktiva friskoleersättningar finns det avsatt 1 Mnkr för ett 

pågående ärende, men viss osäkerhet råder gällande utfallet av detta 

överklagande. 

 Det finns risk för vikande statsbidrag, framför allt gällande 

ersättningarna från Migrationsverket. 

 Äskandet om ytterligare investeringsbudget i T1 är inte beslutat än. 

 

Samverkan 

FSG 2019-04-24 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-04-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00111 1.2.4.1 
 

  

 

Uppdrag från GVUN 190129 – Presentera en 

periodiserad budget för 2019 samt en åtgärdsplan för 

hur man har för avsikt att få en ekonomi i balans 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna planeringen 

för en periodiserad budget. 

Ärendet i sin helhet 

Ekonomifunktionen kommer inleda arbetet med att införa ekonomiska 

månadsbokslut i maj månad. I stort är förvaltningens budget inte periodiserad, 

men för en förbättrad uppföljning på stora poster, som köpta – sålda platser, 

kommer ekonomifunktionen göra periodiseringar från april månad. 

Arbetet är mer omfattande i vissa verksamheter, framförallt Vuxenutbildningen 

som har en stor andel statsbidragsfinaniserad verksamhet, varför bedömningen 

är att ett mer rättvisande resultat i ekonomisystemet kan visas efter sommaren. 

Gällande uppdraget att ta fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019 

presenterades detta och beslutades på Gymnasie- och vuxenutbildningens 

nämndmöte 2019-03-26.            

Samverkan 

FSG 2019-04-24 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans samverkades i FSG 2019-03-20. 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 
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Datum 

2019-04-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00189 1.1.3.0 
 

  

 

Ändring av tid för Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämndens sammanträden 28 maj och 1 oktober 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndens sammanträde 

den 28 maj 2019 börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 14.00, samt att 

nämndens sammanträde den 1 oktober börjar kl. 17.00 med informationsmöte 

från kl. 13.30.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 

4 december 2018 om sammanträdesdagar för 2019. Då Stadsrevisionen 

meddelat att man önskar besöka Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

under våren 2019 planeras detta in i samband med nämndens sammanträde den 

28 maj. Informationsmötet behöver därför starta en timma tidigare. 

Nämndens ledamöter och ersättare kommer vid sitt sammanträde den 1 

oktober 2019 att få ta del av Borås Stads miljöutbildning. Informationsmötet 

behöver med anledning av detta tidigareläggas 1,5 timma.             

Samverkan 

FSG 2019-04-24 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

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 
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2019-04-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00265 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  fastställer delegationsordning att 

gälla från och med 2019-04-29, samt antecknar information om 

verkställighetsåtgärder.        

Ärendet i sin helhet 

En revidering av nu gällande delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har genomförts för fastställande 2019-04-29.               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2. Verkställighetsåtgärder för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 

Samverkan 

FSG 2019-04-24 

Beslutet expedieras till 

1. Ledningsgruppen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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DELEGATIONSORDNING 

 
 

Fastställd i Gymnasie- och vuxengymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-04-29 
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    Inledning 
 

De frivilliga skolformerna i Borås Stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd utgörs av gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning. För varje verksamhet finns en kommunal verksamhetschef benämnd gymnasiechef och vuxenutbildningschef. 
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 har tre pedagogiska enheter, Bäckängsgymnasiet, Sven 
Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet har vardera fyra pedagogiska enheter. 
 
Gymnasiesärskola finns på Almåsgymnasiet med en pedagogisk enhet, på Bergslenagymnasiet med två pedagogiska enheter och på 
Viskastrandsgymnasiet med en pedagogisk enhet. 
 
Inom Vuxenutbildningen finns fem pedagogiska enheter samt Yrkeshögskolan. 
 
De pedagogiska enheterna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utgörs av olika gymnasieprogram och inom vuxenutbildningen 
av olika utbildningar.  
 
På Utbildningskontoret finns en förvaltningschef och en enhetschef för vardera ekonomi, personal och kvalitet och utveckling. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
                                                 Sid 
Kommentarer till delegationsordningen –-------------------------------   4 
Information om överklagande av beslut---------------------------------   7 
Skolformsövergripande –---------------------------------------------------   9  
Gymnasieskola –------------------------------------------------------------- 13 
Gymnasiesärskolan---------------------------------------------------------- 16 
Kommunal vuxenutbildning; grundläggande, gymnasial------------- 19  
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare------------------20 
Särskild utbildning för vuxna –------------------------------------------- 22 
   
 
 
Skolformsövergripande  
A Personalärenden 
B Lokaler 
C Avtal 
D Ekonomiska frågor 
E Övriga ärenden 
 
Skolformerna 
F  Mottagande och antagning 
G Utbildningens organisation och innehåll 
H Lärotider 
I  Samarbetsorgan 
J  Trygghet och studiero 
K Åtgärder mot kränkande behandling 
L  Övrigt 
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Kommentarer till delegationsordningen 
 
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. 
 
Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut  
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Delegationsordningen ska i princip inte omfatta ärenden av rent verkställande karaktär. Det finns dock en gråzon 
mellan vad som är det ena och det andra. I denna delegationsordning finns inga verkställighetsbeslut. Dessa återfinns 

X  
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i ett eget dokument ”Verkställighetsåtgärder”. Verkställighetsbeslut återrapporteras inte till nämnden. 
 
Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut som är vidaredelegerade finns i skolvisa dokument ”Vidaredelegering 
med verkställighetsåtgärder för skola” och för förvaltningsadministrationen i dokumentet ”Vidaredelegering med 
verkställighetsåtgärder till förvaltningens administration”. 
    

 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 

Verksamhetschef 
Den som av Förvaltningschef utsetts 
som ersättare.  

 
Rektor  
(kommunalt och 
statligt uppdrag) Verksamhetschef 

      Skolintendent Verksamhetschef 
       
      Annan tjänstemannadelegat 

Förvaltningschef i de fall 
vikarie inte finns förordnad 

´   
   
  Med verksamhetschef avses i denna delegationsordning gymnasiechef, vuxenutbildningschef och rektor  
                med verksamhetsansvar på Bergslenagymnasiet. 
   
  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 



 
 

 7

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 
   0 Ersättare vid förfall 
   I Anställning och entledigande 
 1  Vakanspröva ledig tjänst. Beslut fattas av Stadsledningskansliet. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 2:1 Anställa tills vidare verksamhetschef.  

X 2:2 Anställa tills vidare rektorer  Förvaltningschef  
X 2:3 Anställa tills vidare personal i chefsposition på Utbildningskontoret. Förvaltningschef i samråd med presidiet. 
X 2:4 Anställa tills vidare övrig personal på Utbildningskontoret. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 
X 2:5 Anställa tills vidare personal i övrigt på skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
X 3:1 Entlediga verksamhetschef Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
X 3:2 Entlediga rektorer samt personal i chefsposition på Utbildningskontoret.  Förvaltningschef  
X 3:3 Entlediga övrig personal på Utbildningskontoret.  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
X 3:4 Entlediga personal i övrigt vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
X 4:1 Visstidsanställa personal vid Utbildningskontoret (utom Förvaltningschefen). Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
X 4:4 Visstidsanställa verksamhetschef Förvaltningschef 
X 4:5 Visstidsanställa rektorer och skolintendenter. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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 
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Ska  

anmälas 
på 

lista 

Nr 
 

Ärende 
 
 

Delegat 
 

X 6:1 Avstängning AB § 10 Förvaltningschef 

X 6:2 
 

Disciplinpåföljd AB § 11 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X  7 Uppsägning/avskedande av arbetstagare. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 

           
II Ledighet 

 

  
III Personalplanering 

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

 

  
IV Kurser, konferenser, studieresor mm. 

 

 
 
V Övrigt 

X  2 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Förvaltningschef med rätt att vidarefördela 
 

  
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. 
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Ska 

anmälas 
på 

lista 

Nr 
Ärende 
 
 

Delegat 

 B LOKALER 
X  1 Besluta om förhyrning och uppsägning av lokaler.  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
X  2 Besluta om framställan för lokalanpassning.  Förvaltningschef  

X  5 Besluta om hyresgästanpassning inom ramen för den av LFF:s anvisade 
budgeten.   Förvaltningschef  

 

 
 

C AVTAL 

X  1 Träffa avtal/överenskommelse om försäljning av undervisningsinsatser. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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 med rätt att vidaredelegera 

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  6:1 Teckna avtal/kontrakt avseende arbetsplatsförlagt lärande (APL).  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X  6:2 Besluta om kravspecifikation.  Politiker ur Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden enligt beslut 

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

X  8:1 Teckna avtal angående externa utbildningsanordnare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

X  8:2 Avbryta upphandling gällande externa utbildningsanordnare. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
X  9 Teckna avtal/kontrakt avseende boende på elevhem. Förvaltningschef   
X  10 Teckna avtal och utbildningskontrakt avseende lärlingsutbildning.  SL 16:11a Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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 
X  2 Ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna.  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X  3 Besluta om fördelning av beviljade anslag och anvisade medel vad gäller 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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

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.) 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera  

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

 
Förvaltningschef 

 
 
 
 

E ÖVRIGA ÄRENDEN 

  1 Fastställa dokumenthanteringsplan.  
  2 Fastställa beslutsordning för attest och utanordning.  

X  5 Avge yttrande över förslag till detaljplaner. Förvaltningschef 
X  8 Utse informationssäkerhetsansvarig.  Förvaltningschef 

X  9 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens  
avgörande inte kan avvaktas. KL 6:39.     

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

X  10 

Avge yttrande och svar till:  
Skolinspektionen,  
Barn- och elevombudet,  
Allmän förvaltningsdomstol,  
Skolväsendets överklagandenämnd,  
Diskrimineringsombudsmannen,  
Justitieombudsmannen. 

Förvaltningschef. Samråd med ordföranden i 
principiellt viktiga ärenden 

X  11 
 

Överklagande av dom/beslut till högre instans.  
 Förvaltningschef i samråd med stadsjurist. 

X 
  12 Fatta beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar. 

 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 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

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

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 3 Yttrande från hemkommun. SL 16:48  Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

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

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 5 Antagning till fjärde tekniskt år.  FTe 5:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 7 Fördelning i högre årskurs. GyF 7:6 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 8 Byte av studieväg, byte av nationell profil på fjärde tekniskt år. GyF 7:9, FTe 5:6 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 9 Antagning efter utbildningens start. GyF 7:8, FTe 5:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 10 Återantagning till fjärde tekniskt år.  FTe 5:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 11 Beslut om fri kvot. GyF 7:3 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  
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  Ska 

anmälas 
på lista 

Nr Ärende 
 Författning Delegat 

 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 5 a Introduktionsprogram – plan för preparandutbildning. Upphör att  
gälla 190701. 

SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 5 b Introduktionsprogram – plan för programinriktat individuellt val. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 5 c Introduktionsprogram – plan för yrkesintroduktion. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 5 d Introduktionsprogram – plan för individuellt alternativ. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

X 5 e Introduktionsprogram – plan för språkintroduktion. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

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 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 12 Redovisa att eleven fått sin garanterade undervisningstid.  GyF 4:22, FTe 2:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 
X 15 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val.  GyF 4:7 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 
X 16 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som valbara kurser inom            

fjärde tekniskt år.   
FTe 4:4 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 
 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 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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  Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende 
 Författning Delegat 

 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 riksidrottsgym- 
nasium. 

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  

 
 H1  

Lärotider 
 1 Läsårstider GyF 3:1-2  

 
 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 Förlängning av avstängning, som längst 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  

 
 K1 Åtgärder mot kränkande behandling 

 
 L1 Övrigt 
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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  
 

Chef för elevhälsan i Grundskole- 
förvaltningen 
 

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

SL 18:7 
 

Chef för elevhälsan i Grundskole- 
förvaltningen 
 

X 
 

    3 Mottagande av elev till utbildning i gymnasiesärskolan.  SL 19:29 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 
 

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

SL 19:36, 39,  
40 a  

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 
 

    5 Yttrande från hemkommunen.  SL 19:41 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 
 

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

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 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 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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

GyF 4:22 
Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4 Redovisa att eleven får sin garanterade undervisningstid.  GyF 4: 22 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 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 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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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 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 10 Ansöka om att en utbildning ska godkännas som särskild variant.  GyF 5:4  
 11  Ansöka om att en utbildning ska tara riksrekryterande.  GyF 5:14  

 

 H2 Lärotider 
 1 Läsårstider. GyF 3:1-2  

 

 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 

Förlängning av avstängning, som längst 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  

 

 K2 Åtgärder mot kränkande behandling 
 

 L2 
 
Övrigt 

 1 Anmäla allvarligt missförhållande i verksamheten enligt LSS till 
Socialstyrelsen.  

SOSFS 2011:5  
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Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
(gruv) och på gymnasial nivå (gyvux) 

 
Ska 

anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 F3 Mottagande och 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 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 
X   2 

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

SL 20:22 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X   3 Antagning till gymnasial vuxenutbildning. SL 20:23 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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  Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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      Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 
 G3 Utbildningens organisation och innehåll 

X   1 Beslut om utbildningens dimensionering.    
 

SL 20: 10, 16 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X   2 Beslut om vilka nationella kurser som ska ges. VuxF 2:9  Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X   3 Ansöka om ny kurs på gymnasial vuxenutbildning. VuxF 2:5  Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  
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  Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 
 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 Förlängning av avstängning, som längst 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  

 

 K3 Åtgärder mot kränkande behandling 
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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 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 G4 Utbildningens organisation och innehåll 
X  1 Beslut om utbildningens dimensionering. SL 20:28 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 
X  2 Beslut om utbildningens omfattning  SL 20:24 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

X  3 Beslut om nationella kurser. VuxF 2:9  Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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  Ska 

anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 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 

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

SL 5:18 Förvaltningschef 

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

SL 5:18  

 

 K4 Åtgärder mot kränkande behandling 
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Särskild utbildning för vuxna 
 
Ska 

anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 F5  
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 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X  2 Skolgång i annan kommun - yttrande. 
 

SL 21:7 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 
 G5 Utbildningens organisation och innehåll 

X  1 Beslut om utbildningens dimensionering.    SL 21: 10, 13 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X  2 Beslut om nationella kurser. VuxF 2:9  Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X  3 Ansöka om ny kurs inom särskild utbildning för vuxna. VuxF 2:5  Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Ska 

anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 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 Förlängning av avstängning, som längst 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  

 

 K5 Åtgärder mot kränkande behandling 
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Inledning 
 

De frivilliga skolformerna i Borås Stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd utgörs av gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. För varje verksamhet finns en kommunal verksamhetschef benämnd 
gymnasiechef och vuxenutbildningschef. 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 har tre pedagogiska enheter, Bäckängsgymnasiet, Sven 
Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet har vardera fyra pedagogiska enheter. 
 
Gymnasiesärskola finns på Almåsgymnasiet med en pedagogisk enhet, på Bergslenagymnasiet med två pedagogiska 
enheter och på Viskastrandsgymnasiet med en pedagogisk enhet. 
 
Inom Vuxenutbildningen finns fem pedagogiska enheter samt Yrkeshögskolan. 
 
De pedagogiska enheterna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utgörs av olika gymnasieprogram och inom 
vuxenutbildningen av olika utbildningar.  
 
På Utbildningskontoret finns en förvaltningschef och en enhetschef för vardera ekonomi, personal och kvalitet och 
utveckling. 
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Kommentarer till verkställighetsåtgärder 
 
Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut  
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Delegationsordningen ska i princip inte omfatta ärenden av rent verkställande karaktär. Det finns dock en gråzon mellan 
vad som är det ena och det andra. I detta dokument finns enbart verkställighetsbeslut, vst. Dessa beslut ska inte 
återrapporteras till nämnden. Verkställighetsbeslut går inte att överklaga.  
 
Verkställighetsbeslut som är vidaredelegerade finns i skolvisa dokument ”Vidaredelegering med verkställighetsåtgärder 
till skola” och för förvaltningsadministrationen i dokumentet ”Vidaredelegering med verkställighetsåtgärder till 
förvaltningens administration”. 

 

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 

Verksamhetschef 
Den som av Förvaltningschef utsetts 
som ersättare.  

 
Rektor  
(kommunalt och 
statligt uppdrag) Verksamhetschef 

      Skolintendent Verksamhetschef 
       
      Annan tjänstemannadelegat 

Förvaltningschef i de fall 
vikarie inte finns förordnad 

´   
   
  Med verksamhetschef avses i denna delegationsordning gymnasiechef, vuxenutbildningschef och rektor  
                med verksamhetsansvar på Bergslenagymnasiet. 
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      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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Verkställighetsåtgärder  
SKOLFORMSÖVERGRIPANDE 

 

 
Nr 

Ärende 
 Delegat 

A PERSONALÄRENDEN 
   0 Ersättare vid förfall 

Vst 1  Ersättare för verksamhetschef. Förvaltningschef 

   I Anställning och entledigande 
Vst 2:5 Se till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning, SL 2:12. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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

Vst 4:3 Lämna varsel till arbetstagarorganisation. LAS § 30 
 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 4:8 Tillse att nyutexaminerade lärare genomgår introduktionsperiod. SL2:22a Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
Vst 5:1 Anta praktikanter, prao-elever och elever på APL vid Utbildningskontoret. HR-chef 
Vst 5:2 Anta praktikanter, prao-elever och elever på APL vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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

HR-chef 
 

           
II Ledighet 

Vst  1:1 Bevilja semester för förvaltningschef. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

Vst 1:2 Bevilja semester för verksamhetschef och personal på Utbildningskontoret. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 

Vst 1:3 Bevilja semester för rektorer, skolintendenter, enhetschef. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 
Vst 1:4 Bevilja semester för personal i övrigt vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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

Vst 2:2 
Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för  
verksamhetschef. Förvaltningschef 
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 Nr 
Ärende 
 Delegat 

Vst 2:3 Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för rektorer, 
skolintendenter, enhetschef. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 

Vst 2:4 Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för personal i övrigt vid  
skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

  
III 

 
Personalplanering 

Vst 1:2 Samordning av lärartjänster enligt nämndens reglemente. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

Vst 2:2 Fastställa tjänstgöringslista, arbetstidsschema, tjänste- eller arbetsfördelning     
för verksamhetschef och personal på Utbildningskontoret. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 2:3 Fastställa tjänstgöringslista, arbetstidsschema, tjänste- eller arbetsfördelning     
för rektorer och skolintendenter. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

  
IV Kurser, konferenser, studieresor mm. 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

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

Vst 1:3 Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm. för  
verksamhetschef. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 1:4 Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm. för  
rektorer, skolintendenter, enhetschef. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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 Nr 
Ärende 
 Delegat 

 
 

 
 V 

 
Övrigt 

Vst  1 Besluta om kommunens utmärkelse. Förvaltningschef 

Vst  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 

 B LOKALER 
Vst  3 Besluta om upplåtelse av lokaler och inventarier inklusive uthyrning av aula. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst  4 
Göra verksamhetsanmälan till Miljö- och konsumentnämnden/ 
-förvaltningen vid nyetablering i samband med nylokalisering.  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
 

C AVTAL 

Vst  2 Träffa avtal gällande förvaltningsövergripande kompetensutveckling  
och/eller handledning.  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

  D EKONOMISKA FRÅGOR 
Vst  1 Framställning, rekvisition och mottagande av statsbidrag och andra bidrag. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
Vst  4 Besluta om användning av egen bil i tjänsten, (bilavtal). Förvaltningschef med rätt vidaredelegera 

Vst  5 Besluta om busskort och reseersättningar enligt SFS 1991:1110, 1120 
samt inackorderingstillägg enligt SL 15:32, 18:30-32. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst  7 Besluta om fria resor för tillfälligt funktionshindrade elever.  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst  8 
Besluta om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel enligt 
SL 15:17.  Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst  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. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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 Nr 
Ärende 
 Delegat 

 
 
 

E ÖVRIGA ÄRENDEN 

Vst  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 

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

för sent, avvisa densamma enligt FL 24. Förvaltningschef 

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

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

Förvaltningschef med rätt att fördela 
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Verkställighetsåtgärder 

Gymnasieskolan 
 

 Nr Ärende Författning Delegat 

F1 Mottagande och antagning 
Vst 6 Poäng för kompletterande urvalsgrunder. GyF 7:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera  
 G1 Utbildningens organisation och innehåll 

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

SL 16:14                   
GyF 9:4 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

Vst 6 Minska omfattningen från heltidsstudier på introduktionsprogram. SL 17:6 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera  

Vst 7 Förlänga preparandutbildning till två år om det finns synnerliga skäl. 
Upphör att gälla 190701. 

SL 17:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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

SL 17:11                  
GyF 6:2 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

            Vst 9 Skolförlägga hela utbildningen för elev på yrkesintroduktion.  GyF 6:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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

GyF 6:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 19 Arbetsplatsförlagt lärande, APL - anskaffning av platser.  GyF 4:12, FTe 4: 8 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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

GyF 4:13, FTe 4:8 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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

GyF 9:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 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 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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

SL 24:20-22 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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 Nr Ärende 
 Författning Delegat 

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

 
 H1 Lärotider 

Vst 2 Dagar för idrott och friluftsverksamhet GyF 3:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 
  J1 Trygghet och studiero 

Vst 4 Inhämta yttrande från elevs 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 

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

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

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 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 
 
” 

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

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

Vst 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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 Nr Ärende 
 Författning Delegat 

 
 

L1 Övrigt 
 

Vst 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 
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Verkställighetsåtgärder 

Gymnasiesärskolan  
 
 

Nr Ärende Författning Delegat 

F2 Mottagande och antagning 
 

 G2 Utbildningens organisation och innehåll 
Vst 5 Arbetsplatsförlagt lärande, APL – anskaffning av platser. GyF 4:12 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
Vst 6 Arbetsplatsförlagt lärande, APL – åtgärd om APL ej kan 

arbetsplatsförläggas, skolförläggning. 
GyF 4:13 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 
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 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 13 Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.  

SL 4:3 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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

 H2 Lärotider 
Vst 2 Dagar för idrott och friluftsverksamhet. GyF 3:5 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 J2 Trygghet och studiero 
Vst 

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 
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Nr 
 

Ärende Författning Delegat 

 K2 Åtgärder mot kränkande behandling 
 

Vst 1 Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
Vst 2 Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 

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

Vst 

3 

Se till att plan med översikt av de åtgärder som behövs för att förebygga 
och förhindra kränkande behandling upprättas varje år. 
 
Skriftlig 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 
 
 
Diskrimine- 
ringslagen  
3 kap 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 4 Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling.  SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
Vst 5 Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
Vst 

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

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
 L2 Mottagande och antagning 

 
Vst 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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Verkställighetsåtgärder 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
(gruv) och på gymnasial nivå (gyvux) 

 
 Nr Ärende Författning Delegat 

 
 

F3 
Mottagande och antagning 

 
 G3 Utbildningens organisation och innehåll 

Vst   4 Anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande, APL.  VuxF 2:27 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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

SL 4:3 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst     6  Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 
 J3  

Trygghet och studiero 
 

Vst  4 Inhämta yttrande från elev innan beslut om avstängning. SL 5:21 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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

VuxF 7:4 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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 Nr Ärende Författning Delegat 

 
 

K3 
Åtgärder mot kränkande behandling 

Vst 
1 

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

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

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

Vst 

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. 
 
” 

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

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

Vst 
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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Verkställighetsåtgärder 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
(Sfi)  
 

 Nr Ärende Författning Delegat 

 
 

F4 Antagning 
 

 G4 Utbildningens organisation och innehåll 
Vst  4 Anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande.  VuxF 2:27 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

Vst  5 
Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla  
utbildningen. SL 4:3 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst  6 Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 J4 Trygghet och studiero 
 Vst  4 Inhämta yttrande från elev innan beslut om avstängning. SL 5:21 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 
Vst  5 Se till att i avstängningsärende finns allsidig utredning som klarlägger 

omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. 
VuxF 7:4 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 
 

 K4 Åtgärder mot kränkande behandling 
Vst 

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

vidaredelegera. 
Vst 2 Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 

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

vidaredelegera. 
  



 
 

 18 

 Nr Ärende Författning Delegat 

Vst 

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. 
 
” 

Vst 4 Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling. 
 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

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

Vst 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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Verkställighetsåtgärder 

Särskild utbildning för vuxna 
 

 Nr Ärende Författning Delegat 

 F5  
Antagning 

 
 G5 Utbildningens organisation och innehåll 

Vst  4 Anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande.  VuxF 2:27 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

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

SL 4:3 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst   6 Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7  
 

 J5 Trygghet och studiero 
Vst  4 Inhämta yttrande från elev innan beslut om avstängning. SL 5:21 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 
Vst  5 Se till att i avstängningsärende finns allsidig utredning som klarlägger 

omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. 
VuxF 7:4 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 
 

 K5 Åtgärder mot kränkande behandling 
Vst 

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

vidaredelegera. 
Vst 

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

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

Vst 

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. 
 
” 
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 Nr Ärende Författning Delegat 

Vst 4 Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling. 
 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

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

Vst 

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 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Anna Stensson 
Handläggare 
033 357763 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2019-04-23 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN   
 

  

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att översända yttrande till 
JO.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås Stad har anmodats att lämna 
upplysningar om syftet genomförandet och resultatet av kartläggningar av 
elevföreningar på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet i Borås. 
Anmälan avser ett ifrågasättande av om agerandet står i konflikt med bl.a. den 
grundlagsskyddade mötes- och föreningsfriheten. Av redogörelsen ska framgå 
hur kartläggningen förhåller sig till 2 kap. 1 § RF.  
               

Beslutsunderlag 

1. Yttrande till JO, Dnr 5922-2018/8070-2018                                 

Samverkan 

FSG informeras 190424 

 

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 
 

YTTRANDE 
JO:s dnr 5922-2018, 8070-2018 
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås Stad har anmodats att lämna upplysningar om 
syftet genomförandet och resultatet av kartläggningar av elevföreningar på Sven 
Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet i Borås. Anmälan avser ett ifrågasättande av om 
agerandet står i konflikt med bl.a. den grundlagsskyddade mötes- och föreningsfriheten. Av 
redogörelsen ska framgå hur kartläggningen förhåller sig till 2 kap. 1 § RF.  
 
Bakgrund 
 
Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet är två gymnasieskolor i Borås. Båda skolorna har 
traditioner som sträcker sig långt tillbaka i tiden, traditioner som även omfattar olika 
elevföreningar på de båda gymnasieskolorna. 
 
Under våren 2018 aktualiserades, att vissa av elevföreningarnas aktiviteter eller aktiviteter som har 
med elevföreningarna att göra inte var i linje med skolornas värdegrund och skolans 
demokratiska uppdrag. Exempelvis framkom att vissa av de aktiviteter som genomförs av 
elevföreningarna kan uppfattas som sexistiska och kränkande samt att urvalsmetoderna för hur 
elever väljs in i några av elevföreningarna inte är i linje med skolans demokratiska uppdrag att 
främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade 
 
Syftet med kartläggningen av elevföreningarna var att belysa och beskriva elevföreningarnas och 
andra sammanslutningars aktiviteter vid Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet. Resultatet av 
utredningen har utgjort ett underlag för att motverka kränkande behandling och eventuella 
oegentligheter samt för att säkerställa att elevföreningarnas och sammanslutningarnas aktiviteter, 
vilka har en direkt  koppling till skolorna, ligger i linje med skolans värdegrund och det 
demokratiska uppdraget. 
 
Agerande i förhållande till Regeringsformen 
 
Föreningsfriheten är grundlagsskyddad och följer av 2 kap. 1 § Regeringsformen och definieras 
som ”rätten till frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”. 

 

 
Handläggare 
Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling 
033 – 35 77 63 

 
Diarienummer 
5922-2018 
8070-2018 

 
 

Sida 

1(3) 
Datum 

2019-04-23 
Riksdagens ombudsmän - JO  
Box 16327  

103 26 Stockholm 



Borås Stad 
Datum 

2019-04-23 
  

Dnr: 8013 - 2018 
Sida 

2(3) 
 

 

Föreningsfrihet följer också Europakonventionen som är inkorporerad i svensk lag. I artikel 11 i 
Europakonventionen behandlas både rätten till fredliga sammankomster och rätten till 
föreningsfrihet. Föreningsfriheten skyddar rätten att bilda och ansluta sig till föreningar utan 
hinder av offentliga myndigheter, samt att med full frihet verka inom dessa föreningar.  
 
Enligt skollagen har en skolhuvudman skyldighet att utreda omständigheter avseende kränkande 
behandling i samband med verksamheten och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen 
kan krävas för att förhindra kränkande behandling (skollagens 6 kap. 10 §). Den genomlysning av 
elevföreningarnas aktiviteter som genomförts på skolor med påstådda problem avseende 
säkerhet, trygghet eller kränkningar har haft till syfte att utreda just sådana omständigheter. 
Skolledningens intresse har inte varit att inskränka föreningsfriheten och begränsa rätten att 
sammansluta sig. Utredningen har inte heller kartlagt vilka elever eller lärare som är medlemmar i 
respektive förening. Ledningen för skolan har agerat utifrån signaler om att det inom ramen för 
elevföreningarnas aktiviteter förekommit situationer som uppfattats kränkande.  
 
Berörda befattningshavares synpunkter 
 
Förvaltningsledningen (Christer Samuelsson, förvaltningschef, Catrine Berglund, gymnasiechef Sven 
Eriksonsgymnasiet, Martin Eklöf, gymnasiechef Bäckängsgymnasiet) - Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad: 
 
Under våren 2018 aktualiserades, att vissa av elevföreningarnas aktiviteter eller aktiviteter som har 
med elevföreningarna att göra inte var i linje med skolornas värdegrund och skolans 
demokratiska uppdrag. Utifrån den information som fanns vid tillfället beslutade 
förvaltningsledningen att genomföra en utredning i syfte att göra en genomlysning av 
elevföreningarnas aktiviteter på Bäckängs- och Sven Eriksonsgymnasiet. 
Resultatet av utredningen utgör ett underlag för att motverka kränkande behandling och ska 
säkerställa att elevföreningarnas och sammanslutningarnas aktiviteter med koppling till skolorna 
ligger i linje med skolornas värdegrund och de demokratiska principerna. 
 
Peder Englund, avdelningschef för Centrum för kunskap och säkerhet i Borås Stad: 
 
Under våren 2018 aktualiserades, att vissa av elevföreningarnas aktiviteter eller aktiviteter som har 
med elevföreningarna att göra inte var i linje med skolornas värdegrund och skolans 
demokratiska uppdrag. Mot bakgrund av ovanstående beslutade förvaltningsledningen att en 
kartläggning av elevföreningarna på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet skulle 
genomföras under hösten. Uppdraget att genomföra kartläggningen gavs till Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS). 
 
Uppdraget genomfördes genom personliga intervjuer med skolpersonal, elevkårerna, 
elevföreningars och kommittéers styrelser. Även fd. skolpersonal och elever intervjuades. 
Därutöver har elever vid de båda skolorna spontanintervjuats om deras syn på de aktiviteter som 
elevföreningarna genomför på skolorna ur ett värdegrunds- och demokratiperspektiv. 



Borås Stad 
Datum 

2019-04-23 
  

Dnr: 8013 - 2018 
Sida 

3(3) 
 

 

Intervjuerna har sammanfattats och sedan skrivits ut såsom arbetsmaterial varefter de 
sammanställts i en anonymiserad rapport.  
 
Annica Dahlén, förhandlingschef Borås Stad: 
 
Under hösten 2018 genomfördes en utredning om aktiviteter kopplade till elevföreningarna på 
två av Borås Stads gymnasieskolor. I anslutning till utredningen publicerade lokal media en artikel 
där det framkom att en lärare varit medlem i samma sammanslutning som elever. Läraren tog 
efter publiceringen i tidningen självmant kontakt med överordnad chef varpå frågan om det 
förelåg en jävssituation aktualiserades. I detta läge kontaktades Förhandlingsavdelningen för att 
ge stöd till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i hanteringen av ärendet med aktuell 
lärare. 
 
En lärare fattar inte beslut på delegation av en nämnd, utan med stöd direkt i skollagen, men jäv 
enligt kommunallagen kan aktualiseras i fråga om betygssättning eftersom det är fråga om 
handläggning och beslut av en anställd i kommunen. Av 1 kap. 9 § regeringsformen följer att 
domstolar, offentliga myndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin 
verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Kravet på 
saklighet avser vilka förhållanden ett beslut får grunda sig på medan kravet på opartiskhet avser 
hur förhållandet mellan myndighetsperson och enskild uppfattas utifrån. Om en lärare grundar 
betyg på irrelevanta grunder kan det ses som brist i saklighet enligt ovan nämnda paragraf.  
 
Förhandlingsavdelningen har i skrivande stund inte vidare utrett om lärarens agerande i det 
aktuella fallet föranleder någon arbetsrättslig påföljd. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att tjänstepersonerna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen inte har agerat i strid med 2 kap. 1 § RF där ”rätten till frihet att 
sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften” definieras. Syftet  med 
kartläggningen har enligt nämndens bedömning varit att säkerställa de värden som i skollagen 
skrivs fram som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.  
 
Tjänstepersonerna har inte haft till syfte att kartlägga medlemskap i respektive förening utan 
endast handlat utifrån skolans uppdrag att uppfylla skyldigheten att utreda omständigheter 
avseende kränkande behandling i samband med föreningarnas verksamhet på skolan och riktad 
mot skolans elever samt i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling (skollagens 6 kap. 10 §.). 
 
    
 







 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Anna Stensson 
Handläggare 
033 357763 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2019-04-23 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN   
 

  

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att översända yttrande till 
JO.       

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås Stad har anmodats att yttra 
sig över en anmälan som gjorts till JO. Anmälan avser ett ifrågasättande av om 
”eleverna på Sven Eriksonsgymnasiets tryckfrihet har kränkts genom att 
gymnasiechefen/skolledningen kräver att få förhandsgranska tidningen 
”Vårflamman” innan utgivning”.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppmanas att yttra sig över det som 
Klas Wallenius framför i sin anmälan.           

Beslutsunderlag 

1. Yttrande till JO, Dnr  8013-2018                            

Samverkan 

FSG informeras 190424 

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 
 

YTTRANDE 
JO:s dnr 8013-2018 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås Stad har anmodats att yttra sig över en 
anmälan som gjorts till JO. Anmälan avser ett ifrågasättande av om ”eleverna på Sven 
Eriksonsgymnasiets tryckfrihet har kränkts genom att gymnasiechefen/skolledningen kräver att 
få förhandsgranska tidningen ”Vårflamman” innan utgivning”.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppmanas att yttra sig över det som Klas Wallenius 
framför i sin anmälan. 
 
Bakgrund 
 
På Sven Eriksonsgymnasiet har det sedan många år tillbaka funnits olika elevföreningar. Varje 
vårtermin i samband med valborgsmässofirandet utges av Elevkåren på Sven Eriksonsgymnasiet 
tidningen ”Vårflamman”.  
 
Vid Skolinspektionens tillsyn på Sven Eriksonsgymnasiet 2013 uppmärksammades att det finns 
inslag i elevkårens verksamhet som inte överensstämmer med skolans värdegrund. 
Skolinspektionen skriver att ”exkluderande sammanslutningar där vissa elever ”väljs ut” och 
andra elever ”väljs bort”, samt föreningar vars verksamhet kan uppfattas som sexistisk och 
kränkande, indikerar en grundsyn att alla människor inte är lika mycket värda vilket inte är 
förenligt med den värdegrund som uttrycks i skollag och läroplan”. Ett exempel på vad 
Skolinspektionen tar upp i sin rapport (Dnr 43-2012:5404) är att Elevkårens tidning ”Vårflamman” 
har teckningar av avklädda flickor. 
 
Sedan Skolinspektionens tillsyn har flera åtgärder vidtagits på Sven Eriksonsgymnasiet. Bland 
annat har likabehandlingsplanen uppdaterats och diskuterats i klassråd och programråd, 
förestelärarna har haft i sitt uppdrag att driva utvecklingen i värdegrundsarbetet och en 
jämställdhetsutbildning genomfördes med personalen. Andra åtgärder som vidtagits är att 
skolledningen bett om att få granska tidningen ”Vårflammans” innehåll före utgivning med 
hänvisning till skolhuvudmannens skyldighet att enligt Skollagens 6 kap. 10 § uppfylla 
skyldigheten att utreda omständigheter avseende kränkande behandling i samband med 
verksamheten och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling.  
 

 

 
Handläggare 
Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling 
033 – 35 77 63 
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Agerande i förhållande till Tryckfrihetsförordningen 
 
Tryckfriheten ger alla som vill rätt att sprida vilken information man vill i tryckt form så länge 
lagen följs. Tryckfrihetsförordningen reglerar rätten att uttrycka sig fritt men ska också verka för 
att skydda mot förtal och kränkningar. 
 
Tryckfrihetsförordningens 1 kap 8 § behandlar censurförbud och förbud mot andra hindrande 
åtgärder. Där framgår att det inte är tillåtet för en myndighet att, på grund av skriftens innehåll, 
hindra tryckning eller utgivning av en skrift, om åtgärden inte har stöd i Tryckfrihets-
förordningen. 
 
Tryckfrihetsförordningens 7 kap 3-4 § behandlar frågor som rör förtal och förolämpning vilka är 
att anse som tryckfrihetsbrott. Tidningen ”Vårflamman” har utgivits under en lång rad år med ett 
innehåll som varit präglat av inslag som är att anse som kränkande och förolämpande. Med 
hänvisning till Tryckfrihetsförordningens 7 kap 3-4 § samt Skollagens 6 kap 10 § har 
skolledningen vid Sven Eriksonsgymnasiet agerat i förebyggande syfte genom att be om att få 
granska tidningens innehåll i förväg. Syftet med granskningen har varit att försäkra sig om att 
ingen elev på skolan riskerar att bli kränkt. 
 
Berörda befattningshavares synpunkter 
 
Catrine Berglund, gymnasiechef Sven Eriksonsgymnasiet i Borås: 
 
Då ”Vårflamman” har sitt redaktionskontor på Sven Eriksonsgymnasiet och tidningens innehåll 
produceras under eller i anslutning till skolförlagd tid, har ledningen för Sven Eriksonsgymnasiet 
begärt att få granska tidningens innehåll före utgivning. Syftet har varit att förhindra att 
tidningens innehåll ska uppfattas som kränkande. Skolledningens uppfattning är att dess agerande 
har stöd i såväl Skollagens 6 kap. 10 § som Tryckfrihetsförordning 1 kap. 8 § samt 7 kap. 3-4 §.  
 
Gymnasie- och utbildningsnämndens bedömning 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att tjänstepersonerna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen inte har agerat i strid med Tryckfrihetsförordningen. Visserligen 
uttrycker Tryckfrihetsförordningens 1 kap. 8 § att det är förbjudet att censurera eller hindra 
tryckning eller utgivning av en skrift, men  Tryckfrihetsförordningen reglerar också, i 7 kap 3-4 § 
skyddet mot förtal och kränkning. Med hänsyn till att tidningen ges ut i samband med Kortegen, 
där de ingående fordonen i nämnda Kortege byggs av elever på skolan, där fordonen byggs på 
skolans område och där såväl eleverna som allmänheten uppfattar att det är skolan som har det 
yttersta ansvaret för aktiviteterna, anser nämnden att den har ett ansvar för att elever inte kränks 
eller förtalas genom dessa aktiviteter, där bl a ”Vårflamman” ingår. Nämnden anser således att 
tjänstepersonerna agerat på ett sätt som inte strider mot Tryckfrihetsförordningens regler.  
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Remiss- Motion: Ledarskap självklart 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen.        

Ärendet i sin helhet 

I motionen framställs att det i Borås Stad behövs ett tydligt ledarskap i skolans 
sfär och i klassrummen och föreslås att respektive skolnämnd aktivt följer upp 
ledarskapets inverkan i sin verksamhet, att grundskolenämnden inom ramen för 
ett pilotprojekt utbildar och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i 
klassrummen ska ha ett tydligt fokus, att respektive skolnämnd vid positivt 
utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt 
införlivar motionen ”ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet.  

Nämnden följer regelbundet upp ledarskapets inverkan i klassrummet. Detta 

sker på elevnivå genom Skolklimatundersökningen där eleverna får ta ställning 

till frågor som rör trygghet och studiero (bland annat lärarnas förmåga att leda 

arbetet i klassrummet). Resultaten på Skolklimatundersökningen ligger mycket 

högt (3,5 på en 4-gradig skala) och har så gjort under flera års tid. Dessutom 

följs detta upp i varje rektors kvalitetsbedömning där elevresultat kopplas 

samman med lärarnas förmåga att t.ex. leda undervisningsprocesser och i samtal 

mellan lärare och rektor. 

 

Utgångspunkten är att ledarskap ingår som en del i lärarutbildningen. Således 

har alla lärare som har en lärarutbildning en grundkompetens i ledarskap. 

Obehöriga lärare ska inte undervisa utan handledning av en utbildad och 

erfaren kollega på skolan. Om det ändå finns svårigheter för lärare att 

upprätthålla trygghet och studiero på skolan ska detta omhändertas inom ramen 

för det systematiska kvalitetsarbetet i vilket man analyserar de utvecklingsbehov 

som finns och sätter in adekvata åtgärder som är kopplade till de behov som 

finns i verksamheten. Nämnden bedömer att det inte är ändamålsenligt att 

genomföra en generell utbildningsinsats som alla lärare ska genomgå. Lärare 

som har svårigheter med att upprätthålla trygghet och studiero i klassrummet 

kan behöva olika former av stöd och insatser för att stärka sin ledarkompetens. 

Dessa insatser bör ske på individuell basis.  
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Beslutsunderlag 

1. Motion: Ledarskap självklart 

Samverkan 

FSG 2019-04-24 

Beslutet expedieras till 

1. KS diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Motion: Ledarskap självklart 
  
Skolans yttersta uppdrag är att utbilda våra barn. Skolväsendet vilar på demokratiska 
grundprinciper. I läroplanen framgår att var och en som verkar inom skolan ska främja den 
gemensamma miljön. Skolans verksamhet ska präglas av omsorg för den enskildes 
välbefinnande och personliga utveckling. Vidare ingår att främja lärande där individen 
stimuleras att hämta och utveckla kunskap. Skolan ska visa omsorg, omtanke och generositet 
mot individen. Dessutom ska skolan vara ett stöd åt familjerna i deras ansvar över barnens 
fostran och utveckling. Det ska inom skolan finnas en strävan att skapa de bästa betingelserna 
för barnens bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Barnens trygghet och självkänsla 
skapas i hemmen, dock har skolan i denna del en väldigt viktig roll. 

Internationella engelska skolan (IES) är ett bra exempel på hur ett tydligt ledarskap och 
lärande går hand i hand där elevernas slutbetyg ligger i toppklass. 

Hur kan innehållet i läroplanen uppfyllas när skolmiljön präglas av bråk och stök?  
Många gånger saknas ett tydligt ledarskap och disciplin vilket omöjliggör en god lärande 
studiemiljö för barnen. 
Små men ändå betydande strikta regler finns i alla framgångsrika strukturer.  
I företagsvärlden är det en självklarhet för att lyckas och i det militära en nödvändighet som 
kan innebära strategisk överlevnad. 
  
I studien ”Makt, känslor och ledarskap i klassrummet”, av Bodil Wennberg och Sofia 
Norberg, framkommer att ledarskapet i skolan är en nyckelfråga för lärandet. Studien gjordes 
på tre skolor på olika nivåer i Stockholmsområdet. Kortfattat var arbetsmiljön i skolorna 
sådan att lärarna upplevde svårigheter att läroplanens intentioner skulle kunna uppfyllas. 
Vidare framgår det att om lärandeprocessen ska fortgå positivt behövs förutom ämneskunskap 
och pedagogiskt kunnande även en medvetenhet hos läraren hur ledarskapet kan hjälpa eleven 
att uppnå läroplanens mål. 

”Ledarskapet är det smörjmedel som behövs för att en arbetsdag ska kunna ha lärandet i 
fokus och inte cirkla runt ordningsfrågor. Ledarskapet gör det möjligt att få 
klassrumssituationen att fungera. Ledarskap krävs för att bana väg för det pedagogiska 
arbetet.” 

Bodil Wennberg (legitimerad psykolog) 
Sofia Norberg (ledarskapskonsult och civilingenjör) 



  
I tidningen skolvärlden.se finns det flera artiklar om vikten utav ledarskap i skolan. 

”Dåligt elevuppförande är ett symtom på dåligt ledarskap”  
Ann-Sofie Fredriksson efterlyser högre prioritering av ledarskapet i Skolsverige” 
http://skolvarlden.se/artiklar/lararen-prioritera-bra-ledarskap-i-skolorna  

”Satsar man inte på ledarskap så kommer eleverna prestera sämre” 
Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet. 
http://skolvarlden.se/artiklar/lararutbildningen-storsatsar-pa-ledarskap 

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 
lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap. 
”Det är en jättebra satsning som är spännande”.Carina Lidberg, lärare. 
http://skolvarlden.se/artiklar/ny-miljonsatsning-pa-ledarskap-larare 

Sverigedemokraterna menar att det i Borås Stad behövs ett tydligt ledarskap i skolans sfär och 
i klassrummen. Det är endast genom ett tydligt ledarskap som innehållet i skolans läroplan 
kan uppfyllas. Vi anser att det ska vara lärarna som ska vara de naturliga ledarna och som 
skapar den miljö som behövs för lärandet. 
I första steget som ett pilotprojekt i några av kommunens grundskolor, för att implementeras 
in i övrig kommunal skolverksamhet om utfallet blir positivt.  
  
Sverigedemokraterna föreslår: 
− att respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin verksamhet. 
− att grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver  
skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus. 
− att respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga lärare och 
pedagoger kunskap samt införlivar motionen ”ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet. 

Leif Häggblom 
Sverigedemokraterna, Borås 

http://skolvarlden.se/artiklar/lararen-prioritera-bra-ledarskap-i-skolorna
http://skolvarlden.se/artiklar/lararutbildningen-storsatsar-pa-ledarskap
http://skolvarlden.se/artiklar/ny-miljonsatsning-pa-ledarskap-larare
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Remiss - Borås Stads Plan vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Plan vid 

samhällsstörningar och extraordinära händelser, under förutsättning att 

nedanstående synpunkter beaktas. 

Ärendet i sin helhet  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska yttra sig över förslag till Plan för 
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser -Ledning och 
information. Planen reglerar Borås stads krisledningsarbete vid en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse, definierar begrepp, 
krisberedskapsnivåer och hur stadens krisledning ska organiseras. Nämnden 
bedömer att planen är ändamålsenlig och bidrar till att förtydliga roller och 
ansvar vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse.  
 
Planen fastslår att förvaltningar och bolag ska genomföra en för verksamheten 
specifik risk- och sårbarhetsanalys. Borås Stad bör ta fram metodstöd för det 
arbetet. 
 
Av planen framgår vilka bedömningskriterier som ska gälla för tillämpning av 
förstärkt stabsläge på central nivå, men inte om alla kriterier eller i så fall vilka 
kriterier som gäller. Däremot framgår det att det är kommunchefen som 
beslutar om förstärkt stabsläge och att det är krisledningsnämndens ordförande 
som beslutar om att krisledningsnämnden övertar ansvaret. Bilden på sidan 10 
indikerar däremot att det är krisledningsnämnden som ansvarar vid ett förstärkt 
stabsläge (nivå 4). På sidan 16 framkommer att det är kommunchefen och 
krisledningsnämndens ordförande som i samråd beslutar om nivå 4. Eftersom 
ett sådant beslut får viktiga konsekvenser främst i ansvarsfrågan så behöver det 
vara tydligt vem som har mandat att fatta det beslutet. 
 
Det är ansvaret för ledning, styrning och kommunikation som övertas i nivå 3 
och 4 medan det operativa ansvaret för verksamhetens drift kvarstår i 
respektive förvaltning och bolag. För att roller och ansvar ska fungera i ett 
skarpt läge är det viktigt att Borås Stad regelbundet övar dessa olika situationer, 
vilket också fastslås i planen. 
 
När det gäller aktivering av övriga aktörer och resurser så är ansvarsfrågan i de 
flesta fall tydlig. Av planen framgår att det är Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen som ansvarar för krisstödet i Borås Stad. Det 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

framgår däremot inte hur beslut om att aktivera krisstödet eller Frivilliga 
resursgruppen i olika situationer fattas, eller om dessa resurser kan stå till 
förfogande för enskild förvaltnings behov.  
 
Meningen ”Det innebär att den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som till 
vardags har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en extra ordinär 
händelse eller samhällsstörning.” (sidan 7) föreslås ändras till ”Det innebär att 
den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som enligt Kommunfullmäktiges 
reglemente har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en extra ordinär 
händelse eller samhällsstörning.” 
 
Nämnden bedömer att planen är ändamålsenlig och bidrar till att förtydliga 
roller och ansvar vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse.                

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och 

extraordinära händelser.                               

Samverkan 

FSG 2019-04-24. 

Beslutet expedieras till 

1. KS diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Inledning
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation 
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt 
vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera 
som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men 
även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras 
med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden 
måste dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot 
speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som 
ledning, samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel 
som behöver finnas vid krishanteringen.

Med extraordinär händelse avses en händelse som…
• avviker från det normala,
• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner, och som
• kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. (SFS 2006:544, § 4).

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära…
• en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och 

hotar grundläggande värden och funktioner.
• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.
• en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade 

åtgärder från flera aktörer.
• ett ökat behov av samordning.

Syfte
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera 
en extraordinär händelse.

Mål och ansvar
Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl 
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens 
insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och 
extraordinär händelser. Denna plan ska användas då det behövs samordnad ledning före, 
under eller efter samhällsstörning eller extraordinär händelse.
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad 
och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner 
över flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
krisledningsstab samt andra stödfunktioner.
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Geografiskt områdesansvar
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i 
kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet 
för extraordinära händelser samt att de åtgärder som vidtas av olika aktörer under en 
extraordinär händelse samordnas. Kommunen skall även sörja för att informationen 
till allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544).

Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer – lokal, regional och nationell nivå. 
På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå 
regeringen. 

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan. 
Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser.

Förvaltningsspecifik planering
Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla 
förvaltningar och bolag ha väl genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är 
att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart 
som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen 
har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteman i beredskap (TiB).
Vid händelser där den egna verksamhetens krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig 
skall förstärkning begäras via TiB.

Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala 
planen. Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma 
metodik som finns i den centrala krisledningsstaben.
 

Bilagor
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar bl.a. 
beskrivning av stabsfunktioner, kriskommunikationsplanen, checklistor, kontakt och 
larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, under och efter 
samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala krisledningsstaben.

Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov.
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Borås Stads 
krishanteringsarbete
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta 
sig från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Mål för stadens krishantering
• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära 

händelser.
• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden.
• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde.

I detta ingår
• En sammanhållen krisledning med tydlig rollfördelning som snabbt ska kunna 

etableras
• Effektiv samverkan och samordning uppnås i den egna organisationen och med 

samverkande aktörer.
• Effektivt förmedla och samordna information till allmänhet, media och medarbetare. 
• Med uthållighet kunna upprätthålla krisledningsstaben och kunna vid behov 

leda krisledningsarbetet från alternativ ledningsplats.
• Efter begäran ta emot och lämna stöd till annan kommun.
• Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i staden och om vidtagna och 

planerade åtgärder.
• Borås Stads ordinarie verksamhet kan fortgå med minsta möjliga inskränkning 

och att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
• För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har 

Borås Stad funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funktion 
på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma 
och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid händelser som 
berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller 
få långtgående konsekvenser.

• TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnummer 
som förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, polis, 
SOS och andra utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har ansvar för 
att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret för att kontakta 
personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om händelsen. TiB har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

Ledningsprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. 

• Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss 
verksamhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsfördelning. 

• Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar som 
möjligt., både geografiskt och organisatoriskt.



Borås Stad  | Plan för extraordinära händelser          7

• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så 
långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap.

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan 
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Eller i händelser som inte kan 
knytas till en specifik förvaltning eller bolag. Stadens krisledningsnämnd får besluta att 
överta hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen. 
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag, eller att ta 
över informationsverksamheten om det anses lämpligt. Ansvaret för att hantera händelsen 
lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i den förvaltningen eller 
bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som till 
vardags har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse 
eller samhällsstörning.

Om en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar och händelsen inte kan 
knytas till någon specifik verksamhet, har den centrala krisledningen det operativa ansvaret 
och ledningen för krisledningsarbetet. 
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Kriterier för att anse en händelse som allvarlig 
samhällsstörning eller extraordinär händelse

Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter 
samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse. 

Planen är utformad att användas som stöd då t.ex.
• Det finns stort behov av samverkan eller information.
• En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut.
• SMHI utfärdat vädervarning.
• Flera mindre händelser pågår samtidigt.
• Det är stor oro i lokalsamhället.
• Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur, försörjningssystem 

etc.
• Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig.
• Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen.
• Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser.
• Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp.
• Det är stort tryck på arbetet från allmänheten, medier och opinioner.
• Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele 

och it.
• Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt.

Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/VD och 
TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket 
än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens 
ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i 
sådana fall att så skall ske.  

Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller 
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla 
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför 
kontorstid.

Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå 
• Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot 

situationens krav
• Flera förvaltningar och/eller bolag berörs
• Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer
• Stort informationsbehov
• Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område
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Kommunens 
krisberedskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. Kommunchefen 
eller dennes ersättare beslutar om nivå 1-3, Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4. 
Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och stabschefen 
samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras kontinuerligt 
under arbetets gång. 

Här redogörs för de fyra beredskapsnivåerna och var i organisationen ansvaret ligger.

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap
Normalt upprätthålls krisberedskapen i Borås Stad på denna nivå. Vid grundberedskap 
bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner. 

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap)
Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. 
Larm eller information om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna 
beredskapsnivå, till exempel en vädervarning från SMHI, liksom händelse i en kommunal 
verksamhet som förvaltningen eller bolaget själva klarar av att hantera, men kan komma 
att eskalera. I övrigt arbetar kommunens verksamheter enligt ordinarie rutiner. 

Vid beredskapsnivå 2 (gul) ska
• Stabschefen för krisledningsstaben löpande bevaka den aktuella händelsen, med 

hjälp av ledningsstöd eller tjänsteman i beredskap. 
• Loggbok skall föras. (Berörda förvaltningar/bolag för egen logg)
• Övriga i krisledningsstaben informeras om situationen. Stödfunktionerna 

informeras efter behov.
• Krisledningsnämndens ordförande informeras av kommunchefen om läget och 

vidtagna åtgärder.
• Krisledningsstaben ska efter kommunchefens beslut kunna inställa sig på 

ledningsplatsen snarast möjligt.
• Informationsansvarig tar fram en kommunikationsstrategi och arbeta enligt 

kriskommunikationsplanen om situationen kräver kommunikationsinsatser.
• Viktiga externa samverkansaktörer informeras. 
• Rapportering ske löpande till kommunchefen, informationsansvarig och 

avdelningschef och säkerhetschef vid CKS.

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge
Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens 
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar 
bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av 
någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan 
förvaltning, samt vid behov av samordning.

Vid beredskapsnivå 3 (orange) ska
• Krisledningsstaben sammankallas efter beslut av kommunchefen vid angiven 

ledningsplats. TiB
• Utsedd stabschef leder arbetet i staben. De första åtgärderna är att sammanställa 

en första lägesbild och för beslutsfattaren föreslå beslut för omedelbara åtgärder. 
Stabschefen ska också upprätta en stabsarbetsplan och planera för en första 
stabsgenomgång. 
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• Informationsansvarig i samråd med stabschef göra en kommunikationsstrategi 
och arbeta enligt kriskommunikationsplanen.

• Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande.
• Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i kraft.
• Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länsstyrelsen) 

informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån intagits, 
och varför. 

• Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens samtliga 
medarbetare.

• Planering för skifttjänstgöring vid behov.
• Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade 

ledigheter.

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse) 
Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben– förstärkt krisledningsstab – 
träder i funktion fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska 
intas. Även krisledningsgruppen på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när 
denna nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens 
krishantering och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera 
av kommunens verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen.

Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge
• Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de inte 

redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina arbeten 
löpande. 

• Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga 
prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet.

• Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. 
• Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade verksamheter

 

Normativ
nivå

Strategisk
nivå

Operativ
nivå

Grundberedskap
Daglig drift

Nivå 1 – Grön Nivå 2 – Gul Nivå 3 – Orange Nivå 4 – Röd

Störning
Förstärkt

omvärldsbevakning

Stabsläge
Stabsarbete

Förstärkt 
stabsläge

Extraordinär
händelse

Kommunchef Kommunchef Kommunchef

Ledningsstöd Ledningsstöd Krisledningsstab Krisledningsstab

Krisledningsnämnd

Informationsansvarig Informationsansvarig Stödfunktioner Stödfunktioner

Lokal krisledningsstab Lokal krisledningsstab Lokal krisledningsstab
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Organisation av 
kommunens krisledning
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela 
krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
och en krisledningsstab. 

Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. 

Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas 
som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 
Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet 
som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är 
beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen.

Krisledningsnämnd

Kommunchef (beslutsfattare)

Stabschef

K1 Kommunikation K6 Logistik

K7 Säkerhet

K8 Utredning
/planering

K9 Samordning

K10 Samverkande
externa aktörer

K2 Sekretariat

K3 Juridik

K4 Analys

K5 HR/psl



12 Borås Stad  |   Plan för extraordinära händelser

Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut. 
De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. Nämnden ska 
vara beslutsför inom 2 timmar från beslut om att nämnden ska träda i funktion.

När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta beslutanderätten för hela 
eller delar av verksamhetsområden från kommunens nämnder, Krisledningsnämndens 
beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt 
omfatta en redovisning av den extra ordinära händelsen, händelsens förlopp samt nämndens 
beslut.

Krisledningsnämnden svarar för att

• Ange inriktningen för kommunens krishantering.
• Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. 

prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning.
• Besluta om omfördelning av kommunens resurser
• Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen.
• Företräda kommunen.
• Vid behov begära bistånd utifrån.

När Krisledningsnämnden trätt i funktion kopplas en lägesuppföljare till denna för att 
föra anteckningar. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. En jurist 
görs tillgänglig som beslutsstöd.

Krisledningsnämnden beslutar om när en extraordinär händelse upphör. Vid beslut 
om avveckling ska nämnden informera kommunchefen eller dennes ersättare. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige.

Beslutsfattare (Kommunchef)
Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande tjänsteman inför krisledningsnämnden. 
Kommunchefen eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Borås 
Stad vid extraordinär händelse (beredskapsnivå 4), i enlighet med Krisledningsnämndens 
beslut. Kommunchefen är ytterst ansvarig för kommunens hantering av samhällsstörningar 
i de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad. 

Kommunchefen 
• beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen 

skall träda i kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef
• Kommunchefen (beslutsfattaren) anger inriktningen för stabsarbetet, målet för 

insatserna och genomförandet (BIS, beslut i stort) vilket staben skall arbeta efter. 
• Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 

omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild.
• Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens 

ordförande
• Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas
• fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben

Stabschefen fattar beslut inom den av kommunchefen (beslutsfattaren) beslutade 
inriktningen för hantering av samhällsstörningen eller den extra ordinära händelsen. 
De beslut som fattas av stabschefen ska underställas kommunchefen (beslutsfattaren) 
vid närmast efterföljande stabsorientering.
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Krisledningsstab
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen 
utser stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag 
åt kommunchefen (beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och 
sköter kommunens strategiska ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar 
arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om inriktning för 
omfallsplaneringen.

Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben 
är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till 
och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid 
förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner K1-K9 samt eventuellt även 
K10 funktionerna behovsbaserat. 

Krisledningsstaben svarar för att
• Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt
• Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen
• Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och 

expertis
• Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar
• Bearbeta och bereda ärenden
• Planera för åtgärder på längre sikt. Analysera insats- och resursbehov såväl inom 

den centrala krisledningen som för kommunens verksamheter
• Följa upp beslut och dokumentera eget arbete
• Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen
• Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling
• Skapa informationsunderlag. Förmedla snabb, saklig, väl avvägd och samordnad 

information till drabbade, anhöriga, anställda, media och allmänhet 
• Skapa uthållighet i organisationen.
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Stabsfunktioner
Stabens grundsammansättning består av följande funktioner och utgör ledningsstödet 
för beslutsfattaren. TiB och kommunchefen kan i samråd välja att aktivera valda delar 
av staben. Ersättare ska alltid vara utsedda. Krisledningsstaben arbetar i enlighet med 
kommunens gällande Stabsarbete. 

Förstärkt krisledningsstab
Vid förstärkt stabsläge fylls samtliga funktioner K1 till K9 upp med personal och 
ytterligare stödfunktioner och eller samverkansfunktioner kallas in efter behov. 

Stödfunktioner
Till staben kan vid behov ytterligare resurser adjungeras. Detta kan vara representan-
ter från andra förvaltningar, kommunala bolag och ytterligare teknisk expertis, detta 
beroende på händelsens art, omfattning och utsträckning i tid. Oavsett nivå beslutar 
stabschefen om att begära in resurser, att kalla in andra representanter och samver-
kanspersoner. 

Funktion i staben

Stabschef

K1 Kommunikation

K2 Sekretariat

K3 Juridik/ekonomi

K4 Analys

K5 HR/Personal

K6 Logistik

K7 Säkerhet

K8 Utredning/planering

K9 Samordning

K10 Samverkanspersoner

Leder stabsarbetet inom de ramar och beslut som kommunchefen 
(beslutsfattaren) angivit. Stabschefen ansvarar för stabsgenomgångar 
och stabsorienteringar samt att kommunchefen och berörda alltid har en 
upparbetad lägesbild om händelsen samt tillsammans med staben bereder 
ärenden för förlag till beslut. 

Ansvarar för den externa kommunikationen till press och media samt den 
interna kommunikationen i Borås Stad enligt kriskommunikationsplanen. 
Dessutom ansvarar funktionen också för inhämtning och analys av relevanta 
händelser i sociala medier samt för kommunikationscentralen.

Ansvarar för stabens dokumentation, loggbok och utskrifter av beslut.

Ansvarar för juridiska och ekonomiska frågor och avvägningar i stabsarbetet

Funktionen ska kritiskt  granska sakunderlag, skapa överblick samt ansvara 
för lägesbild, omfallsbeskrivningar  och ta fram förslag till beslut

Personalfrågor relaterade till händelsen, krisstöd till drabbade medarbetare, 
elever, brukare och anhöriga.

Transport- och lokal/logilösningar, förplägnad krispersonal samt ”första 
hjälpen” typ filtar, vatten osv

Brandskydd, säkerhetsfrågor, hot och våld, bevakning samt 
samverkan krisberedskap

Samordning av utredningsbehov, omfallsbevakning och 
konsekvensbedömningar

Samordning av interna och externa verksamheter och aktörer

Tex polis, räddningstjänst, sjukvård eller annan expertis/kompetens som anses 
nödvändig beroende på incidentens art. Funktionen kallas in vid behov.

Beskrivning
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Krisledningsorganisationens arbete

Borås Stad ska dygnet runt, året om, skyndsamt och utan fördröjning kunna etablera en 
övergripande krisledningsorganisation. Arbetet ska kunna ske tidigt och med uthållighet, 
i samverkan.

1. Att fånga tidiga signaler – initiering
Vid signaler om förestående eller inträffade händelser, signaler som ibland kan vara 
diffusa, behöver mönster och rutiner finnas förberedda.

Att fånga tidiga signaler ska inte underskattas. Tjänsteman i beredskap (TiB) är därför 
utsedd i förväg och identifierar: 

• Vad har hänt?
• Vad har gjort?
• Förslag på åtgärder

I Borås Stad har TiB i uppgift att försöka få svar på frågorna och om fara föreligger ska 
snarast samråda med kommunchefen eller dennes ersättare för bedömning.

Vid signaler om inträffade eller förestående händelser som fångas upp av kommunens 
bolag, förvaltningar eller samverkande aktörer ska informationen vidarebefordras via 
närmaste chef till TiB. 

Uppstart
• Fånga tidiga signaler
• Dokumentation
• Larmning
• Uppstart

Arbete i 
krisledningsorg
• Kommunikation
• Lägesbild
• Analys
• Samverkan
• Rapportering
• Bistånd

Uthållighet
• Skiftgång
• Reservdrift
• Alt. lokaler

Avveckling
• Utvärdering
• Erfarenhetsåterföring
• Revidering
• Utbildning och övning



16 Borås Stad  |   Plan för extraordinära händelser

2. Larm och larmning
För beredskapsnivåerna 1-3 beslutar kommunchefen i samråd med TiB om att larma 
krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen och 
Krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, 
samt att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 
Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens 
funktioner. 

3. Lokaler
Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda 
lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är 
inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen. 
En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats.

4. Uppstart – och att dokumentera arbetet
När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen 
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar 
till att ”bedöma landskapet”, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på 
kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes 
ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre 
en gång för mycket än för lite.

4.1 Första stabsorientering
• Syfte med staben
• Lägesbeskrivning (hänt – gjort)
• Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt
• Inriktning och omfattning
• Upprätta en stabsarbetsplan

4.2 Dokumentation
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation 
av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om 
åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt 
kunna återfinnas.
Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben. 

Larm
TiB

Kommunchef

KS ordf. Förstärkt
stabsläge

Stabsläge

Grund-
beredskap

Ingen
inkallning

Krislednings-
nämnd

Störning
Förstärkt

omvärldsbevakning

Larmning
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Exempel på andra former av dokumentation:

• Använd ordinarie dokumentationsrutiner i organisationen
• Dokumentation kan ske direkt i WIS
• Skriv på Whiteboard som sedan fotograferas med kamera
• Skriv in direkt i dokument på dator
• Manuell dokumentation på papper
• Använd tablåer

Viktigt att alla sidor, papper, filer etc. sidnumreras och tids märks. 

5. Arbete i krisledningsorganisationen och
planering
Utbyggnad och anpassning av den centrala krisledningsorganisationen görs utifrån 
händelsens art, tidsförhållanden och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och 
förberedd struktur. Se stycket om organisation av kommunens krisledning. Mallar och 
tablåer finns på intranätet och i respektive befattningspärm. 

5.1 Ledningsgenomgång 
En ledningsgenomgång är avsedd för beslutsfattare och stabspersonal. Den hålls oftast efter 
någon eller ett par timmars intensivt stabsarbete och är kort och fokuserad. Stabschefen 
håller en ledningsgenomgång för att ge en samlad bild av läget, arbetet och den närmaste 
tiden. Stabspersonal, föredragande och vid behov samverkande aktörer deltar. Genomgången 
ska dokumenteras.

Syftet med ledningsgenomgången kan växla. Normalt handlar det om att 
• Redovisa aktuellt läge för krisledningsorganisationen.
• Redovisa stabens arbete för krisledningsorganisationen, samt
• Inrikta fortsatt arbete framåt.

Redovisning av analys och lägesbild sker från arbetsgruppen inför stabschefen. Det kan 
ske vid en särskild ledningsgenomgång då deltagare kallas utifrån behovet att ta del av 
resultatet. Redovisningen kan också ske enskilt mellan beredningsgruppen, beslutsfattaren 
och stabschefen.

5.2 Uthållighet
Stabschefen ansvarar för att skapa uthållighet i krisledningsstaben och tar fram en arbetsplan 
för staben – stabsarbetsplan:

• Fr o m/ t o m
• Aktuellt inriktningsbeslut från beslutsfattare
• Prioriterade arbetsuppgifter och samverkan
• Tider för genomgångar
• Bemanning i staben (funktion, namn, skift)
• Arbetstider/avlösning

När krisledningsorganisationen larmas ska även ersättare komma, för att vid startmötet 
låta stabschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet i ledningsfunktionen.

Vid skiftbyte ska personalbyte ske överlappande, där den avlösande är på plats i god 
tid innan (minst 30 minuter) för att läsa in sig på genomförda, pågående och planerade 
aktiviteter, läge, prognoser etc. Om möjligt hålls en gemensam lägesgenomgång för 
avgående och pågående skift. Därefter sker funktionsvis överlämning.
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6. Information och kommunikation
Störningar i samhället och ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och berörda 
aktörer. Vid sådana lägen bör snabb, tydlig, korrekt och enhetlig vara kännetecknande 
för kommunens informationsarbete. Syftet är att kunna ge samlad information, minska 
oro och förebygga ryktesspridning.

Så mycket som 70-80 procent av hanteringen av en krishändelse brukar sägas bestå av 
kommunikationsarbete, varför ordinarie informationsorganisation behöver stärkas vid 
sådana lägen.

7. Beredning, bedömning och analys
Krisledningsstaben bereder ärenden åt kommunchefen och Krisledningsnämnden.

7.1 Bedömningsarbete
Som stöd i bedömningsarbetet finns följande punkter:

• Ämne, scenario som ska analyseras. När ska det vara klart?
• Samverkan och kontakter som behövs i analysarbetet 
• Faktorer/underlag som behöver inhämtas  
• Överväganden och resonemang i stort
• Sammanfattande resultat (alternativa bedömningar vid behov)
• Förslag (agerande, åtgärder, inriktning etc.) 
• Annat

7.2 Omfallsplanering
Det är viktigt att ha en beredskap för omfall, d.v.s. en annan händelseutveckling än den 
mest sannolika.

Omfallet kan bygga på olika variabler som händelsens varaktighet, skadornas omfattning, 
tidsåtgång för reparation, hur allmänheten berörs etc. En eller flera personer kan avdelas 
för att göra en översiktlig planering för några alternativ med en svårare händelseutveckling 
än den som krisledningsstaben arbetar med. 
Omfallsplaneringen bör omfatta t.ex. behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, 
samverkan, information till allmänheten.

8. Lägesbilder, uppföljning och omvärld
Uppföljning av läget i den egna organisationen och i omvärlden syftar främst till att få 
fram underlag för analyser och bedömningar, till exempel om störningar, drabbade, 
prognoser och läge. Lägesbilder presenteras ofta bäst med hjälp av kartor, grafik och text.

9. Samverkan och samband
Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både 
internt inom dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer. 
Den sköter samverkan med externa aktörer för att skapa en kanal in till kommunen och 
en utgående. Avrop av resurser, intern fördelning, prognoser om el störningar, väder etc. 
ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. Meddelanden in och ut 
från staben ska dokumenteras.

9.1 SÄRF
På uppdrag av kommunledningen kan även SÄRF vara ett stöd vid koordinering av 
kontakter med externa aktörer.
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9.2 Hjälpmedel och resurser
Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs 
kan vara olika från fall till fall.

• Fast och mobil telefoni
• Internet, e-post och sociala medier
• Skype/Lync
• WIS
• Rakel
• Publik webbsida (www.boras.se) och intranät
• Media
• Radiokommunikation
• Frivilliga
• Ordonnanser

10. Bistånd och ekonomi

10.1 Ekonomi
Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. 
När Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. 
Oavsett vilket ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att 
hantera händelsen. Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar.
Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna 
bestämmelser. För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära 
händelser ska samrådas med stadsjurist eller kommunsekreterare.

10.2 Bistånd
På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och 
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen 
rätt till skälig ersättning. Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning 
till Borås Stad delegeras beslutet till kommunchefen, eller dennas ersättare.

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun 
då den är i funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och 
lämna stöd.

11. Rapportering och ledningsinformation
Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen. 
För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som 
telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas 
då det är möjligt.

Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen.

Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg. 

12. Reservdrift och resurser
Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt 
igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa 
rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan.

http://www.boras.se


20 Borås Stad  |   Plan för extraordinära händelser

13. Avveckling av krisledningsorganisationen
Krisledningsnämnden fattar beslut om när den extraordinära händelsen upphör och 
nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras. Nämnden kan också avvecklas 
av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Förfarande vid avveckling framgår av 
nämndens reglemente.

Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla 
krisledningsstaben och stödfunktioner då Krisledningsnämnden inte är aktiv. Beslutet 
ska dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, då det ibland finns 
behov av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat.

Avvecklingen av krishanteringsarbetet:

• En stegvis avveckling.
• Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig i staben bör 

avvecklas sist.
• Dokumentation ska samlas in och sparas. 
• Överföring av uppgifter från krisledningsstaben till ordinarie linjeorganisation 

sker i samverkan med kommunchefen och berörd linjechef.
• Stabschefen svarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs.

13.1 Information om avveckling
Redan i planeringen ska ungefärlig tidpunkt för avvecklingen bestämmas. I den mån 
det är möjligt meddelas inriktningen om avveckling till samverkande aktörer internt 
och externt.

14. Utvärdering, erfarenheter och krisstöd

14.1 Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie 
chef i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Krisstöd, möjlighet att 
bearbeta den inträffade händelsen, för den centrala krisledningsorganisationen hanteras 
i första hand genom företagshälsovården.

14.2 Utvärdering och erfarenheter
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2 (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag 
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete 
är krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för 
att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. Rapporten ska delges Borås stads 
säkerhetschef.

Händelse som föranlett beredskapsnivå 3 (orange) och 4 (röd) ska alltid utvärderas. Som 
stöd för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen.

14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas och övas för sina uppgifter under 
extraordinära händelser och samhällsstörningar. En översiktsplan för mandatperioden 
med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, enlighet 
med gällande nationella direktiv. 



Borås Stad  | Plan för extraordinära händelser          21

Övriga aktörer och 
resurser
Räddningstjänstförbundet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska biträda ägarkommunerna i deras 
krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser och kunna stödja drabbade 
kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse stabsarbete, omvärldsbevakning, 
analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till kommunen som organisation, 
samband etc. 

SÄRF stödjer också kommunen genom att vid behov delta i krisledningsstabens arbete 
genom ett så kallad samverkansbefäl. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts 
av SÄRF. I Borås Stad initieras stöd från SÄRF av kommunchefen eller dess ersättare.

Krisstöd
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad.

Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper. 
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en 
egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion.
Aktiveringen sker då via TiB.

Frivillig resursgrupp – FRG
En frivillig resursgrupp (FRG) kan kallas in för att bistå kommunen och räddningstjänsten 
vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, som samordnas av 
Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera eller förstärka 
ordinarie kommunala resurser.  Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder och kompetenser. 
De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. FRG avropas genom den 
centrala krisledningen eller kommunchefen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten kan utanför egen organisation, med undantag för kriget, ha en stödjande 
roll till samhället. Vid räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor kan Försvarsmakten 
t.ex. bistå räddningstjänsten. Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan 
hemställan om stöd lämnas från t.ex. kommunen till Försvarsmakten. I det senare fallet 
tar Försvarsmakten ut avgifter för stödet.

Hemställan av stöd från Försvarsmakten ska ske till Försvarsmaktens högkvarter genom 
kommunledningen, eller den centrala krisledningsstaben då den är aktiverad.

Krishanteringsråd
I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt områdesansvar. I detta 
ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd med representanter 
för lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och 
underlätta för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar. Genom 
rådet får de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, organisation och resurser. 



Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar.

Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i 
krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig 
enligt ansvarsprincipen.

Kriskommunikationsavtal
För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra 
samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen 
eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp 
med krisinformation.

Samband
Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt 
för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska 
Rakel användas för krisledning även på verksamhetsnivå.

Samverkanspersoner
På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta 
emot samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna 
bistå med samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos 
kommunchefen eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med 
uppgift att lyssna av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås 
Stad kan bli berörd eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka 
för aktiv samverkan.

VG Stab
VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera 
ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst. 
Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser 
som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef.
Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom 
Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd. 

Privata utförare
För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av 
annan aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för 
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning 
för att klara sina uppgifter vid inträffade händelser.
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1   Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid 
 samhällsstörningar och extraordinära händelser 
 
1.1  Bakgrund 
Enligt Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära 
händelser (KF 2008-10-16) ska varje nämnd ha en väl genomarbetad plan för hantering av 
extraordinära händelser och ett väl fungerande krishanteringsarbete/krisstöd. En ny Plan för 
hantering av samhällsstörning och extraordinär händelse är utsänd på remiss till nämnderna (april 
2019).  
 
Stora delar av krishanteringen kan genomföras med ordinarie organisation och med personalen i 
sina vanliga roller, men i vissa avseenden måste den ordinarie organisationen anpassas så att den 
motsvarar de speciella krav som ställs på kommunen vid en allvarlig händelse. Det gäller 
framförallt funktioner som ledning, samordning, information och rapportering. 
 
Denna plan avser organisation av krisledningsarbete på förvaltningsnivå och omfattar Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen. 
 

1.2  Vad är en kris? 
En kris är en allvarig händelse som medför att förvaltningen inte kan bedriva sin verksamhet som 
vanligt. Det krävs till exempel en större samordning, snabbare beslut och mer information och 
kommunikation än i vardagen. Det handlar om att leda under ibland kaotiska och oförutsägbara 
förhållanden. Krisledningsplanen aktiveras när: 

 ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav. 

 det finns ett stort behov av kriskommunikation. 

 det finns ett stort behov av samverkan med andra organisationer. 

 förvaltningens Beredskapsplan vid pandemisk influensa är aktiverad. 
 
 

1.3  Vad är en extraordinär händelse? 
Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (SFS 2006:544, §4). 
 
Kommunfullmäktige har antagit en Plan för extraordinär händelse – Ledning och information. 
 
 

1.4  Tre grundläggande principer 
Arbetet med samhällets krisberedskap utgår från följande tre grundläggande principer:  
 
Ansvarsprincipen  innebär att den som har ansvaret för en verksamhet under normala 
förhållanden har motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. 
 
Likhetsprincipen  innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är 
möjligt ska vara den samma under fredstida förhållanden som under kris eller krig. 
 
Närhetsprincipen  innebär att kriser ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast 
berörda. 
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1.5  Tjänsteman i beredskap (TiB) 
För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad 

funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funktion på Stadsledningskansliet 

som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska initiera och samordna det inledande krisarbetet 

för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid 

händelser som berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller få 

långtgående konsekvenser. 

 

TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnummer som 

förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, polis, SOS och andra utvalda 

och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har ansvar för att kontakta interna och externa aktörer. 

TiB har också ansvaret för att kontakta personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom 

om händelsen. TiB har Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som 

stöd. 

 
1.6 Planens aktualitet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser fastställs av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för varje ny mandatperiod samt 
vid behov av revidering. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för att hålla Plan vid samhällsstörningar 
och extraordinära händelser uppdaterad och väl genomarbetad. Planen bör ses över 1 gång/år, 
och bilagor med larmlistor/kontaktuppgifter ska uppdateras 2 gånger/år. Bilagorna fastställs av 
förvaltningschefen. 
 

2   Organisation av krisledningsgruppen 
 

2.1  Beslut om aktivering/avaktivering 
Förvaltningschef eller dess ersättare fattar beslut om att aktivera förvaltningens Plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Beslutet ska dokumenteras och nämndens 
presidium ska informeras. 
 
Samma beslutsrätt gäller vid beslut om att avaktivera planen. 
 
Beslut om aktivering kan även fattas av Borås Stads krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens 
verksamhet regleras i lagen om extraordinära händelser och i kommunallagen, samt har ett eget 
reglemente. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
 

2.2  Delegation 
Under förutsättning att beslut om aktivering av Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser görs, har funktionerna i krisledningsorganisationen delegation enligt gällande 
delegationsordning. Detta innebär att om t.ex. inte ansvarig chef finns i tjänst har den som går in 
i dennes ställe i krisledningsorganisationen motsvarande beslutanderätt enligt 
delegationsordningen. 
 
Bilaga B  Uppgifter om ställföreträdande chef 
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2.3  Krisledningsgruppen 
 

 

Funktion: Bemannas av: 

  

Krisledningschef Förvaltningschef 

Ställföreträdande krisledningschef Chef för HR-funktionen 

  

Informationsansvarig Kommunikatör 

Ersättare Antagningshandläggare 

  

Ansvarig för dagboksanteckningar Nämndsekreterare 

Ersättare Systemansvarig Regional samverkan 
Sjuhärad/Ekonomiassistent 

  

Ansvarig för omvärldsbevakning Chef för Kvalitet och utveckling 

Ersättare Kvalitetssamordnare 

  

Teknikansvarig IT-ansvarig 

Ersättare Systemansvarig Borås Stads lärplattform 

  

Ansvarig för analys Ekonomichef 

Ersättare Ekonom 

  

Ansvarig för beredning Förvaltningscontroller 

Ersättare Ekonom 

Ersättare HR-specialist 

 
 

 
2.4  Beskrivning av funktioner 
 
Samtliga funktioner i krisledningsstaben har ansvar för att dokumentera sitt arbete. 
Dokumentationen av händelser är central och ska ske löpande i händelseutvecklingen 
och stabsarbetet.  
 
► Krisledningschef 
Krisledningschefen har det övergripande ansvaret för krisledningsgruppens arbete. 
 
Krisledningschef har ansvar för att kommunicera med nämndens presidium samt 
Stadsledningskansliet när beslut tagits om att Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser ska aktiveras samt löpande så länge krisen pågår. 
 
Krisledningschef ansvarar tillsammans med informationsansvarig för kontakter med media. 
 
Krisledningschef ansvarar tillsammans med Ansvarig för omvärldsbevakning för att följa upp 
beslut. 
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► Informationsansvarig 
Informationsansvarig ansvarar för kontinuerlig kontakt med kommunens kommunikationsenhet 
för samråd och samordning, dels av information som kommer från centralt håll, och dels av 
information som kommer från förvaltningen. Samordningen är viktig för att säkerställa att 
informationen är entydig, korrekt och snabb. 
 
Informationsansvarig ska följa informationsläget på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och bedöma behovet av såväl externa som interna 
informationsinsatser och hur dessa ska utformas, produceras och distribueras. 
Informationsansvarig har också ansvar för rutiner för information till allmänhet och personal. 
 
Informationsansvarig tillsammans med krisledningschefen har ansvar för kontakter med media. 
 
► Ansvarig för dagboksanteckningar 
Ansvarig för dagboksanteckningar har ansvar för att kontinuerligt föra loggbok med 
tidsangivelser för samtliga händelser/beslut så länge Plan vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser är aktiverad. 
 
► Ansvarig för omvärldsbevakning 
Ansvarig för omvärldsbevakning ansvarar för att frågor på förvaltningens e-post läses och 
besvaras snabbt och korrekt. 
 
Ansvarig för omvärldsbevakning ansvarar också för att följa händelseutvecklingen via olika 
mediekanaler, t.ex. internet, tv, sociala medier och radio, samt för att bilda sig en uppfattning om 
hur förvaltningens lämnade information tolkas. 
 
Ansvarig för omvärldsbevakning ansvarar tillsammans med krisledningschef för att följa upp 
beslut. 
 
► Teknikansvarig 
Teknikansvarig ansvarar för att den tekniska utrustning som krisledningsgruppen behöver för sitt 
arbete ställs fram och fungerar. 
 
Teknikansvarig ansvarar för att mattransporter fungerar till lokal varifrån krisledningsgruppen 
arbetar. 
 
► Ansvarig för analys 
Ansvarig för att analysera händelser/situationer, dra slutsatser och föreslå åtgärder. 
Samverkar med ansvarig för beredning och kan beroende på situation bilda en grupp för analys/ 
beredning. 
 
► Ansvarig för beredning 
Ansvarig för att bereda ärenden för beslut. Samverkar med ansvarig för analys och kan beroende 
på situation bilda en grupp för beredning/analys. 
 
Bilaga A  Kontaktuppgifter till krisledningsgrupp 
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3   Krisledningsgruppens arbete 
 
3.1   Att fånga tidiga signaler 
För att snabbt få en första uppfattning om händelsen, bör man omgående identifiera ett antal 
frågor. Ansvarig för denna uppgift är Krisledningschefen. 

 Vad har hänt? 

 Vad är redan gjort? 

 Läget just nu? 

 Hur påverkar detta oss? 

 Kalla in medarbetare till uppstartsmöte? 
 

3.2   Larmning 
Beslut om att kalla samman krisledningsgruppen fattas av krisledningschefen. Vid larmning 
kontaktar krisledningschefen alternativt dagboksansvarig övriga personer i krisledningsgruppen. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens krisledningsgrupp bör samlas så fort som möjligt, 
senast inom ett par timmar eller på utsatt tid. Lokal för samlingen är förvaltningschefens 
kontorsrum, Olovsholmsgatan 32, plan 5. I händelse av att Utbildningskontoret är obrukbart sker 
samling i Viskastrandsgymnasiets konferensrum. Om krisen blir långvarig kan ett särskilt 
analysrum behövas. Detta upprättas i konferensrum Tosseryd på Utbildningskontoret alternativt 
gymnasiechefens kontorsrum om krisledningsguppen befinner sig på Viskastrandsgymnasiet. 
 
Krisledningschefen ansvarar för att TiB blir omedelbart informerad, liksom nämndens 
ordförande. 
 
Bilaga A  Kontaktuppgifter till krisledningsgrupp 

 
3.3   Uppstartsmöte 
När krishanteringsgruppen är samlad hålls ett uppstartsmöte. Där avgörs hur omfattande 
händelsen är och utifrån detta vilka åtgärder som ska vidtas. Mötet leds av Krisledningschefen 
och ska dokumenteras. 
 
Bilaga C  Mall för uppstartsmöte 
Bilaga D  Utrustning 
 

3.4   Organisation och anpassning av krisledningsgruppens arbete 
Krisgruppen kan behöva anpassas utifrån händelsens art, prognoser, tillgängliga resurser och 
behov. Det första steget för krisgruppen är att bemanna funktioner och fördela 
arbetsuppgifterna. Krisledningschefen eller dennes ersättare organiserar stabens arbete. Det är 
viktigt att från början dokumentera beslut och vad som händer. 
 
Bilaga E  Stabsarbetsplan 
Bilaga F  Mall för aktivitetstablå – dagbok för stabsarbete 
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3.5   Lägesuppföljning 
Med jämna mellanrum, dock minst en gång under för- resp. eftermiddag, behöver krisgruppen 
ställa samman en bild av läget under arbetets gång. Ledningsgenomgången ska vara kort, 
vanligtvis inte över 30 minuter. Syftet kan variera, t.ex. att redovisa aktuellt läge eller fortsatt 
inriktning av arbetet. Krisledningschefen leder genomgången som ska dokumenteras. 
 
Bilaga G  Mall för lägesgenomgång 
 

3.6   Skiftgång 
För att kunna bibehålla en kontinuitet i krisgruppens arbete sker inte avlösning av all personal 
samtidigt, utan av en funktion i taget. Avlösning ska ske med s.k. överlappning, dvs. att ersättaren 
är på plats senast 20 minuter innan avlösning för att få information och möjlighet att läsa in sig 
på läget. Personen som påbörjar sin tjänstgöring ska anmäla sin närvaro till krisledningschefen 
samt uttryckligen till den avlämnande personen uttala att han/hon övertar ansvaret. 
 
Avlämnande person får inte avvika från platsen förrän allt är dokumenterat, informerat och 
överlämnat till övriga i gruppen.  
 

3.7   Avveckling 
Krisledningschefen beslutar hur avvecklingen ska genomföras. Gruppen kan avvecklas efterhand 
där några funktioner är aktiverade något längre. 
 
När beslut tagits om avaktivering av Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser ska 
berörda förvaltningar och andra organisationer informeras om detta. 
 
Dokumentation från samtliga i krisgruppen samlas in av den ansvarige för dagboksanteckningar. 
Krisledningschefens och informationsansvariges dokumentation bör avvecklas sist. 
En rapport upprättas i efterhand över händelsen och samtliga handlingar och övriga dokument 
sammanställs och arkiveras. 
 
Överföring till ordinarie linjeorganisation sker i samråd med krisledningschefen. 
 
Krisledningschefen ansvarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs. 
 

3.8   Uppföljning 
När avvecklingen av krisgruppens arbete är genomförd ska ett uppföljningsmöte hållas för att gå 
igenom krisgruppens arbete. Detta för att ge möjlighet att analysera gruppens arbete och ta 
tillvara på erfarenheter. 

 
3.9   Behov av debriefing 
Krisledningschefen har ansvar för att samtliga i krisledningsgruppen efteråt får tillfälle att 
bearbeta händelsen. Detta kan också uppmärksammas inom ordinarie linjeorganisation. 

 

3.10  Efterarbete 
Om någon har avlidit ska krisledningsgruppen meddela utomstående kontakter om vad som hänt. 
Namn ska tas bort från register odyl. Krisledningschefen i samarbete med informationsansvarig 
är ansvarig för att så sker. 
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4   Information och kommunikation 
 

     4.1  Andra förvaltningar och organisationer informeras 
När krisledningsgruppens arbete påbörjas är det viktigt att fortlöpande informera andra 
förvaltningar och organisationer som direkt eller indirekt påverkas eller behöver informeras. 
Ansvarig för detta är Krisledningschefen. 
 
Den information som lämnas till media, publiceras på webb och de frågor som kommer till 
verksamheten ska fortlöpande dokumenteras och sammanställas. För att informationen ska 
kunna värderas måste noteringar göras om vem som lämnat informationen och när. 
 
Bilaga H  Samverkanslista 
 
 

4.2  Chef på respektive skolenhet 
Om en händelse inträffar som gör att planen kan behöva aktiveras ska detta informeras till 
förvaltningschefen omgående. 
  
När förvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser är aktiverad 
övertar förvaltningens krisledningsgrupp informationsansvaret från skolan. 
Samordningsansvaret för informationen ska förhindra att olika information lämnas till bland 
annat allmänhet och massmedia 
  
Ansvarig chef på respektive skolenhet ansvarar för att information som berör deras 
verksamhet vidarebefordras såväl uppåt som nedåt i organisationen. Det är viktigt att 
skolledarna har en kontinuerlig kontakt med krisledningsgruppen, samtidigt som den egna 
personalen och eleverna på skolenheten informeras om det aktuella läget. 
 
 

4.3  Varje medarbetare 
Den anställde ansvarar för att själv uppdatera sig om krisens nuläge via förvaltningens 
intranät där viktig information publiceras. Om inte intranätet fungerar fås information via 
närmaste chef. 
 
Varje anställd bör ta del av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser samt beredskapsplanen vid pandemisk 
influensa. 
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5   Övriga resurser 
 

5.1  Krisstöd 
 
Vid en extraordinär händelse finns två olika krisstöd att tillgå. Varje verksamhetschef ansvarar 
för att det finns ett krisstöd att tillgå vid en händelse i den egna verksamheten (lokalt 
krisstöd). Förvaltningschef kan besluta att en eller flera lokala krisstöd ska stödja en annan 
verksamhet.  
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad. 
Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper. 
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en egen 
handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion. 
Aktiveringen sker då via TiB. 
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Initiativärende - Får gymnasieeleverna i Borås den 

undervisning de har rätt till? 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 

utredningen/återrapportering ”Får gymnasieeleverna i Borås den undervisning 

de har rätt till?”, och förklarar uppdraget slutfört.         

Sammanfattning Ärendet i sin helhet 

Den garanterade undervisningstiden anges i skollagen i det antal undervisnings-

timmar om 60 minuter som eleverna har rätt till på nationella program. 

För yrkesprogrammen är det 2 430 timmar och för de högskoleförberedande 

programmen 2.180 timmar. Både yrkesprogrammen och de högskole-

förberedande programmen består av 2.500 poäng. Poängen anger den 

beräknade arbetsinsatsen för eleven, men den är inte kopplad till antalet 

undervisningstimmar. Det finns ingen reglering i lag eller förordning som styr 

hur många timmar som ska fördelas på respektive kurs. Inom dessa ramar ska 

skolorna besluta om antalet undervisningstimmar på varje kurs, varje 

ämnesområde och gymnasiearbetet, och även hur fördelningen av 

undervisningstiden över läsåren ska göras.   

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning är att eleverna får 

den undervisningstid som de har rätt till. Detta med utgångspunkt i vad som 

kan avläsas i de administrativa uppföljningssystemen. Varje rektor har såväl 

skyldighet som rättighet att använda det stora tolkningsutrymme som 

definierats av Skolverket. Förvaltningen har identifierat några utvecklings-

områden vad gäller att stödja rektor i uppföljningen av den genomförda 

undervisningstiden.  

 

Dessa kan till exempel vara att: 

 

 Stödja skolorna i arbetet med att planera för optimalt överutlägg av 

timmar i de administrativa systemen. 

 Ta fram riktlinjer som tydliggör regler för hur lektion som ersatts av 

annan lektion ska rapporteras. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 Ta fram riktlinjer som tydliggör regler för hur aktiviteter på tider 

utanför ordinarie schema ska rapporteras. 

 Ta fram riktlinjer som tydliggör regler för på vilket sätt en temadag eller 

ett studiebesök ska inrapporteras som undervisningstid. 

 Stödja skolor och rektorer i framtagandet av informationsmaterial till 

vårdnadshavare för att öka tydlighet och transparens om regler och 

uppföljning av elevs garanterade undervisningstid. 

 Tillse att återrapportering från uppföljningssystemet Dexter finns enkelt 

tillgängligt i rätt tid för rektorerna. 

Arbetet med att konkretisera dessa regler bör ske i samverkan men unika regler 

bör fastställas skolenhetsvis eller programvis av respektive rektor. 

               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1: Initiativärende GVUN, återrapportering – Får gymnasieelever i 

Borås den undervisningstid de har rätt till                            

Samverkan 

FSG 2019-04-24 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Initiativärende GVUN, återrapportering – Får 

gymnasieelever i Borås den undervisningstid de har 

rätt till 

Uppdragsbeskrivning: 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fick vid nämndmötet 2018-10-

30 i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljningen av den garanterade undervisnings-

tiden samt återrapportera detta till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

under våren 2019. 

 

Ansvarig utredare:  

Pär Sundbaum, kvalitetssamordnare Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen. 

 

Deltagare i utredningen:  

Anders Nilsson, rektor Sven Eriksonsgymnasiet 

Kristina Brink, rektor Almåsgymnasiet 

Kristin Jelsa, tf rektor, Björkängsgymnasiet 

Ann-Marie Ahlin, rektor, Bäckängsgymnasiet 

Elisabet Jövinger, verksamhetschef Bergslenagymnasiet 

Catharina Berg Lundin, rektor, Viskastrandsgymnasiet 

 

Syfte/bakgrund: 

Den garanterade undervisningstiden anges i skollagen i det antal undervisnings-

timmar om 60 minuter som eleverna har rätt till på nationella program. 

För yrkesprogrammen är det 2 430 timmar och för de högskoleförberedande 

programmen 2.180 timmar. Både yrkesprogrammen och de högskole-

förberedande programmen består av 2.500 poäng. Poängen anger den 

beräknade arbetsinsatsen för eleven, men den är inte kopplad till antalet 

undervisningstimmar. Det finns ingen reglering i lag eller förordning som styr 

hur många timmar som ska fördelas på respektive kurs. Inom dessa ramar ska 

skolorna besluta om antalet undervisningstimmar på varje kurs, varje 

ämnesområde och gymnasiearbetet, och även hur fördelningen av 

undervisningstiden över läsåren ska göras.  För elever på yrkesprogram ingår 

minst 15 veckor arbetsförlagt lärande (APL). Den arbetstid som gäller på 

arbetsplatsen ska gälla för eleven. Det innebär att APL ska utgöra minst 345 av 

yrkesprogrammens 2.430 undervisningstimmar. 

Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolan berörs också av liknande 

regler. Den garanterade undervisningstiden för Gymnasiesärskolan är 3500 
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timmar under 4 år och för Introduktionsprogrammen gäller ett genomsnitt av 

23 timmar undervisning per vecka. Timtalet kan dock minskas i samråd med 

eleven i vissa fall. 

Undervisning är enligt skollagen sådana målstyrda processer som under ledning 

av en lärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper 

och värden. Med utbildning avser Skollagen den verksamhet inom vilken 

undervisningen bedrivs utifrån bestämda mål. 

Med utbildning menar man alltså all den verksamhet som omfattas av de 

övergripande målen i skolförfattningarna. Det är ett vidare begrepp än 

undervisning och omfattar också annan verksamhet i den inre och yttre miljön, 

till exempel friluftsdagar, samlingar och raster. 

 

Metod/kartläggning: 

Får eleven sin garanterade undervisningstid? 

Aspekter att beakta: 

 

• Planerad undervisningstid. 

• Genomförd undervisningstid. 

• Hur definieras undervisning? 

Planerad undervisningstid 

För att eleverna ska få den garanterade undervisningstiden lägger skolorna ofta 

ut mer undervisningstid än den garanterade såväl i den administrativa 

timtilldelningen som i schemaläggningsprocessen. Dessutom görs en noggrann 

schemaläggning för att undvika schemakrockar och för att få utrymme för 

schemabrytande aktiviteter. Vidare bör påpekas att den sammanlagda 

garanterade undervisningstiden kan fördelas olika mellan kurserna beroende på 

den aktuella elevgruppens behov. Det innebär att man t.ex på ett program kan 

ha 90 undervisningstimmar i Matematik 1 medan rektor för ett annat program 

beslutat om en timtilldelning på 110 timmar för samma kurs. Den sammanlagda 

undervisningstiden för programmens totala kursplan är dock alltid minst den 

garanterade. 

 

Genomförd undervisningstid 

Skolorna följer upp den genomförda undervisningen via det administrativa 

systemet Dexter. Då systemet har eftersläpningar pga praktiska problem som 

t.ex vikariat – en inställd lektion kan ha ersatts av undervisning i en annan kurs - 

samt gränsdragningsproblem vad som är undervisningstid vid andra schema-

brytande aktiviteter, studiebesök, gästföreläsningar mm kompletteras det 

administrativa uppföljningssystemet vanligen med en dialog mellan rektor, 

lärare och arbetslag. Yrkesprogrammens praktik genomförs genom deltagande i 

företag och organisationers ordinarie verksamhet under hela arbetsdagar varför 

undervisningstiden på praktikplatsen ibland, beroende på bransch,  avsevärt 

överstiger den garanterade på minst 345 timmar. Rapporteringen i Dexter görs 

för praktiktiden men kan ofta ske med eftersläpning då inrapporteringen från 

praktikplatser ska insamlas och sammanställas manuellt. 
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Hur definieras undervisning? 

Undervisningsbegreppet definieras i Skollagen som sådana målstyrda processer 

som under ledning av en lärare syftar till utveckling och lärande genom 

inhämtande av kunskaper och värden. Bestämmelserna om garanterad 

undervisningstid utgår från att strukturerad undervisning under lärares ledning 

ska vara en viktig del av utbildningen. Nuvarande reglering av vad som ska 

anses vara undervisningstid lämnar ett stort tolkningsutrymme. Anledningen till 

detta är att varje situation och varje elevgrupp är unik. Att introducera en 

uppgift för att sedan låta eleverna lösa den på egen hand med t ex handledning 

över nätet, kan för en elevgrupp anses vara lärarledd undervisning medan 

arbetssättet inte fungerar som lärarledd undervisning för andra elevgrupper. 

Samma individuella bedömning gäller för schemabrytande aktiviteter. Dessa 

aktiviteter kan handla om föreläsningar, temadagar, kulturinslag, framträdanden 

av elever, besök av politiker och andra aktiviteter som rektor anser är relevanta. 

Det är rektor som bedömer om till exempel en temadag om rasism ska 

betraktas som undervisning och därmed ingå i den garanterade undervisnings-

tiden. En schemabrytande aktivitet kan räknas in i den garanterade för en eller 

flera specifika kurser 

 

 

Garanterad undervisningstid säkerställs genom: 

 

• Rektorernas operativa ansvar. Kontinuerliga samtal med lärare, 

arbetslag, elever och föräldrar. 

• Administrativa uppföljningssystemet Dexter. 

• I många fall har beslutats om fler undervisningstimmar än de 

garanterade för att skapa en säkerhetsmarginal 

Det är upp till varje rektor att bedöma vad som är undervisning. Rektor har 

som pedagogisk ledare ett ansvar för att lärarna anpassar undervisningens 

upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och 

förutsättningar, och har därmed ansvaret för bedömningen av garanterad 

undervisningstid. 

 

Utredningens slutsatser: 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning är att eleverna får 

den undervisningstid som de har rätt till. Detta med utgångspunkt i vad som 

kan avläsas i de administrativa uppföljningssystemen. Varje rektor har såväl 

skyldighet som rättighet att använda det stora tolkningsutrymme som 

definierats av Skolverket. Förvaltningen har identifierat några utvecklings-

områden vad gäller att stödja rektor i uppföljningen av den genomförda 

undervisningstiden.  

 

Dessa kan till exempel vara att: 
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 Stödja skolorna i arbetet med att planera för optimalt överutlägg av 

timmar i de administrativa systemen. 

 Ta fram riktlinjer som tydliggör regler för hur lektion som ersatts av 

annan lektion ska rapporteras. 

 Ta fram riktlinjer som tydliggör regler för hur aktiviteter på tider 

utanför ordinarie schema ska rapporteras. 

 Ta fram riktlinjer som tydliggör regler för på vilket sätt en temadag eller 

ett studiebesök ska inrapporteras som undervisningstid. 

 Stödja skolor och rektorer i framtagandet av informationsmaterial till 

vårdnadshavare för att öka tydlighet och transparens om regler och 

uppföljning av elevs garanterade undervisningstid. 

 Tillse att återrapportering från uppföljningssystemet Dexter finns enkelt 

tillgängligt i rätt tid för rektorerna. 

Arbetet med att konkretisera dessa regler bör ske i samverkan men unika regler 

bör fastställas skolenhetsvis eller programvis av respektive rektor. 

 

 

 

  

 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN   2018-06-11 
INITIATIVÄRENDE	  

	  

Får gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har rätt till? 
 
Våra gymnasieutbildningar ska förbereda eleverna för fortsatta studier eller yrkeslivet. Det är en 
förutsättning för att eleverna ska få friheten att bestämma över sina egna liv. I gymnasieskolan har 
eleverna rätt till en minsta garanterad undervisningstid, en lägstanivå för lärarledd undervisning. Nu visar 
det sig efter en granskning av Skolinspektionen att gymnasieskolornas uppföljning och definitionen av 
undervisningstid skiljer sig kraftigt. 
 
En del skolor räknar lärarlösa lektioner som undervisningstid, eller följer inte upp inställda lektioner och 
genomför dessa vid ett senare tillfälle. Det ser med andra ord bra ut på papperet, men eleverna kan förlora 
många timmars undervisningstid under sin studietid. 
 
Skolinspektionen har tittat på 25 gymnasieskolor och funnit att 14 av dessa hade en bristande uppföljning 
av den faktiska undervisningstiden. Det innebär att eleverna på de skolorna mister den undervisning de 
har rätt till. 
 
Skolinspektionen identifierar att bristen uppstår eftersom det inte finns en tydlig uppföljning från 
huvudmannen, utan att ansvaret för uppföljning istället delegeras till rektorn. Det leder till att det ser olika 
ut på olika skolor, och så ska det självklart inte vara. 
 
Alla gymnasieelever har rätt till full undervisning, oavsett skola. En god utbildning är en förutsättning för 
att eleverna ska få möjlighet att bestämma över sina egna liv och få alla möjligheter de har rätt till. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta 
 
Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att till nämndens sammanträde den 25 september 2018 
återkomma med en utredning som ska svara på följande frågor: 
 

• Hur mäts den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor? 
• Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – uppnår vi den garanterade 

undervisningstiden? 
• Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor? 
• Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden och säkerställer att alla elever får den 

undervisning de har rätt till? 
 

 
Andreas Cerny (L) 
 
Amanda Wiktorsson (M) 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
Rasmus Kivinen (M) 
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Val av kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet 

mandatperioden 2019-2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Daniel Nikolov (M) att vara 

nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet tillsammans med 

Leila Pekkala (S).        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av 

kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. 

Då Christina Zetterstrand (M) begärt entledigande från uppdraget som ersättare 

i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver nämnden utse en ny 

kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet.               

Beslutet expedieras till 

1. Björkängsgymnasiet 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Daniel Nikolov (M) att vara 

nämndens representant (ordinarie) i programrådet för Bygg- och 

anläggningsprogrammet Plåtslageri, samt att vara nämndens representant 

(ersättare) i programråden för Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri, El- 

och energiprogrammet El/Energi samt VVS- och fastighetsprogrammet 

VVS/Fastighet.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 

representanter till programråden. Då Christina Zetterstrand (M) begärt 

entledigande från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden behöver nämnden utse en ny representant 

(ordinarie) i programrådet för Bygg- och anläggningsprogrammet Plåtslageri, 

samt en ny representant (ersättare) i programråden för Bygg- och 

anläggningsprogrammet Måleri, El- och energiprogrammet El/Energi samt 

VVS- och fastighetsprogrammet VVS/Fastighet.               

Beslutet expedieras till 

1. Viskastrandsgymnasiet 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 

perioden 2019-03-13—2019-04-15 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2019-03-13—2019-04-15.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

  UPP  FSG-protokoll 2019-04-24  

2019-04-05 11445 

 

IN Kommunstyrelsen 5. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2019-03-25  § 117 Nämndbudget 

och reviderad investeringsbudget 2019 

2018-00111 

2019-03-28 Handling 

finns hos 

nämnd.sekr. 

 

IN Migrationsverket Beslut från Migrationsverket - 

Ersättning för asylsökande barn m.fl. i 

förskola och skola, ersättning för 

utbildningskostnader dnr 7331-2019-

1236 

2019-00094 

2019-04-01 11439 

 

IN Miljö- och 

konsumentnämnden 

3. Beslut från Miljö- och 

konsumentnämnden, §107, Miljörapport 

Borås Stad 2018 

2019-00018 

2019-04-02 11436 

 

IN Skolverket Beslutsmeddelande från Skolverket - 

Statsbidrag för vidareutbildning i form 

av ett fjärde tekniskt år läsåret 

2019/2020 dnr 201557 

2019-00093 

2019-04-02 11434 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om redovisning 

av statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning 

yrkesvux/yrkesvux+SFI för 2018 

2018-00051 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-04-02 11433 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om redovisning - 

Statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning, Yrkesförare för 2018 

2018-00061 

2019-04-02 11432 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om redovisning - 

Statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning 

Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2018 

2018-00050 

2019-03-29 11420 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-

21  § 41 Kommunala uppdrag (val i KF 

enligt valberedningens förslag) Mars 

2019-00088 

2019-03-28 11418 

 

IN Skolverket 4. Beslut från Skolverket - Redovisning 

statsbidrag Introduktionsprogram 2018. 

Skolverkets dnr 8.1.2-2019:0001117 

2018-00065 

2019-03-22 11383 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 190304 och antagandedokument - 

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - mer 

stad längs Viskan 

2018-00257 

2019-03-14 11355 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag 

kompetensutveckling yrkeslärare 2019 

2019-00061 

2019-03-11 11354 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

behörighetsgivande utbildning för 

yrkeslärare 2019 dnr 8.1.2-

2019:0006443 

2019-00060 

2019-03-14 11351 

 

IN Elevhälsoteamet Sven 

Eriksonsgymnasiet 

Skrivelse - Lätt att rasera, svårt att 

bygga upp 

2019-00082 

2019-03-13 11347 

 

IN Skolinspektionen 

Göteborg 

5. Beslut från Skolinspektionen  

kvalitetsgranskning av studie- och 

yrkesvägledningen på gymnasiala 

yrkesprogram dnr 400-2017:10219 

2018-00163 
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under 

perioden 2019-04-07—2019-04-15 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgivna skrivelser under perioden 2019-04-07—2019-04-15.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-04-07 11458 

 

UT Lärarnas Riksförbund Svar på skrivelse från Lärarnas 

Riksförbund angående förändringar av 

gymnasieskolans 

antagningsorganisation 2019/2020 

2018-00115 

2019-04-15 11430 

 

UT Kommunstyrelsens 

diarium 

Yttrande tjänstemannaremiss - Förslag 

till ändringar i läroplaner vad gäller 

kunskapsområdet sex och samlevnad 

2019-00087 

2019-04-15 11429 

 

UT Kommunstyrelsens 

diarium 

Yttrande tjänstemannaremiss - Förslag 

till ändring av Skolverkets föreskrifter 

om ansökan om riksidrottsgymnasium 

2019-00089 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 29 april 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista 16-20.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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