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Årsredovisning 2019, Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning 

för 2019. Nämnden antecknar också informationen om analys av köpta – sålda 

platser och förklarar uppdraget slutfört. 

 

Ärendet i sin helhet 

Ekonomiskt resultat 

Nämnden redovisar ett negativt resultat på 16 mnkr, jämfört med budgetram 

och 6 mnkr lägre än budget. 

För nämnden fastställdes ett kommunbidrag på 526,9 mnkr för 2019. 

Den ingående budgetramen från 2018 var 504,4 mnkr. Efter ramförändringar 

som lön- och kostnadskompensation, volymökning för gruppen 16-18 åringar 

och effektiviseringskrav hamnade 2019 års ram på 521,4  mnkr. Efter ytterligare 

specifika ramförändringar som avslutat Skollyft (-5,0 mnkr), finansiering av 

skolbusskort (+4,1 mnkr) och KAL-medel (+5,0 mnkr) landade ramen i Budget 

2019:2 på 526,9 mnkr.  

När det gäller investeringar beviljades ett utrymme på 5 mnkr för inventarier till 

Sven Eriksongymnasiet, Viskastrandsgymnasiet och Kyllaredsgymnasiet. 

Nämnden har även ett investeringsutrymme hos Lokalförsörjningsnämnden på 

4,0 mnkr, ämnat för lokalanpassningar. 

Lokalförsörjningen har under året avslutat ombyggnation på 

Viskastrandsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet på totalt 19,0 mnkr (total 

budget 65,3 mnkr). 

Nämnden beslutade i mars (och fick godkänt av Kommunstyrelsen) att använda 

bufferten på 6,7 mnkr för att hantera prognostiserat underskott på köpta - sålda 

platser inom gymnasieskolan. 

Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 542,9 mnkr, vilket gav ett 

negativt resultat på -16 mnkr mot ram. 
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21,0 mnkr högre intäkter än vad som budgeterats beror på bidrag från 

Skolverket som beviljats under året. 

43,7 mnkr högre kostnad för tjänster än budgeterat beror på 22 mnkr fler köpta 

platser inom Vuxenutbildningen (statsbidragsfinansierat), 12 mnkr högre 

kostnad än budgeterat för köpta platser inom gymnasiet, 4 mnkr högre kostnad 

för elevresor samt en kraftig felbudgetering av lärlingsersättning inom 

gymnasieskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick efter beslut i Kommunstyrelsen 

i juni tillstånd att använda 10,0 mnkr av tidigare ackumulerat resultat för att 

finansiera omställningen på gymnasieskolan. 

Verksamheten 

Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås 

tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 

Bildningsstaden Borås 2016-2021 anger inriktningen och utgångspunkten för 

arbetet med att förbättra verksamheten och nå högre måluppfyllelse. Planen 

omfattar de tre utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt 

kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har en motsvarande plan där de 

förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna utvecklings- och 

förbättringsområden. Förutom denna årsredovisning har en kvalitetsrapport 

upprättats under året. Kvalitetsrapporten är att betrakta som komplement till 

årsredovisningen. Däri återfinns redovisning av resultat av fullmäktiges mål 

samt mål i läroplan, skolplan och nämndens utvecklingsplan. 

Kunskapsresultaten och resultaten inom värdegrund, trivsel och trygghet har 

under flera år legat på en stabil nivå både för ungdomsgymnasiet och 

vuxenutbildningen. Andel elever som tar examen gymnasieexamen och andelen 

elever med behörighet till högre studier ligger i nivå med de 25 % bästa 

resultaten i Sverige. Lärarbehörigheten är hög, 95 % av lärarna är behöriga. 

Resultatet av Medarbetarenkäten 2019 är fortsatt mycket positivt. 92,4% av 

medarbetarna besvarade enkäten. För frågeområdena för Hållbart 

medarbetarskap ger 85% eller mer positivt omdöme, 4-5 (femgradig skala), på 

områdena Motivation, Ledarskap och Styrning. Inom samtliga frågeområden 

ligger förvaltningen i nivå med eller något över det genomsnittliga resultatet i 

Borås Stad.  

Björkängsgymnasiet, som var en skola för introduktionsprogrammet, 

avvecklades under våren. Under året har ett omfattande arbete genomförts för 

att integrera introduktionsprogrammens elever på de övriga skolorna. De 

analyser som har gjorts av förändringen visar att det har fungerat förhållandevis 

väl, samtidigt som det även funnits en del initiala utmaningar och behov av 

förändringar framöver. En översyn av organisationen pågår för att ge eleverna 

bästa möjliga förutsättningar från den dag de startar utbildningen. 

Gymnasieskolan förväntas växa de närmaste åren som en följd av kraftigt 

växande ungdomskullar. Detta kommer att prägla nämndens arbete framöver 

och arbetet med att utöka verksamheten har påbörjats. En översyn som 
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beskriver hur programmen i den framtida gymnasieskolan kan fördelas på 

skolorna och som beskriver olika alternativ för utbyggnad har genomförts. 

Ambitionen är att skapa plats för eleverna och samtidigt främja en blandad 

elevsammansättning på skolorna. 

 

Under året har alla delar av verksamheten genomfört åtgärder för att anpassa 

nämndens verksamhet till budgetramen. Detta arbete kommer att fortgå även 

under 2020.               

 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2019, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden                         

Samverkan 

FSG 2020-02-19 

Beslutet expedieras till 
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2. Stadsrevisionens diarium 
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1 Inledning 

Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås tillsammans med Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021 anger inriktningen 
och utgångspunkten för arbetet med att förbättra verksamheten och nå högre måluppfyllelse. Planen 
omfattar de tre utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna 
har en motsvarande plan där de förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna utvecklings- 
och förbättringsområden. Förutom denna årsredovisning har en kvalitetsrapport upprättats under året. 
Kvalitetsrapporten är att betrakta som komplement till årsredovisningen. Däri återfinns redovisning av 
resultat av fullmäktiges mål samt mål i läroplan, skolplan och nämndens utvecklingsplan. 

Kunskapsresultaten och resultaten inom värdegrund, trivsel och trygghet har under flera år legat på en 
hög och stabil nivå både för ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. Andel elever som tar examen 
gymnasieexamen och andelen elever med behörighet till högre studier ligger i nivå med de 25 % bästa 
resultaten i Sverige. Lärarbehörigheten är hög, 95 % av lärarna är behöriga. Enligt 
skolklimatundersökningen upplever 95% av eleverna sig trygga i skolan. 

Resultatet av Medarbetarenkäten 2019 är fortsatt mycket positivt. 92,4% av medarbetarna besvarade 
enkäten. För frågeområdena för Hållbart medarbetarskap ger 85% eller mer positivt omdöme, 4-5 
(femgradig skala), på områdena Motivation, Ledarskap och Styrning. Inom samtliga frågeområden 
ligger förvaltningen i nivå med eller något över det genomsnittliga resultatet i Borås Stad. 

Björkängsgymnasiet, som var en skola för introduktionsprogrammet, avvecklades under våren. Under 
året har ett omfattande arbete genomförts för att integrera introduktionsprogrammens elever på de 
övriga skolorna. De analyser som har gjorts av förändringen visar att det har fungerat förhållandevis 
väl, samtidigt som det även funnits en del initiala utmaningar och behov av förändringar framöver. En 
översyn av organisationen pågår för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar från den dag de startar 
utbildningen. 

Gymnasieskolan förväntas växa de närmaste åren som en följd av kraftigt växande ungdomskullar. 
Detta kommer att prägla nämndens arbete framöver och arbetet med att utöka verksamheten har 
påbörjats. En översyn som beskriver hur programmen i den framtida gymnasieskolan kan fördelas på 
skolorna och som beskriver olika alternativ för utbyggnad har genomförts. Ambitionen är att skapa 
plats för eleverna och samtidigt främja en blandad elevsammansättning på skolorna. 

Under året har alla delar av verksamheten genomfört åtgärder för att anpassa nämndens verksamhet till 
budgetramen. Detta arbete kommer att fortgå även under 2020. 

  

  

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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2 Viktiga händelser under året 

Björkängsgymnasiet har avvecklats och introduktionsprogrammen är fördelade på de övriga skolorna i 
syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för elever på introduktionsprogrammen att lyckas i skolan.. 

Samhällsprogrammet startade en inriktning på Viskastrandsgymnasiet och på Almåsgymnasiet öppnar 
antagning för Naturvetenskapliga programmet och Ekonomiprogrammet till hösten 2020. 

Samtliga verksamheter har genomfört anpassningar för att nämndens budget ska vara i balans. 
Anpassningarna motsvarar en helårseffekt på 25 mnkr i nämndens ram. 

Rapporten Framtidens gymnasieskola har tagits fram med bred delaktighet i verksamheten. Rapporten 
utgör ett första underlag för hur gymnasieskolan ska byggas ut för att ta emot ett växande elevunderlag 
samtidigt som integrationen mellan olika grupper av elever främjas. 

Vuxenutbildningen har etablerat ett Lärcentra för Boråsregionen. 

  

3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel elever som känner sig trygga 
i gymnasieskolan, %. 

96,3 95,2 100 95 

 Andel elever med 
högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen. 

93,2 93 93 91 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens 
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns 
påståendet "Jag känner mig trygg". Utfallet i elevenkäten är 95 % på de fyra gymnasieskolorna Almås, 
Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand. Trygghet ingår som en del i det goda pedagogiska och sociala 
klimatet. Utgångspunkten för fortsatt arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och 
skolornas egna utvecklingsplaner. Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i 
enlighet med angivna planer och gjorda analyser. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Utfallet efter läsåret 2018/19 var 91 %, vilket är något under det satta målvärdet. Målsättningen är att 
ytterligare höja andelen elever, från en redan hög nivå,  som avslutar sin gymnasieutbildning med en 
examen. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, beskriva och 
säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena (Det goda 
lärandet/Systematisk kvalitetsarbete/Värdegrund) och som är av vikt för att öka elevernas 
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måluppfyllelse. Trenden över tid är att Borås Stads kommunala gymnasieskolor ligger i nivå med 
rikssnittet gällande andel elever som går ut med en gymnasieexamen. Bakgrunden till de goda resultaten 
är skolorna/skolenheternas målmedvetna uppföljning och analys av elevernas resultat samt de 
skolspecifika insatser som satts in för att höja måluppfyllelsen. Exempel på genomförda aktiviteter är 
betygsanalyser på verksamhetsnivå i syfte att säkra en rättssäker bedömning samt kvalitetshöjande 
insatser kopplade både till de skol- och arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen. 

 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

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

73,9 76,5 77 71,5 

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

91 82 87  

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

100 100 100 100 

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

65 63 65 63 

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

Nämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg E i samtliga kurser efter avslutad 
utbildning. Utfallet efter läsåret 2018/19 var 71,5 %, vilket är under det satta målvärdet. Trenden över 
tid är att andelen elever med minst betyget E i samtliga kurser varierar från år till år. Den genomsnittliga 
betygspoängen som för avgångseleverna 2018/19 var 14,4 ligger fortsatt på en stabil nivå. Skolorna och 
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna 
sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma utvecklingsbehoven för fortsatt utveckling av utbildningens 
omfattning och innehåll. Ett övergripande arbete, i form av kvalitetsdialog, har inletts för att ta fram en 
förbättrad modell för uppföljning och analys av resultaten, både kunskaps- och värdegrundsrelaterade. 
Det yttersta syftet med arbetet är att höja den genomsnittliga betygspoängen och andel elever med 
minst E i samtliga kurser. 

2. Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till 

nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 

För läsåret 2018/19 saknas statistik för uppföljning av indikatorn. 

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

samtliga ämnen. 

Nämndens mål är att alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program (avser program 
förlagda till Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet och Viskastrandsgymnasiet) med betyg i samtliga 
ämnen. Utfallet efter läsåret 2017/18 var 100%, vilket också var det satta målvärdet. Trenden över tid 
är att gymnasiesärskolans resultat ligger på en mycket hög och stabil nivå. Bakgrunden till de goda 
resultaten är den individuella planering som görs för varje elev samt de uppföljningar som görs av 
måluppfyllelsen i syfte att öka personalens kompetens att möta elevernas behov. Berörda skolenheter 
kommer fortsatt att arbeta vidare med att öka träffsäkerheten i de resultatanalyser som genomförs i 
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syfte att säkra den goda kvalitet som finns i verksamheten. Det handlar exempelvis om att analysera 
resultatvariationer samt analysera samband mellan insatser och effekter på resultaten. 

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

Nämndens mål är att alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. Utfallet efter 
läsåret 2017/18 var 63%, vilket var något lägre än det satta målvärdet. Det är viktigt att framhålla att 
bland de 37% som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar till att de avslutat sina 
studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta sina studier i 
förtid. Trenden över tid är att resultatet varierar från år till år beroende på t.ex. läget på 
arbetsmarknaden.Berörda skolenheter kommer fortsatt att arbeta vidare med att förbättra elevernas 
förutsättningar till flexibiliteten i studierna dvs. möjligheten att kombinera flera studieformer. exempel 
på detta är insatser som genomförs för att ge elever förbättrade möjligheter att kombinera kurser i SFI 
och Svenska som andraspråk med andra kurser. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Samverkan mellan näringsliv, 
högskola och gymnasieskola ska 
utvecklas under 2019. 

 Genomfört Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
har inom ramen för ett av de, för förvaltningen 
gemensamma, utvecklingsområdena 
"Framtidens lärande" särskilt lyft fram 
samverkan med näringsliv och högskola som ett 
område att arbeta vidare med. Under läsåret 
19/20 kommer en arbetsgrupp att arbeta vidare 
med att ta fram förslag på hur kommunikationen 
med näringsliv och högskola kan stärkas. 
Särskilt fokus kommer att ligga på att förstärka: 

 Bilden av skolan – stärka förtroendet för 
skolan. 

 Bilden av eleven – värdet av att möta 
och förstå framtidens 
arbetskraft/studenter. 

Uppdraget redovisades till nämnd 2019-10-01. 

Elevresor för gymnasieelever som 
har begränsad tillgång till 
kollektivtrafik ska utredas. 

 Genomfört Elever med långt avstånd till busshållsplats har 
möjlighet att söka resebidrag som handläggs av 
förvaltningen.Uppdraget redovisades till nämnd 
2019-10-01. 

Behovet av en 
resursfördelningsmodell för 
gymnasieskolan ska utredas. 

 Genomfört Inför budget 2020 ska 
resursfördelningsmodellen justeras för att skapa 
en tydligare koppling till eleverna och 
måluppfyllelse.Uppdraget redovisades till nämnd 
2019-10-01. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 42,9 20 19,4 
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Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfall ÅR 2019 avser perioden 2019-05-01 - 2019-12-31. Innan dess har det saknas tillförlitligt system 
för att få ut underlag för inköp av närproducerade livsmedel. Utfall 2018 är en felaktig uppgift. Med 
tanke på att större livsmedelsleverantörer ligger inom gränsen för definitionen av närproducerat är det 
svårt att bedöma om livsmedlen är producerade i närområdet eller omlastade/förädlade inom området. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 35,7 48,3 50 44,4 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målvärdet för 2019 har inte uppnåtts på grund av att Borås Stads upphandlingsavtal och 
konstruktionen med finansiering av distributionscentralen har lett till högre priser för verksamheten. 
Utfallet för livsmedel totalt perioden maj-dec 2019 hamnade på 7,3 mnkr. En prisökning på 9% 
motsvarar 660 tkr, för perioden (helår 11,3 mnkr, motsvarar 1 mnkr). Situationen med prisökningen har 
medfört att skolrestaurangerna är mer restriktiva vid inköp av livsmedel, vilkets återspeglas i en lägre 
andel ekologiska livsmedel. 
 
Andra konsekvenser av det nya upplägget med distributionscentral är arbetsmiljön i köken med all 
varuleverans samtidigt, platsbrist i kylar/förråd och problem med reklamationer av varor som inte 
håller måttet. Den totala miljömässiga vinsten med samordnad varuleverans minskar sannolikt något på 
grund av att ekologisk frukt och grönsaker har lägre hållbarhet och svinnet ökar på grund av längre 
lagerhållning. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

3,8 4,7 4 4,5 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

19,4 16 20 10,3 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

  40 48 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för året är ej uppnått. 
Sjukfrånvaron i förvaltningen har dock minskat något i förhållande till föregående år. 
Under våren var det främst höga sjukskrivningstal i en av verksamheterna där stora organisatoriska 
förändringar genomfördes. Från juni har det minskat. 
Under hösten 2019 är det främst de långa sjukfallen som har minskat i antal i förhållande till våren. 
Cirka 50% av den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är långa sjukfall. 
Trenden i Borås Stad är att sjukskrivningstalen har stabiliserats och 2019 var siffran för staden 7,3% 
vilket är en minskning i förhållande till 2018. Förvaltningen har fortsatt låga sjukskrivningstal i 
förhållande till Borås Stad som helhet. 
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Under 2019 har förvaltningen påbörjat ett arbete tillsammans med Organisationshälsa i syfte att inrikta 
sig på att arbeta med att tidigt sätta in insatser och följa upp korttidsfrånvaro. Nämndens mål är att 
fortsatt hålla sjukfrånvaron låg, upp till 4%. Det finns väl upparbetade rutiner för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. I de fall det behövs genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta 
återgång till arbete efter sjukskrivning, majoriteten av förvaltningens långa sjukfall återgår i ordinarie 
arbete. Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt 
Borås Stads riktlinjer. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målet för året är uppnått. 
Under 2019 har det funnits ett konstant behov av timavlönad personal och den nivå som är 
förvaltningens mål är uppnådd. Omfattningen är dock mycket lägre än 2018 vilket har ett samband med 
att förvaltningen arbetat med ekonomiska anpassningar och i så stor utsträcknings om möjligt ersatt 
timvikariat med befintliga medarbetare. För att klara snabba omställningar i verksamheten finns 
periodvis behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i 
avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av 
medarbetare. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Målvärdet uppnått för 2019. Indikatorn var ny för 2019. Nämnden uppmuntrar anställda att ta del av 
Borås Stads friskvårdsförmåner. Information om förmånerna sker årligen på APT enligt rutin för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Förmånerna presenteras också vid introduktion av nyanställda 
medarbetare och i rekryteringssammanhang. 
 
Under 2019 nyttjade 426 medarbetare (tillsvidareanställda och visstidsanställda) friskvårdsbidraget vilket 
motsvarar 48 %. I samband med medarbetarenkäten som genomfördes under oktober 2019 svarade 
86,2% att de kände till vilka personalförmåner Borås Stad har, där friskvårdsbidraget är en av dessa. 
Motsvarande siffra i 2017 års enkät var 83,8%.  

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag 143 076 129 691 73 084 135 039 61 955 

Avgifter och övriga 
intäkter 

150 352 157 165 192 966 151 993 -40 973 

Summa intäkter 293 428 286 856 266 050 287 032 20 982 

Personal -472 440 -510 671 -510 609 -511 851 -1 242 

Lokaler -64 478 -71 307 -74 865 -73 668 1 197 

Material och tjänster -229 235 -234 982 -199 968 -242 490 -42 522 

Kapitalkostnader -298 -667 -769 -1 908 -1 139 

Summa kostnader -766 451 -817 627 -786 211 -829 917 -43 706 
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Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 -6 759 0 6 759 

Nettokostnad -473 023 -530 771 -526 920 -542 885 -15 965 

Kommunbidrag 495 880 509 350 526 920 526 920 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

22 857 -21 421 0 -15 965 -15 965 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 10 000 10 000 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

22 857 -21 421 0 -5 965 -5 965 

Ackumulerat resultat 39 884 18 463 19 434 9 434 -10 000 

Resultatanalys 

För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställdes ett kommunbidrag på 526,9 mnkr 
Den ingående budgetramen från 2018 var 504,4 mnkr. Efter sedvanliga ramförändringar som lön- och 
kostnadskompensation, volymökning för gruppen 16-18 åringar och effektiviseringskrav hamnade 2019 
års ram på 521,4  mnkr. Efter ytterligare specifika ramförändringar som avslutat Skollyft (-5,0 mnkr), 
finansiering av skolbusskort (+4,1 mnkr) och KAL-medel (+5,0 mnkr) landade ramen i Budget 2019:2 
på 526,9 mnkr. 

När det gäller investeringar beviljades ett utrymme på 5 mnkr för inventarier till Sven 
Eriksongymnasiet, Viskastrandsgymnasiet och Kyllaredsgymnasiet. Nämnden har även ett 
investeringsutrymme hos Lokalförsörjningsnämnden på 4,0 mnkr, ämnat för lokalanpassningar. 

Lokalförsörjningen har under året avslutat ombyggnation på Viskastrandsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet på totalt 19,0 mnkr (total budget på 65,3 mnkr). 

Bufferthantering 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars att använda bufferten på 6,7 mnkr för att 
hantera prognostiserat underskott på köpta - sålda platser inom gymnasieskolan. 

Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 542,9 mnkr, vilket gav ett negativt resultat på -16 
mnkr mot ram 

 21,0 mnkr högre intäkter än vad som budgeterats beror på bidrag från Skolverket som beviljats 
under året. 

 43,7 mnkr högre kostnad för tjänster än budgeterat beror på 22 mnkr för fler köpta platser 
inom Vuxenutbildningen (statsbidragsfinansierade), 12 mnkr högre kostnad än budgeterat för 
köpta platser inom gymnasiet, 4 mnkr högre kostnad för elevresor samt en kraftig 
felbudgetering av lärlingsersättning inom gymnasieskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick efter beslut i Kommunstyrelsen i juni tillstånd att 
använda 10,0 mnkr av tidigare ackumulerat resultat för att finansiera omställningen på gymnasieskolan 
(introduktionsprogrammets språkintroduktion). 

När det gäller avvikelsen på gymnasiets köpta – sålda platser lämnas ytterligare redogörelse i avsnittet 
4.3.3. 

Treårstrenden 

Sett över den senaste treårsperioden har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens resultat förändrats 
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kraftigt. Under perioden har nämnden tillförts stora engångstilldelningar, dels av Kommunstyrelsen och 
dels av kraftigt ökade statsbidrag och ersättningar från Migrationsverket, med anledning av det stora 
flyktingmottagandet. Detta resulterade i ett stort överskott i bokslut 2017. Verksamheten har under 
perioden använt denna tillfälliga finansiering för att öka organisationerna, vilket varit motiverat på 
grund av elevtillströmningen. Omställningen för att anpassa organisationen till ett vikande elevunderlag 
inte skett i takt med att den tillfälliga finansieringen försvunnit. Detta orsakade ett kraftigt underskott i 
bokslutet för både 2018 och 2019. 

Sedan 2012 har nettot för köpta - sålda platser inneburit ett tillskott till verksamheten, men 
budgeteringen här har legat för högt. Denna överbudgetering på intäkterna har tillförts gymnasieskolan 
på så sätt att den fått mer medel i resurstilldelningen. Detta har fått till följd att gymnasieskolan behöver 
anpassa sin verksamhet ytterligare för en budget i balans. 

En sammanställning av personalkostnadsökningen visar att skolorna ökat personalen de senaste åren. 
Tabellen visar den totala personalkostnadsökningen (dock ej justerat för löneökningar och förändringar 
i PO-pålägget). 

Gymnasieskolornas totala personalkostnadsutveckling per elev 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Sven Eriksson 3,6% 12,1% 9,2% 7,4% -2,0% 

Bäckäng 4,9% 6,0% 4,8% 5,6% 1,6% 

Viskastrand 1,3% 3,6% 0,7% 4,3% 1,0% 

Almås 2,9% 3,3% 8,5% 6,7% 1,1% 

Under perioden 2015 till 2018 har gymnasieskolan ökat kraftigt i personalorganisation. Åtgärdsplanerna 
för budget i balans som infördes i samband med budget 2019 har inneburit ett trendbrott och skolornas 
organisation kommer nå full effekt på anpassningar under 2020. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under 2019 beslutat om och genomfört åtgärdsplaner 
för att nå en budget i balans, vilket kommer få full effekt under år 2020. 

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 1 058 1 455 966 1 182 216 

Kostnader -14 054 -15 504 -19 609 -16 901 2 708 

Resultat -12 996 -14 049 -18 643 -15 719 2 924 

Politisk verksamhet      

Intäkter 1 0 0 0 0 

Kostnader -884 -843 -1 209 -1 007 202 

Resultat -883 -843 -1 209 -1 007 202 

Gymnasieskola      

Intäkter 219 316 215 475 184 880 194 859 9 979 

Kostnader -564 627 -614 409 -567 218 -607 530 -40 312 
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Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Resultat -345 311 -398 934 -382 338 -412 671 -30 333 

Vuxenutbildning      

Intäkter 81 555 90 991 91 701 109 777 18 076 

Kostnader -158 989 -169 962 -170 789 -185 854 -15 065 

Resultat -77 434 -78 971 -79 088 -76 077 3 011 

Gymnasiesärskola      

Intäkter 11 514 12 105 9 987 10 756 769 

Kostnader -46 544 -47 613 -46 641 -46 390 251 

Resultat -35 030 -35 508 -36 654 -35 634 1 020 

Naturskola      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -402 -403 -474 -402 72 

Resultat -402 -403 -474 -402 72 

Insatser enligt LSS      

Intäkter 2 701 2 433 1 814 3 444 1 630 

Kostnader -3 669 -4 498 -3 569 -4 818 -1 249 

Resultat -968 -2 065 -1 755 -1 374 381 

Buffert      

Intäkter   0  0 

Kostnader   -6 759  6 759 

Resultat   -6 759  6 759 

Totalt      

Intäkter 316 145 322 459 289 348 320 018 30 670 

Kostnader -789 169 -853 232 -816 268 -862 902 -46 634 

Resultat -473 024 -530 773 -526 920 -542 884 -15 964 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Ekonomiskt resultat 

Överskottet på 2,9 mnkr beror på icke tillsatta tjänster och lägre kostnadsutfall på material och tjänster 
jämfört med budget. Baserat på detta har nämnden i Budget 2020 omfördelat medel från central 
administration till gymnasieskolan. 

Analys av verksamheten 

Förvaltningens förbättringsarbete tar sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten och Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-21. Planen omfattar de tre 
utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har en 
motsvarande plan för sin nivå där de förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna 
utvecklings- och förbättringsområden. 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2019 12(23) 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värdegrund har, 
under flera år, legat på en stabil nivå i paritet med de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige. 
Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer 
mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och 
högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga 
kurser. 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande 
utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat fyra övergripande 
utvecklingsområden. Dessa är föremål för fortsatta åtgärder och insatser under 2019/20: 

 Främja integration. 

 Ökad måluppfyllelse. 

 Framtidens lärande. 

 Kompetensförsörjning. 

Förvaltningen har identifierat att det finns variationer mellan våra skolor men också inom skolor vad 
gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt 
andel elever med minst E i samtliga kurser. Det finns några kurser som utmärker sig gällande andel 
elever med F-betyg. 

Under 2020 ska förvaltningen arbeta vidare med: 

- de modeller och verktyg som stödjer analysarbetet exempelvis ytterligare utveckla modellen för 
kvalitetsdialoger utifrån verksamhets-, medarbetar-, ekonomi- och elevperspektiv i syfte att öka kvalitén 
i samtliga verksamheter. 

- säkerställa den digitala kompetensen hos lärare för att möta framtidens lärande. Det sker t.ex. genom 
att en förvaltningsövergripande digitaliseringsplan tas fram under 2020. 

- Revidera, utarbeta och implementera ett nytt program som ersättning för Bildningsstaden 2016-2021 

- Framtidens gymnasieskola 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande målsättning är att "Borås Stad ska bli en skol- 
och bildningsstad med goda resultat". 

Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och de tre utvecklingsområdena i planen med 
preciserade strategier har varit utgångspunkten för arbetet under 2019. Sammantaget kan konstateras att 
måluppfyllelsen är god där flertalet resultat ligger i paritet med rikssnittet. På gymnasieskolan nationella 
program finns  fortsatt förbättringsutrymme gällande elevernas genomsnittliga betygspoäng som ligger 
något under riket samt nämndens mål att alla elever ska ha minst E i alla kurser. När det gäller målen 
avseende examen från högskoleförberedande program och yrkesprogram samt andel elever med 
grundläggande behörighet till universitet och högskola nås sammantaget ett mycket gott resultat, som är 
i nivå med rikets snitt. Skollagens syfte med utbildningarna i gymnasieskolan, att eleverna når 
yrkesexamen eller högskoleförberedande examen, uppnås således i hög utsträckning. 

Målsättningen är att elever som studerar på  något av introduktionsprogrammen går vidare till studier, 
arbete eller annan sysselsättning efter 1 år.  Ett stort antal elever på Introduktionsprogrammets 
inriktning Elever på Introduktionsprogrammet har ofta en problematisk skolbakgrund med sig från 
grundskoletiden vilket ställer höga krav på flexibilitet i verksamheten. 

Personalomsättning bland såväl lärarpersonal, elevhälsopersonal och skolledare är förhållandevis låg i 
förvaltningen vilket skapar en stabilitet i organisationen och möjlighet att på både kort och lång sikt 
arbeta med strategier för ökad kvalitet i verksamheten. Även behörighetsgraden bland lärare är hög. I 
medarbetarenkäten 2019 svarar 95,7 % 4 eller 5 (på en femgradig skala) att arbetet engagerar och 91,6% 
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svarar 4 eller 5 på påståendet att brukaren alltid är i centrum, engagemang och fokus på brukarna skapar 
förutsättningar för arbete som leder till goda resultat i verksamheten. 

Under 2020 ska nämnden arbeta vidare med: 

- att under läsåret 2020/21 arbeta vidare med att utveckla flexibiliteten på Introduktions-programmet 
genom att skapa flera alternativa studievägar i anslutning till och som komplement till de nationella 
programmen. Detta i syfte att öka genomströmningshastigheten och göra eleverna antagnings- 
och/eller anställningsbara. 

- arbetet med Framtidens gymnasieskola fortsätter i den politiska beredningsgruppen. 

-säkerställa att arbetet med prioriterade utvecklingsområdena fortsätter enligt plan. 

- säkerställa att åtgärdsplaner för att nå en budget i balans får full effekt under året. 

4.3.3 Gymnasieskola 

Ekonomiskt resultat 

Gymnasieskolan gör ett underskott på 30 mnkr. Detta beror på flera faktorer: 

 Utfallet av köpta platser är högre än budgeterat och utfallet av intäkten är lägre än budgeterat. 
En analys av köpta platser andra kommuner visar en ökning av 23 elever som registrerats sent 
på hösten. Köpta platser fristående huvudmän visar en ökning av 14 nya elever som registrerats 
sent på hösten. Sålda platser andra kommuner visar en minskning av 40 elever, varav många 
avbrott gjorts sent på hösten. Utöver detta har förvaltningen fått ett antal placeringsbeslut på 
specialskolor och tilläggsbelopp som påverkar utfallet på köpta-sålda platser. Sammantaget 
pekar prognosen för helåret på en avvikelse för köpta - sålda platser på minus 17 mnkr. 

 Utfallet av skolskjutskostnaderna är 4 mnkr högre än budgeterat. 

 Omställningen på gymnasieskolan fick inte full effekt under året vilket gav en negativ avvikelse 
på minus 8 mnkr. 

 Statsbidraget för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare kommer bli 1 mnkr lägre än 
budgeterat på grund av att Skolverket gjort en omfördelning av medlen sent på året. 

 Utfallet för ärendet med retroaktiv ersättning till friskola gav en negativ avvikelse på 1,5 mnkr. 

Avvikelseanalys köpta – sålda plaster 

När det gäller avvikelsen på gymnasiets köpta – sålda platser har den prognosticerats sent på 
höstterminen. Flera samverkande faktorer bidrog till detta, bland annat att elevförändringar hos externa 
skolor (fristående och andra kommuner) skett en bra bit in på höstterminen och att avbrott på de egna 
skolorna registrerats sent. Den viktigaste lärdomen av detta är fortsatt arbete med att öka kvalitén i 
elevregistret och att processen med att följa elevtalen behöver utvecklas så långt det är möjligt och så 
tidigt på terminerna som möjligt. Viktiga delar i handlingsplanen för att förbättra detta prognosarbete är 
att förändringar i elevtal hos andra kommuner som inte ingår i Boråsregionens samverkan behöver 
säkras genom tidiga kontakter hos respektive kommun. De fristående skolorna behöver förbättra 
kvalitén i elevregistreringen. 

I trenden över elevflödet syns det att fler elever väljer att läsa i hemkommunen, vilket påverkar den 
interkommunala intäkten. Det är även tydligt att de fristående skolorna ökar, vilket påverkar 
kostnaderna betydligt. 

För att inte hamna i samma situation i framtiden har nämnden i Budget 2020 omfördelat medel till 
köpta-sålda platser och till skolskjuts, samt upprättar åtgärdsplaner för en budget i balans för 
gymnasieskolan. 

Verksamhetsanalys 

Gymnasieskolans målsättning för 2019 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, 
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Bildningsstaden Borås, och skolornas egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete 
är de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasieskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan är att: 

 alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser, vilket vi lyckats med till 
71,5% (målvärde 77%). Trenden över tid är att andelen elever med minst betyget E i samtliga 
kurser varierar från år till år. Ett övergripande arbete, i form av kvalitetsdialog, har inletts för att 
ta fram en förbättrad modell för uppföljning och analys av resultaten, både kunskaps- och 
värdegrundsrelaterade. 

 alla elever ska lämna gymnasieskolan med högskoleförberedande respektive yrkesexamen, viket vi lyckats 
med till 91% (målvärde 93%) 

 alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till nationellt program, fortsatta studier, 
arbete eller annan sysselsättning. Målvärdet för året är 87%, uppgift för utfallet saknas.  

 alla elever ska känna sig trygga i gymnasieskolan, vilket vi lyckats med till 95% (målvärde 100%) 

Kommentarer per skola 

Almåsgymnasiet 
I samband med omorganiseringen av introduktionsprogrammen som genomfördes i samband med 
läsårsstarten i augusti har skolan tagit emot en stor del av eleverna från Björkängsgymnaset, när det 
lades ner. Detta har medfört flera utmaningar som hanterats under året. Söktrycket på flera av 
yrkesprogrammen har varit lågt, vilket kommer påverka skolans resurstilldelning. Under året har 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tagit beslut om att starta upp Naturvetenskapsprogrammet 
och Ekonomiprogrammet på skolan. 

Skolan har erbjudit följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och 
administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet (inriktning Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist), 
Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och 
omsorgsprogrammet. Skolan har under året även erbjudit lärlingsutbildning och alla 
introduktionsprogrammen. 

Björkängsgymnasiet 
Skolan började budgetåret med åtgärdsplan för anpassningar till budget i balans på 16 mnkr. Denna 
omställning gav en effekt på 8 mnkr under året. Skolan har erbjudit alla introduktionsprogrammen, 
men under året beslutades att omorganisera hela programmet och fördela verksamheten på de fyra 
andra gymnasieskolorna. Denna organisationsförändring trädde i kraft i samband med läsårsstarten i 
augusti. 

Bäckängsgymnasiet 
Under året har skolan genomfört anpassningar på 3,5 mnkr för att nå en budget i balans. Under året har 
skolan utökat introduktionsprogrammen. 

Skolan har erbjudit följande nationella program: Estetiska programmet (inriktning Bild och 
Formgivning, Dans, Musik, Teater och Design), Humanistiska programmet, 
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan har även erbjudit alla 
introduktionsprogrammen, utom yrkesintroduktion. 

Sven Eriksongymnasiet 
Under året har skolan genomfört anpassningar på 5 mnkr för att nå en budget i balans. Under året har 
skolan samtidigt utökat introduktionsprogrammen och ekonomiprogrammet har utökats med 
ytterligare en klass. 

Skolan har erbjudit följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet (inriktning Fritid och 
hälsa/Nationell idrottsutbildning, NIU), Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet, Logistik och e-
handel (spetsutbildning inom Teknikprogrammet), Entreprenörsprogrammet (nationell 
spetsutbildning), Fjärde tekniska året, International Baccalaureate. Skolan har även inom 
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introduktionsprogrammet erbjudit programinriktat individuellt val och språkintroduktion. 

Viskastrandsgymnasiet 
I samband med omorganiseringen av introduktionsprogrammen som genomfördes i samband med 
läsårsstarten i augusti har skolan tagit emot en stor del av eleverna från Björkängsgymnaset, när det 
lades ner. Denna förändring påverkade hela skolan och fick till följd att anpassningar för en budget i 
balans inte nådde önskad effekt. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tog beslut under året att stänga Estetiska programmet, 
inriktning Estetik och media. De sista eleverna slutade i samband med terminsavslutningen i juni 2019. 

Skolan har erbjudet följande nationella program: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och 
energiprogrammet, Estetiska programmet (inriktning Estetik och media), Fordons- och 
transportprogrammet, Hantverksprogrammet (inriktning Textil design), Industritekniska programmet 
(inriktning Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik), VVS- och fastighetsprogrammet. Skolan har under 
året även erbjudit lärlingsutbildning och alla introduktionsprogrammen. 

 
Elevtal på skolorna 

År Almås Bäckäng 
Sven 

Erikson 
Björkäng Viskastrand Totalt 

Boråselever i 
fristående 
gymnasieskolor 
i Borås 

2015 727 1275 1069 264 755 4090 359 

2016 708 1299 1098 448 758 4311 337 

2017 745 1365 1158 290 831 4389 361 

2018 753 1391 1169 247 856 4416 393 

2019 788 1437 1176 0 886 4287 463 

Kostnader per elev 

 

Grafen visar kostnadsutvecklingen totalt, per elev de senaste tio åren. Uppgifterna är hämtade från 
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nationell statistik (SCB). Linjen "Folkbokförda i Borås" innefattar alla elever, såväl i kommunala som 
externa skolor. Linjen "Borås egna skolor" innefattar eleverna i Borås Stads skolor. Kostnad per elev är 
lägre i Borås jämfört med riket och större städer (enligt SKR´s indelning). 

 

 

Grafen visar indexkostnadsutvecklingen per elev uppdelat på fyra viktiga områden. Uppgifterna 
hämtade från internredovisningen. 

 Administrationskostnaden har minskat de senaste åren. 

 Kostnaden för lärarledd undervisning ökat stabilt. En förklaring till ökningen av lärarledd 
undervisning de senaste åren är, förutom bemanningen, de lönesatsningar som gjorts på 
personalgruppen. 

 Kostnaden för läromedel har minskat, framförallt beroende på val av billigare digitala verktyg. 

 Lokalkostnaden minskade 2016 på grund av nya redovisningsprinciper för fastigheter och 
ändrad internhyressättning 
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Köpta-sålda platser 

 

Budgeteringen av köpta-sålda platser har gjorts med för höga intäkter och för låga kostnader sedan 
2013. Resultatet är lägre nettoutfall än budgeterat, vilket får konsekvenser för den egna gymnasieskolan. 
Kostnaden för köpta platser ökar, vilket medför att netto-trenden är sjunkande. De fristående 
gymnasieskolorna har ökat sitt elevantal och på sikt är det fler etableringar på gång i staden. 

Den kommande budgeteringen medför utmaningar med tanke på elevflöden in och ut från de egna 
skolorna och fristående skolors etableringsstrategier. 

Interkommunala intäkter 

 

Grafen visar att elevtalet minskat något i egna skolorna och inflödet av elever från andra kommuner 
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minskat de senaste två åren, vilket innebär en lägre interkommunal intäkt. Detta blir en viktig fråga i 
budgetering och dimensionering av gymnasieskolan. 

Köpta platser, interkommunalt och fristående skolor 

 

Grafen visar att antalet elever som väljer fristående gymnasieskolor ökar, vilket ledet till ökade 
kostnader för köpta platser. Elever som väljer att studera i andra kommuner ligger på en jämn nivå de 
senaste tre åren. 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om 
hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet håller 
sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder. Nämnden 
ansvarar för KAA i Borås Stad. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetslivsnämnden. Här följer 
statistik över elevutvecklingen för de tre senaste mätningarna. Mätpunkterna under året som valts är 
januari, vilket är den mest rättvisande bilden med tanke på de förändringar i registret som sker under 
året. 

Mätpunkt Antal Individer i KAA 
Varav elever som 
avbrutit studierna 

Varav "Uppgift 
saknas" 

Januari 2018 303 152 50 

Januari 2019 406 215 41 

Januari 2020 423 206 79 

Ökningen av individer i KAA-registret, som skett mellan mätpunkten 2019 och 2020 förklaras av den 
större andelen i kategorin "uppgift saknas". 

Nämndens arbetar med att främja närvaro i skolan, tillsammans med andra nämnder och externa 
aktörer i syfte att minska antalet individer i KAA-registret. Under våren 2020 kommer en KAA-enhet 
startas i staden som kommer arbeta systematiskt med individerna. En viktig del i detta arbete blir den 
uppsökande verksamheten. Med det underlag som kommer tas fram kan det riktade förebyggande 
arbetet förbättras ytterligare. 
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4.3.4 Vuxenutbildning 

Ekonomiskt resultat 

Vuxenutbildningen lämnar ett överskott på 3 mnkr. Under året har anpassningar på 6 mnkr gjorts för 
att möta minskningen av den statliga ersättningen för sfi. Villkoren för statsbidragen för Yrkesvux inom 
Vuxenutbildningen har förändrats med krav på medfinansiering vilket krävt en effektiv egen 
organisation. 

Verksamhetsanalys 

Vuxenutbildningens målsättning för 2019 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021,  
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för Vuxenutbildningen är att alla elever ska fullfölja sin 
studieplan utifrån personligt uppsatta mål, vilket uppnåtts till 63% (målsättning för året 65%). Det finns 
flera orsaker att elever inte fullföljer sin studieplan. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete 
och därför valt att avsluta sina studier i förtid. Trenden över tid är att resultatet varierar från år till år 
beroende på bland annat läget på arbetsmarknaden. 

Vuxenutbildningen har med finansiering av statsbidrag startat upp ett Lärcentra i samarbete med 
Boråsregionens vuxenutbildning. 

I de olika skolformerna inom Vuxenutbildningen är det generellt fler elever än budgeterat, vilket 
medför att kostnaden per elev blir lägre. I skolformen gymnasial vuxenutbildning är det stor skillnad 
mellan budgeterat elevtal och årsutfallet, Detta beror på att verksamheten upphandlar utbildningsplatser 
i den utsträckning beviljade statsbidrag för Yrkesvux medger. Dessa beslut kommer i allmänhet under 
innevarande år och de kan vara svåra att budgetera med. Inom sfi har verksamheten genomfört 
anpassningar för att möta det minskade elevtrycket vilket påverkar kostnad per elev. Vuxenutbildningen 
har skapat en flexibel organisation som i tidigt skede gjort anpassningar efter de ekonomiska 
förutsättningar som ges. 

4.3.5 Gymnasiesärskola 

Ekonomiskt resultat 

Gymnasiesärskolan lämnar ett överskott på 1 mnkr, vilket i huvudsak beror på två saker: överskott 
inom köpta - sålda platser och färre elever i verksamheten än budgeterat. Detta har medfört lägre 
kostnader i verksamheten, bland annat för elevassistenter och att andra effektiviseringar i verksamheten 
gjorts under året. 

Verksamhetsanalys 

Gymnasiesärskolans målsättning för 2019 var att arbeta enligt  utvecklingsplanen för 2016-2021, 
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasiesärskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan är att alla elever ska slutföra 
gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga ämnen, vilket vi lyckats med till 100%. 

Under året har verksamheten undersökt om det går att sammanföra det individuella programmet inom 
gymnasiesärskolan till en enhet. men de lokalmässiga förutsättningarna möjliggör inte detta just nu. 

Gymnasiesärskolan tar emot flera elever från andra kommuner, vilket ger en interkommunal intäkt. För 
de elever som behöver inackordering driver verksamheten ett elevhem som finns beskrivet under 
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avsnittet om LSS. 

  

4.3.6 Naturskola 

Sjuhärads kommunalförbund har ansvaret för Navet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
under året köpt tjänsten för Naturskolan från Navet. Detta är en budgetkonstruktion från tidigare 
omorganisation i staden. Ingen verksamhet i nämndens område nyttjar resursen, det bör utredas om 
den kan överföras till nämnd som faktiskt nyttjar resursen. 

4.3.7 Insatser enligt LSS 

Nämnden har korttidstillsyn för elever i gymnasiesärskolan och ett elevhem med 5 platser som är 
inackordering för elever från andra kommuner. En översyn av resurser och finansiering kommer göras. 

4.4 Verksamheten 2019 

Nämndens redogörelse för de uppdrag som Kommunfullmäktige fastställt i budget 2019: 

 Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås 
stad. 
Vid upphandling har kollektivavtal varit ett av skall-kraven. 
 

 För att underlätta att delta i SFI-utbildning kan den med fördel förläggas i nära anslutning till 
områden med flera arbetsplatser. 
SFI-utbildningen är lokaliserad i lokaler i centrala Borås. 
 

 Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 
Gymnasieskolan har inte tagit ut avgifter som strider mot skollag. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

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

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

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

I förvaltningens utvecklingsplan är värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i 
förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, 
bland annat jämställdhet mellan könen. Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och 
till vardags i undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter i den årliga i 
skolklimatundersökningen. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

I arbetet med att utreda hur gymnasieskolan ska organiseras i framtiden har en analys av hur eleverna 
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fördelar sig på olika skolor genomförts. Utredningen ger underlag för hur en jämnare könsfördelning 
kan åstadkommas på skolorna för att motverka att det finns utpräglade pojk- respektive flickskolor. 

Målområde 2: Makt och hälsa  

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

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Rutiner för att främja närvaro och åtgärda frånvaro har arbetats fram. Under läsåret 19/20 kommer 
förvaltningen att följa upp könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som 
ett underlag för en fördjupad analys 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och 
studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor om förekomsten av kränkande behandling och 
diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas analys och åtgärder. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken utgör ett stöd för skolorna i 
arbetet med våld i nära relationer. 

5 Verksamhetsmått 

5.1 Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Totalt antal elever i 
Borås skolor. 

4 388 4 407 4 493 4 287 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare. 

508 540 613 623 

Antal elever från 
andra kommuner. 

1 226 1 061 1 134 1 074 

Kostnad kr per elev 95 332 100 013 91 253 105 229 

Elever/lärare i 
kommunal 
gymnasieskola 

11,3 11 11 11,9 

5.2 Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Totalt antal elever i 
Borås skolor 

95 87 113 105 

Antal elever från 
andra kommuner 

35 34 38 34 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare 

7 6 9 8 

Kostnad kr per elev 445 496 494 028 388 581 408 210 

5.3 Vuxenutbildning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Grundläggande 
vuxenutbildning, 
genomsnittligt 
elevantal 

357 325 330 396 

Grundläggande 
vuxenutbildning, 
kostnad per 
elev, kr 

64 432 68 243 65 534 53 780 

Gymnasial 
vuxenutbildning, 
genomsnittligt 
elevantal 

1 510 1 650 780 1 906 

Gymnasial 
vuxenutbildning, 
kostnad per 
elev, kr 

52 689 52 066 54 582 53 844 

YH 
(Yrkeshögskolan), 
genomsnittligt 
elevantal 

148 160 180 205 

YH 
(Yrkeshögskolan), 
kostnad per 
elev, kr 

100 162 83 463 69 668 67 195 

SFI (Svenska för 
invandrare), 
genomsnittligt 
elevantal 

932 1 020 1 150 994 

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

43 377 42 325 43 964 42 997 

Särvux, 
genomsnittligt 
elevantal 

84 95 90 108 

Särvux, kostnad 
per elev, kr 

51 369 53 063 64 170 47 259 
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6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2019 Utgift 2019 Avvikelse 2019 

Kyllaredsgymnasiet 2 000 000 439 000 1 561 000 

Viskastrandsgymnasiet 1 500 000 1 438 000 62 000 

Sven Eriksonsgymnasiet 1 500 000 1 421 000 79 000 

Summa 5 000 000 3 298 000 1 702 000 

Analys 

Kyllaredsgymnasiet togs aldrig i bruk som en följd av nämndbeslut, Lokalisering av 
introduktionsprogrammet som togs på sammanträdet 2019-06-19. 

Sven Eriksongymnasiet och Viskastrandsgymnasiet har köpt in inventarier i samband med 
ombyggnationer som färdigställdes i början på året. 
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Uppföljning intern kontroll 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd 

intern kontroll 2019.               

Ärendet i sin helhet 

Uppföljning har gjorts på föregående års interna kontrollplan.  

Uppföljningen redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen genomfört inom områden där nämnden har 

identifierat väsentliga risker i verksamheten. 

Uppföljning genomförs inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och 

egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad. 

Resultat och slutsatser av kontrollerna redovisas i bilagd rapport.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontroll 2019. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan vid FSG 2020-02-19. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionen 
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1 Inledning 

Varje nämnd ska inom sitt område ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, samt 

de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att se till att det 

interna kontrollsystemet fungerar. Det är inte möjligt att granska alla rutiner och system utan vissa kontrollmoment väljs årligen ut till en intern 

kontrollplan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2019 utifrån den plan som antogs av Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för 2019 och redovisar iakttagelser och slutsatser i denna uppföljningsrapport. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Rutin för att få kunskap 
om elever i behov av 
särskilt stöd 

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete fungerar 
 
Uppföljning av arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd i samband med kvalitetsbedömning skola. 

Analys genomförs fortlöpande av 

verksamhetscheferna i gymnasieskolan. 
Verksamheternas insatser följs upp på 
verksamhetsnivå och omsätts till lärande och 
förbättringar samt förs vidare in i förvaltningens 
gemensamma kvalitetsarbete.Under läsåret 2018/19 
har fokus legat på att utveckla det hälsofrämjande 
arbetet inom verksamheterna. Det har t.ex. handlat om 
att utarbeta nya arbetsstrukturer och rutiner för tidiga 
insatser och stödja lärarna i arbetet med extra 
anpassningar. 
Åtgärd 

Den, för förvaltningen gemensamma, 
kvalitetsrapporten framgår att det finns ett målinriktat 
arbete med att utveckla elevhälsoarbetet. Det handlar 
t.ex. om att höja den generella kompetensen hos alla 
lärare kring extra anpassningar, att förstärka arbetet 
med rutiner för tidig upptäckt och tidiga insatser samt 
att växla över Elevhälsans arbete från reaktiva insatser 
till ett mer förebyggande och främjande 
arbete.Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare 
med att inom ramen för de nätverk som finns för 
Elevhälsans kompetenser stärka analysarbetet i 
nätverken som underlag för beslut i ledningsgruppen, 
samordna utbildningsinsatser och följa upp att elever 
får det stöd de har rätt till. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Rutin för disciplinära 
åtgärder avseende elever 

Kontroll av avstängningsärenden 
 
Granskning av avstängningsärenden 

Beslut gällande 21 elever har granskats löpande i 
samband med att beslut fattats. 
 
Genomgången visar att beslut inte alltid innehåller en 
tillräckligt tydlig motivering och att det finns en risk för 
att lagens krav på att låta elev och vårdnadshavare 
yttra sig före beslut inte följs. 
 
Rutiner, blanketter och informationsmaterial har 
uppdateras för att säkerställa detta och information har 
förts ut till skolorna. 

 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kompetensförsörjning Uppföljning centralt av tillsättning av tjänster. 
 
Genomgång av förteckning av tjänster i förvaltningen. 

Samtliga berörda tjänster har granskats. 
 
Av utannonserade tillsvidaretjänster med 
legitimationskrav tillsattes 100% med legitimerade 
lärare. 
 
Av utannonserade tillsvidaretjänster behörighetskrav 
(ej legitimationskrav) tillsattes 20% med behöriga 
lärare. 
 
För yrkeslärare nyttjar förvaltningen statsbidrag för att 
medarbetare med behörig yrkeskompetens också ska 
studera till behöriga yrkeslärare. Efter avlagd 
yrkeslärarexamen möjliggörs tillsvidareanställning. 
 
Av utannonserade tillsvidaretjänster inom elevhälsan 
tillsattes 100% med rätt/behörig kompetens. 

 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2019 4(6) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Upphandling Att inköp följer ramavtal 
 
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor 

Kontrollen är delvis genomförd med 
stickprovskontroller på fakturor på sex olika konton 
(exempelvis datorer, möbler och livsmedel). Några 
mindre avvikelser är funna, exempelvis inköp av 
macdator och vissa livsmedel. Dessa avvikelser 
förklaras av att särskilda behov (restaurangutbildning 
och gymnasiesärskola) styrt inköpet. 
 
Koncerninköp förfogar över ett systemverktyg för att få 
en sammanställning och analys av ramavtalstrohet. 
Denna rapport beställdes 2020-01-20, med svar att de 
inte hinner göra klart rapporten i januari. Denna 
kontrollen kommer att genomföras så snart vi får 
tillgång till stödet. 

 

Inventarier Att registrering och stöldskyddsmärkning görs av 
berörda inventarier 
 
Fysisk kontroll via inventering i RegitWise 

Den fysiska inventeringen är delvis genomförd på 
skolorna. Registreringsprogrammet RegitWise har 
bytts till en ny programvara under året och all 
inventering är inte registrerad i detta system. 
Bergslengymnasiet använder Excel för registrering av 
inventarier och kontroll och registering är genomförd.. 
Utbildning av det nya inventarieprogrammet ska 
genomföras under året.  

 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Delegationsordning enligt 
KL 

Kontroll av delegationsbeslut 
 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Samtliga rapporterade beslut jan till okt har gåtts 
igenom utan att felaktigt fattade beslut har noterats. 

 

Kontroll av att beslut dokumenteras 
 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Samtliga besluts jan-okt har gåtts igenom och det 
saknas inrapporterade beslut från skolledare i samtliga 
verksamheter. 
 
Åtgärd: 
Information och stöd till berörda verksamheter för att 
hantera inrapporteringen. 
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Kontroll av att beslut följer gällande bestämmelser 
 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Samtliga rapporterade beslut jan-okt har gåtts igenom 
utan att några beslut som strider mot gällande 
bestämmelser har noterats. Inga avvikelser har 
noterats, dock använder några skolor fel mallar. 
 
Åtgärd: 
Ytterligare information om att aktuella mallar finns på 
intranätet. 

 

Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. 
 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Anmälningslistor har gåtts igenom jan, apr, aug och 
dec. Samtliga anmälningslistor är redovisade till 
nämnden. 

 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Kontroll av att riktlinjer följs. 
 
Genomgång av att verksamheterna har genomfört 
Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Vid kontroll har samtliga verksamhetschefer redovisat 
att man följt SAM-kalendern under 2019 och således 
utfört åtgärder enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

 

Kontroll av det systematiska brandskyddet (SBA) på 
enheterna 
 
Genomgång av att verksamheterna genomfört årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet där 
SBA ingår. 

Vid kontroll har samtliga verksamhetschefer redovisat 
att man följt SAM-kalendern under 2019 och således 
utfört åtgärder enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 
där det systematiska brandskyddsarbetet ingår. 

 

Krishantering, säkerhet 
och trygghetsarbete 

Uppföljning för att förebygga allvarliga händelser 
 
Löpande avstämning i ledningsgrupp 

Rapportering av risker och väsentliga incidenter i 
verksamheten har genomförts vid ledningsgruppens 
sammanträden, totalt 13 tillfällen under året. 
 
Av anteckningarna framgår att skolorna har identifierat 
risker och vidtagit åtgärder. Bland åtgärderna ingår 
bland annat utökade säkerhetssystem (lås, 
inpassering mm.), utbildningar för personalen och 
samarbete med polis och andra myndigheter. 
Förebyggande och åtgärdande arbete kring droger har 
lyfts som ett gemensamt behov vilket mynnat ut i 
arbete med en förvaltningsgemensam drogpolicy. 
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Lokaler Lokalresursplan 
 
Behovsinventering/uppföljning 

I enlighet med Borås stads lokalresursbehovsplaner 
görs årligen en inventering av behov. 
 
Avvikelser i förhållande till det förutsedda behovet har 
uppstått framförallt som en följd av att planerad flytt av 
introduktionprogrammen till Kyllared inte genomförts. I 
samband med detta har dock nämnden tillsett att det 
finns lösning i befintliga lokaler. En viss osäkerhet för 
framtiden när det gäller Viskastrandsgymnasiets 
lokaler på Viared har uppstått pga. av att 
fastighetsägarens tillfälliga bygglov gått ut. 
 
Dessa har svårligen kunnat förutses under det 
ordinarie arbetet med lokalresursplaner utan det är 
nödvändigt med en flexibilitet i organisationen så att 
behoven kan hanteras. Detta har gjorts i fallet med 
flytten till Kyllared. Arbetet pågår i frågan om lokalerna 
på Viared och för verksamheten för elever med 
diagnos inom autismspektrat (ASD-vekrsamheten) 
som var planerad att flyttas till Kyllared.. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
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Delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer ny delegationsordning, 

samt antecknar information om verkställighetsåtgärder.        

Sammanfattning  

Delegationsordningen är en förteckning över vem som fattar beslut i olika 

frågor å nämndens vägnar. Beslut som fattas på delegation redovisas till 

nämnden och delegationen gäller under förutsättning att övriga bestämmelser, 

avtal och riktlinjer för verksamheten iakttas. 

Nuvarande delegationsordning fastställdes den 29 april 2019. 

Delegationsordningen revideras årligen för att hållas aktuell. Ett förslag på 

reviderad delegationsordning har arbetats fram. 

Delegationsordningen kompletteras även med en Förteckning över 

verkställighetsåtgärder. Denna beskriver att antal uppgifter som är fördelade i 

förvaltningen men som inte betraktas som delegationsbeslut utan som ren 

verkställighet av gällande bestämmelser. Dessa åtgärder redovisas inte till 

nämnden.           

Ärendet i sin helhet 

Delegationsordningen har uppdaterats och förtydligats i några frågor. Förslaget 

innehåller vissa rent redaktionella ändringar, korrigeringar och uppdateringar 

utifrån lagstiftningen. I några fall har tillägg eller förändringar gjorts utifrån vad 

som bedöms vara en lämplig beslutsnivå. Dessa beskrivs närmare nedan. 

Skolformsövergripande 

Personalärenden: 

Uppsägning/avsked av arbetstagare. Möjligheten för förvaltningschefen att 

vidaredelegera beslutet har tagits bort.  

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

Möjlighet för förvaltningschefen att vidaredelegera beslutet har lagts till. 

Avtal: 

Besluta om kravspecifikation som är delegerat till nämndens 



Borås Stad 
  Sida 
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upphandlingsdelegation förtydligas till: Besluta om kravspecifikation för upphandlade 

utbildningsanordnare.  

Teckna avtal angående externa utbildningsanordnare. Delegat ändras från 

Ordförande till Förvaltningschef. 

För övriga upphandlingar tillkommer: Fatta tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande 

avseende upphandling av varor och tjänster. Denna punkt innebär ett förtydligande till 

punkten Teckna avtal om inköp av varor och tjänster, så att de upphandlingsbeslut 

som leder fram till ett avtal specificeras för sig. 

Övriga ärenden: 

Besluta om att jämlikt tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen ej lämna 

ut allmän handling flyttas från verkställighetsförteckning till delegationsordningen, 

då detta är ett överklagbart beslut som inte kan betraktas som ren verkställighet. 

Gymnasieskolan 

Utbildningens organisation och innehåll 

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

omfattning. Detta har tidigare inte delegerats, men föreslås delegeras till 

förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 

Ansöka om att anordna idrottsutbildning vid ett riksidrottsgymnasium. Detta är idag 

delegerat till förvaltningschef men förslaget innebär att delegationen tas bort. 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

2. Verkställighetsåtgärder för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen.  

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 februari 2020. 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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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 skolenheter som vardera leds av en rektor. 
 

Gymnasieskola finns på Almås-, Bäckängs-, Sven Eriksons- och Viskastrandsgymnasiet. Gymnasiesärskola finns på Almåsgymnasiet,  
Bergslenagymnasiet och på Viskastrandsgymnasiet. Inom Vuxenutbildningen finns fem skolenheter samt Yrkeshögskolan. De skolenheterna 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 samt kvalitet och utveckling. 
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X 

Kommentarer till delegationsordningen 
 

1. Delegation enligt denna delegationsordning grundar sig på Kommunallagen 6 kap 37-39 §§. 
 

2. Förvaltningschefs rätt att vidaredelegera grundar sig på Kommunallagen 7:6 §. 
 

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 Förvaltningschef för delegationsärenden. Beslut enligt vidaredelegation. Mall finns på 
förvaltningens intranätsida. 

 

 
Listorna skickas en gång i månaden till Utbildningskontoret, nämndsekreterare. 
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9. 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 
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 

 
Ordförande 

 

 
Annan ledamot 

Inträder som delegat i 
nämnd ordning 

1:e vice ordförande, 2:e vice 
ordförande 

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

Tf Förvaltningschef/Chef för 

  Förvaltningschef HR-funktionen   
 

 

Den som av Förvaltningschef utsetts 
  Verksamhetschef som ersättare.   

 

Rektor 
(kommunalt och 

statligt uppdrag) Verksamhetschef 
 

Skolintendent  Verksamhetschef 

Förvaltningschef i de fall 

Annan tjänstemannadelegat 

´ 

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 fall avstängning eller disciplinpåföljd kan bli aktuellt så beslutas detta av Förvaltningschefen, enligt 
delegationsordningens moment ovan. 

 
I förteckningen använda förkortningar 

 

AB Allmänna bestämmelser 
FL Förvaltningslagen 
GyF Gymnasieförordning för Gymnasieskola och Gymnasiesärskola (SFS 2010:2039) 
FTe4 Förordning om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år (SFS 2014:854) 
KL Kommunallagen 
MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SFS Svensk författningssamling 
SL Skollagen 2010:800 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
TF Tryckfrihetsförordningen 
VuxF Förordning om vuxenutbildning 
HR Human resources 
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Information om överklagande av beslut 
 
Om man vill överklaga ett beslut görs detta skriftligt. Av överklagandet ska framgå varför man anser att beslutet ska ändras och vilken ändring man 
vill ha. Man ska också tala om vad man vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till i sin prövning. 

 

Följande ska framgå vid överklagandet. 

□ Namn och person- eller organisationsnummer. 

□ Adress och postadress. 

□ Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen. 
 

Överklagandet måste skrivas under. 
 

Överklagande enligt förvaltningsbesvär eller till Skolväsendets överklagandenämnd sänds till: 
Borås Stad 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
501 80 BORÅS 

Överklagandet ska ha inkommit till Borås Stad senast tre veckor efter det att vederbörande fått del av beslutet. 

Överklagande enligt laglighetsprövning sänds till: 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Box 2201 

550 02 JÖNKÖPING 
 

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att beslut genom protokollets justering tillkännagivits på förvaltningens 
anslagstavla. 
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Förvaltningsbesvär 

Flertalet av de kommunala beslut som grundas på förvaltningslagen samt olika speciallagsstiftningar, t ex skollag, socialtjänstlag, plan- och bygglag, 
överklagas genom förvaltningsbesvär. I respektive lag, t ex skollagen, anges vilka beslut som kan överklagas enligt förvaltningsbesvär. 

När man överklagar ett förvaltningsbesvär riktar man sitt överklagande till förvaltningsrätten, men lämnar det till den ansvarige på kommunen. 
Vem som är ansvarig på kommunen står på det beslut man tidigare fått. Anledningen är att de ansvariga på kommunen – det kan vara en nämnd, ett 
utskott eller en tjänsteman – först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte samt om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om 
kommunen kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos dem, skickar de det vidare till förvaltningsrätten. 

 

När förvaltningsrätten tar upp ett förvaltningsbesvär prövar de om lagen har följts på ett riktigt sätt när beslutet fattades. Antingen kan 
förvaltningsrätten komma fram till att allt har gått rätt till och att beslutet fortsätter att gälla. Då kvarstår beslutet. 
Förvaltningsrätten kan även komma fram till att beslutet är fel och att det inte ska gälla. Rätten kan då fatta ett nytt beslut och bestämmer därmed vad 
som ska gälla i stället. 

 

Skolväsendet överklagandenämnd 

I skollagens 28 kapitel anges vilka beslut som kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 
 

Skolväsendets överklagandenämnd är en egen myndighet som har till uppgift att pröva vissa överklagade beslut enligt skollagen och dess förordningar. 
 

Laglighetsprövning 

Vid laglighetsprövning prövas överklagandet av förvaltningsrätten. Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunbesvär) är ett överklagande enligt 
kommunallagen 10 kap. Enligt denna har varje medlem i en svensk kommun rätt att överklaga kommunens beslut. 

 

Förvaltningsrätten tar ställning till följande prövningsgrunder (kommunallagen 10 kap 8§): 

□ Beslutet har inte tillkommit i laga ordning. 

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

□ Beslutet överskriver det kommunala organets befogenheter. 

□ Beslutet strider mot annan lag eller författning. 
 

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

 
 

Ska 
anmälas 

på 

lista 

Nr Ärende Delegat 

A PERSONALÄRENDEN 
 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 

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 med rätt att vidaredelegera 

X 
6:2 Disciplinpåföljd AB § 11 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 7 Uppsägning/avskedande av arbetstagare. Förvaltningschef 
 

  
II 

 
Ledighet 

 

  

III 

 

Personalplanering 

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

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

  

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 4:1 Fatta tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande vid upphandling. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:2 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, programinriktat val och språkintroduktion. SL 17:29. 

 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

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

X 7:1 Besluta om kravspecifikation och anta anbud vid upphandling av externa 
utbildningarnordnare. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
upphandlingsdelegation. 
 

X 7:2 Teckna avtal angående externa utbildningsanordnare. 
Förvaltningschef  

X 7:3 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 

X 14 Teckna särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU). 
. 

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 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 med rätt att vidaredelegera 

 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. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd. 
 
 

SL 16:44, 47 
17:19,21, 21 a 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Yttrande från hemkommun. SL 16:48, 17:21 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 5:4 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 antagning på 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 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 
undervisningstiden över läsåren. 

 
GyF 4:22, FTe 2:5 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 12 Redovisa hur eleven har 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 

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

GyF 4:12 Förvaltningschef med rätt att    
vidaredelegera 

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  
 

 
24 Ansöka om att anordna idrottsutbildning vid ett riksidrottsgym- 

nasium.  
GyF 5:24  

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 hur eleven har fått 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 



17  

 

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 vara 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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VERKSTÄLLIGHETSÅTGÄRDER 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

2019-02-25 
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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 skolenheter 
som vardera leds av en rektor. 
 

Gymnasieskola finns på Almås-, Bäckängs-, Sven Eriksons- och Viskastrandsgymnasiet. Gymnasiesärskola finns på Almåsgymnasiet,  Bergslenagymnasiet 
och på Viskastrandsgymnasiet. Inom Vuxenutbildningen finns fem skolenheter 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 samt kvalitet och utveckling. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 

Sid 

Kommentarer till verkställighetsåtgärder------------------------------------ 3 
Skolformsövergripande –--------------------------------------------------- 6 
Gymnasieskola –------------------------------------------------------------- 10 
Gymnasiesärskolan---------------------------------------------------------- 13 
Kommunal vuxenutbildning; grundläggande, gymnasial------------- 15 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ---------------------- 17 
Särskild utbildning för vuxna –------------------------------------------- 19 

 
 

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 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 som är vidaredelegerade finns i skolvisa dokument ”Vidaredelegering med verkställighetsåtgärder 
till skola” och för förvaltningsadministrationen i dokumentet ”Vidaredelegering med verkställighetsåtgärder till 
förvaltningens administration”. 

 
 

 
Förfall 

 
Ordförande 

 

 
Annan ledamot 

Inträder som delegat i 
nämnd ordning 

1:e vice ordförande, 2:e vice 
ordförande 

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

Tf Förvaltningschef/Chef för 

  Förvaltningschef HR-funktionen   
 

 

Den som av Förvaltningschef utsetts 
  Verksamhetschef som ersättare.   

 

Rektor 
(kommunalt och 
statligt uppdrag) Verksamhetschef 

 

Skolintendent Verksamhetschef 

Förvaltningschef i de fall 

Annan tjänstemannadelegat 
´ 

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 2:6 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 



7 

 

 

 

 
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 
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 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 förebygg 
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. 
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 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. 



19 

 

 

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 

 

 

Jonas Wieszkos 
Handläggare 
033 357771 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-25 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00016 1.1.3.1 
 

  

 

Avveckling av Hantverksprogrammet Textil design 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att antagningen till 

Hantverksprogrammets inriktning Textil design avslutas tills vidare så att 

inriktningen kan avvecklas.      

              

Ärendet i sin helhet 

Hantverksprogrammets inriktning Textil design har under de senaste åren haft 

ett lågt och minskande antal sökande.  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal behöriga sökande 19 19 15 14 15 

Varav förstahandssökande 10 13 7 3 2 

 

Mot bakgrund av det mycket låga söktrycket 2019 beslutade gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden att pausa antagningen till programmet inför 

antagningen 2020. Då hade ett antal aktiviteter genomförts som marknadsfört 

utbildningen. Som exempel kan nämnas: 

- Framträdande plats för programmet på utbildningskatalogen. 

- Intervjuer med elever i marknadsföringen på webben och i det 

filmmaterial som visats för elever i årkurs 9. 

- Nationell designertävling, Young Designer Competitions, anordnad av 

Viskastrandsgymnasiet. 

- Flera priser i Ung Företagsamhet. 

Det bristande söktrycket har även lyfts i Borås Yrkeshögskolas och Nordiska 

Textilakademins ledningsmöten. 

En sjunkande trend för inriktningen syns även landet som helhet. Enligt 

skolverkets statistik fanns det i riket 216 elever på inriktningen läsåret 

2018/2019, jämfört med 344 elever läsåret 2015/2016. 
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Den lilla elevgruppen innebär att kostnaden för varje elev blir hög. Tre lärare 

undervisar på programmet och lokalhyran för programmet är relativt hög, 1 725 

tkr per år. 

Det faktum att söktrycket är lågt trots insatser tyder på att det är osannolikt att 

inriktningen kommer att få ett tillräckligt stort antal sökande framöver. Mot 

denna bakgrund och med tanke på de anpassningar som genomförs för att 

nämnden ska ha en ekonomi i balans gör förvaltningen bedömningen att det 

inte är ekonomiskt hållbart att fortsätta bedriva utbildningen. Antagningen bör 

därför avslutas tills vidare så att inriktningen kan avvecklas. 

Samverkan 

 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 februari 2020 

 

 

 

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 

 

 

Anna Stensson 
Handläggare 
033 357763 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-25 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00181 1.1.3.1 
 

  

 

Statistikuppföljning elevnärvaro 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

hur Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen avser att följa upp och för 

nämnden redovisa statistik över elever med hög skolfrånvaro.        

Ärendet i sin helhet 

Det finns många olika begrepp för att beskriva problematisk skolfrånvaro. I 

den internationella forskningslitteraturen är begreppen skolvägran (school 

refusal) och skolk (truancy) de vanligaste. 

Skolvägran är ofta relaterad till oro, ångest och depression. Ofta känner 

vårdnadshavarna till att ett barn skolvägrar. I Sverige används ibland 

begreppet hemmasittare för denna grupp elever. Skolvägrare eller hemmasittare är 

oftast frånvarande för att de inte kan gå till skolan. Det handlar alltså inte om 

bristande motivation utan snarare om ohälsa. 

Skolk är inte lika ofta känt av vårdnadshavarna, och är oftare kopplat till 

inlärningssvårigheter och normbrytande beteende.  

Den samlade statistiken över skolfrånvaro bör därför följas upp på fler än ett 

sätt. Dels behöver statistiken följas upp på övergripande nivå dvs. 

verksamhetens totala frånvarostatistik, dels på skolnivå för att upptäcka ev. 

avvikelser i jämförelser mellan program och elevgrupper men också på 

individnivå för att i ett tidigt skede ha möjlighet att stödja eleven i dennes 

skolgång. 

I denna redovisning presenteras hur förvaltningen avser att följa upp statistiken 

på övergripande nivå dvs. antal elever med hög skolfrånvaro. Analyser på skol- 

och individnivå följs upp rutinmässigt inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Dessutom har nya riktlinjer för det närvarofrämjande arbetet 

tagits fram tillsammans med Grundskolan under innevarande läsår.  

Förvaltningens bedömning är att man bör skilja på skolfrånvaro på de 

nationella programmen och Introduktionsprogrammet och kommer därför att 

särredovisa dessa. Statistiken redovisas verksamhetsvis och per program. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen avser att utveckla 

månadsrapporteringen till GVUN till att omfatta flera perspektiv (ekonomi, 
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personal, verksamhet och elev). I månadsrapporten kommer statistik för 

skolfrånvaro att rapporteras i följande intervall: 

- Månadsrapport per oktober (GVUN i november) - redovisning av 

aktuell statistik från augusti – oktober. 

- Månadsrapport per december (GVUN i januari)  – redovisning av 

aktuell statistik från november - december föregående år. 

- Månadsrapport per mars (GVUN i april) - redovisning av aktuell 

statistik från januari – mars.  

- Månadsrapport per juli (GVUN i augusti) – redovisning av aktuell 

statistik från april – juni inklusive samt total statistik för föregående 

läsår i jämförelse med betygsresultat. 

 

Sedan ett nytt it-stöd för elevregistrering m.m. infördes sommaren 2019 har inte 

tillförlitlig frånvarostatistik kunnat tas fram. I nuläget har inte leverantören 

kunnat prestera någon tillförlitlig prognos för när statistikfunktionen kan 

fungera. Förvaltningen kommer att hålla nämnden fortlöpande informerad om 

utvecklingen. 

 

Samverkan 

FSG 20-02-19 

 

 

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 
 

 

Jonas Wieszkos 
Handläggare 
033 357771 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-02-25 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00012 1.1.3.1 
 

  

 

Avveckling av Biologiska museet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att avyttra 
kvarvarande delar av Biologiska museets samlingar.      

Ärendet i sin helhet 

 
Biologiska museet har tidigare nyttjats som museum med visning av olika 
samlingar, såsom mollusker, pressade växter och uppstoppade djur. Dåvarande 
Utbildningsnämnden har tidigare svarat för drift och bemanning av museet. I 
samband med ombyggnation av museets lokaler till undervisningssalar har de 
tidigare samlingarna packats ner och förvarats i en källare på en grundskola i 
Borås stad. 
 
Utbildningsnämnden fattade 2014-02-18 § 26 beslut om hur inventarier och 
samlingar och kvarlevor ska hanteras. I beslutet framgår att det krävs 
nämndbeslut för att avyttra inventarier av stort värde samt de samlingar av djur 
och växter som hört till museet. Hanteringen av övriga delar, inklusive de 
mänskliga kvarlevor som tillhört museet, beslutas av förvaltningschef.  
 
Kommunstyrelsen har 2019-09-30 § 391 beslutat att lämna bidrag till Navet för 
en flytt av samlingar till Navet. Navet har nu hämtat de flesta utställningsobjekt 
men mindre delar av samlingarna finns kvar. Kvar är en del fåglar, några 
rovdjur, fågelägg, ett fåtal fjärilar, djur i formalinburkar samt horn och 
skelettdelar från djur. Gymnasieskolorna och Grundskoleförvaltningen har 
erbjudits möjlighet att ta hand om det material de är intresserade av, övriga 
delar av samlingarna bör avyttras enligt de bestämmelser som gäller för de olika 
föremålen. 

Beslutsunderlag 

 
1. Utbildningsnämndens beslut 2014-02-18 § 26 
2. Kommunstyrelsens beslut 2019-09-30 § 391      
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Samverkan 

 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 februari 2020 

 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Sammanträdesdatum 
 2014-02-18 
  
 
 

§ 26 Dnr 2013/UN0085 875 
Biologiska museet – Hantering av inventarier, samlingar och kvarlevor 
som tidigare förvarats på museet 
Biologiska museet har tidigare nyttjats som museum med visning av olika samlingar, 
såsom mollusker, pressade växter och uppstoppade djur. Utbildningsnämnden har 
svarat för drift och bemanning av museet. I samband med ombyggnation av museets 
lokaler till undervisningssalar har de tidigare samlingarna packats ner och förvaras för 
närvarande i källaren på en grundskola i Borås Stad. 
 
En sammanställning av beslutsnivå avseende inventarier, samlingar och kvarlevor har 
upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar fastställa beslutsnivåer enligt upprättat PM daterat 2014-02-18 att 
gälla förvarade inventarier, samlingar och kvarlevor från Biologiska museet. 
 
Vid protokollet 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
Anna Svalander  Birgitta Hedström 
Ordförande 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 februari 2014. 
 
Rätt utdraget intygas i tjänsten: 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
 
 



                                                 PM 
     2014-02-18 
 
 
 

Biologiska museet  - Hantering av inventarier, samlingar 
och kvarlevor som tidigare förvarats på museet 
 
Biologiska museet har tidigare nyttjats som museum med visning av olika samlingar, såsom 
mollusker, pressade växter och uppstoppade djur. Utbildningsnämnden har svarat för drift och 
bemanning av museet. I samband med ombyggnation av museets lokaler till undervisningssalar 
har de tidigare samlingarna packats ner och förvaras för närvarande i källaren på en grundskola i 
Borås Stad. 
 
Inventarierna, som anskaffats i och för museets drift, fattar Utbildningsnämnden beslut om. Den 
framtida användningen av inventarier av ringa värde faller inom ramen för ren verkställighet och 
särskilt nämndbeslut behövs inte. Beslut om den framtida användningen av inventarier av värde 
fattas av nämnden.   
 
Gåvohandlingar, till de samlingar som erhållits som gåvor, har efterforskats men utan resultat.  
Därför finns, enligt stadsjurist, inga specifika restriktioner att beakta om samlingarnas framtida 
hantering. Dock bör hänsyn tas att de som en gång skänkte samlingarna med all sannolikhet 
önskar att dessa hålls samman och att gåvogivarens namn anges vid visning av föremålen.  
 
Kvarlevorna efter den person som donerats till museet bör behandlas särskilt. Restriktioner, om 
sådana finns, ska följas. Om gåvohandlingar inte kan återfinnas, bör anhöriga i den mån sådana 
finns, kontaktas. Om det inte går att få kontakt med någon anhörig eller om de inte önskar återfå 
kvarlevorna, ska kvarlevorna tas omhand för gravsättning. Eftersom de anhöriga genom 
donationen avstått en specifik plats för kvarlevorna för den avlidne, kan kvarlevorna kremeras 
eller läggas anonymt i en minneslund. 
 
En sammanställning av beslutsnivån avseende inventarier, samlingar och kvarlevor redovisas i 
bilaga 1.  
 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Anna Svalander 
Ordförande    Anders Waldau 
    Utbildningschef 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 1 2014-02-18  
 
 
 
Biologiska museet Beslutsfattare Stöd i 

lag/policy 
Inventarier 
a) Stort värde 
b) Ringa värde 

a) Utbildningsnämnden 
 
b) Förvaltningschef 
 

Kommunallagen 
6 kap 33-34 §§ 

Herbarium 
 

Utbildningsnämnden ” 

Mollusksamling: 
Största delen donerat av 
Berthold Sundler. 
Samlingen har ett stort 
historiskt och 
vetenskapligt värde. 

Utbildningsnämnden ” 

Insektssamling: 
a) Skalbaggsamling efter 
Robert Essen. 
 
b) Insektsmaterial från 
olika grupper, framför 
allt fjärilar samt 
skollådor med 
insektsmaterial. 

 
a) Utbildningsnämnden 
 
 
b) Utbildningsnämnden 
 

 
” 
 
 
” 

Kvarlevor 
 

Förvaltningschef 
 
 

” 
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Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 391 Dnr KS 2019-00500 1.3.1.2 

Flytt av delar av samlingar från Biologiska museet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6: 

Kommunstyrelsen beslutar lämna bidrag med 471 500 kronor till Navet för att 
kunna flytta delar av Biologiska museets samlingar till Navets lokaler.    
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Martin Nilsson (M) till förmån Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.    
 
Sammanfattning av ärendet 
2002 lämnade Bäckängsskolan över ansvaret för Biologiska museet till Navet, 
som då organisatoriskt tillhörde Borås Stad. Biologiska museet fortsatte att 
användas för artkunskap på gymnasiet. 

Navet har en lokal som kan användas för att ställa ut djuren från Biologiska 
museet och personal för att kunna visa djuren i sitt pedagogiska uppdrag i 
Naturskolan.  

Bidrag önskas för att kunna flytta, strukturera upp och bygga upp 
utställningsmiljöer. Total utgift för flytten och uppbyggnaden är 635.500:- och 
Navet bidrar själva med 164.000:-. Något ytterligare driftbidrag behövs inte. 

Bidraget ligger inom Kommunstyrelsens ram på 5 mnkr för oförutsedda 
kostnader och utgifter.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Lotta Johansson, Navet, 2019-03-19   
 
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen beslutar lämna bidrag med 
471 500 kronor till Navet för att kunna flytta delar av Biologiska museets 
samlingar till Navets lokaler.    
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen beslutar remittera 
till styrgruppen för Navet, se bilaga. 
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Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

 
Proposition 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) ställer proposition på bifall dels 
till sitt eget förslag och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Ylva Lengberg (S), Therése Björklund (S), Anna 
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Kerstin Hermansson 
(C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Ida Legnemark (V) och Annette 
Carlson (M). 
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Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 

2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

inkomna synpunkter för perioden januari – december 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som 

inkommit till nämnden under 2019 i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. 

En utskriftsversion av rapporten återfinns i bilaga 1.             

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019.    

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 februari 2020 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium. 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-december 

2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Anvisning 
 

Här kan förvaltningen skriva en inledande text till sin redovisning. Sammanfattningar, förklaringar 
och viktiga slutsatser som förvaltningen vill lyfta fram kan föras fram här. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Anvisning 
 

Med verksamhetsområde avses de områden dit synpunkten kan fördelas inom förvaltningen. 
Med vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten avses den mest förekommande synpunkten hos 
respektive områden. 
Möjlighet finns att lägga till det antal rader som behövs 

 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Administration 3 Datafrågor 

Kost och lokaler 3 Klagomål, kost 

Värdegrund 1 Ordning och trygghet 

Övrigt 3 Övrigt 

   

   

Totalt för förvaltningen 10  



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 4(5) 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Anvisning 
 

Fyll i hur synpunkterna fördelade sig på kommungemensamma kriterierna. För att få ut hur de olika 
kriterierna fördelar sig över varandra få ni ”exportera statistiken från utvärderingskriterierna till 
kalkylprogram” och därefter sortera i excelfilen. 
 
Tabellens första kolumn (verksamhetsmått) avser de kommungemensamma kriterierna. 

 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande    2 2 

Fysisk miljö      

Information    1 1 

Tjänster  1 1 5 7 

Totalt  1 1 8 10 

4 Ständiga förbättringar 

Anvisning 
 

Har någon av synpunkterna som inkom januari-december resulterat i förändringar eller utveckling av 
arbetet? Ge gärna några exempel på hur förvaltningen använt sig av synpunkterna i sitt arbete med 
ständiga förbättringar. Vilka resultat eller åtgärder har det lett till? Om så inte är fallet förklara varför 
och berätta om ni tänkt göra detta i framtiden? 

Det finns inget generellt mönster i de inkomna synpunkterna som ger skäl att se över något särskilt 
område. Däremot har några specifika synpunkter gett skäl att vidta åtgärder. 

Rutin för frånvarorapportering har förändrats så att aktiviteter som skolan anordnar inte rapporteras 
som ogiltig frånvaro. 

Efter synpunkter kring en incident vid arrangemanget "Skolkampen" ses arbetet över för att säkerställa 
ordningen, tex. med mer personal på plats och förberedelser inför arrangemanget. 
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5 Avslutade synpunktsärenden 

Anvisning 
 

Tabellen avser de synpunkter som inkom under perioden januari – december. Fyll i totalt antal 
avslutade, respektive icke avslutade synpunkter. 
 

 
 

 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

10  10 

6 Synpunktsrutinen 

Anvisning 
 

Ange i vilken grad förvaltningen lyckats följa rutinen genom välja status i rullgardinslistan samt 
kommentera/förklara valet. 

 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Anvisning 
 

Ange hur många synpunkter som förvaltningen vidarebefordrat/avböjt till externa bolag, föreningar 
eller organisationer. 

 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Initiativärende - Förbättra överlämningen mellan grundskola 

och gymnasieskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur 

överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola sker vid nämndens sammanträde 

2020-03-31.         

Ärendet i sin helhet 

Kristdemokraterna och Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i 

initiativärende ”Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola” 

2019-12-10 föreslagit nämnden: 

- att uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa hur 

överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola sker.  

- att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att i samarbete med 

Grundskoleförvaltningen utreda hur överlämningen mellan grundskola och 

gymnasieskola, inklusive de fristående gymnasieskolorna, kan förbättras.  

     

Presidiet fick i uppdrag av nämnden att bereda ärendet. Förslaget är att i ett första steg 

uppdra till förvaltningen att redovisa för hur överlämningen mellan grundskola och 

gymnasieskola sker, och att därefter ta ställning till det andra förslaget.               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från M och KD 2019-12-10  ”Förbättra överlämningen mellan 

grundskola och gymnasieskola”                                

Samverkan 

FSG 2020-02-19 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Initiativärende  
”Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola” 
 
Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Borås är Borås Stads ansvar. Oavsett om en elev 
väljer att gå i kommunal skola eller hos en fristående aktör är det Borås Stads skyldighet att se till 
individens bästa, när det gäller utbildning. Borås Stad bör därför underlätta för alla mottagande 
skolor när en elev ska börja i en ny skola, oavsett skolenhet och ålder på eleven. Det har 
framkommit att överlämningen mellan grundskola och fristående gymnasium inte fungerar 
optimalt. Samarbetet mellan grundskolor och alla gymnasieskolor måste förbättras för att 
säkerställa elevens bästa förutsättningar för en optimal möjlighet till lärande och gedigen 
utbildning enligt Bildningsstaden Borås intentioner. Detta även för att uppfylla Skolverkets 
kriterier och Skollagen för överlämning mellan olika skolformer, 3 kapitlet 12 j § skollagen. 
 
Baserat på ovanstående föreslår Kristdemokraterna och Moderaterna att Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
−  att uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa hur överlämningen  
 mellan grundskola och gymnasieskola sker. 
−  att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att i samarbete med  
 Grundskoleförvaltningen utreda hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola, 
 inklusive de fristående gymnasieskolorna, kan förbättras. 
 
 
 
För Allianspartierna i Borås 
 
Oliver Öberg Björn-Ola Kronander Lisa Berglund  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
    
Daniel Nikolov Rasmus Kivinen Alexandra Florén  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
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Representant från Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden till Borås Yrkeshögskolas ledningsgrupp för 

utbildningen Logistikdesigner 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser xxxx att vara nämndens representant i 

ledningsgruppen för Borås Yrkeshögskolas utbildning Logistikdesigner.  

Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar 

till kommunens förtroendevalda”.       

Ärendet i sin helhet 

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Borås Yrkeshögskola att starta 

utbildningen Logistikdesigner hösten 2020. Hos den ansvariga utbildningsanordnaren 

ska det finnas en ledningsgrupp för utbildningen. Nämnden ska utse en representant 

till ledningsgruppen.  

Då Myndigheten för Yrkeshögskolan behövde meddelas namnen i ledningsgruppen 

före nämndens sammanträde har presidiet vid sitt sammanträde 2019-02-10 beslutat 

att utse Andreas Cerny som nämndens representant i ledningsgruppen för 

Logistikdesigner till dess att nämnden fattar beslut i ärendet den 25 februari.              

Beslutet expedieras till 

1. Rektor Borås Yrkeshögskola  

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Ändrad tid för Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämndens sammanträde 26 maj 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndsammanträdet 

den 26 maj 2020 börjar kl. 13.00.    

Ärendet i sin helhet 

Under 2019 har ledamöter och ersättare i samband med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens sammanträden besökt förvaltningens samtliga 

skolor och då fått information om verksamheterna samt rundvandring i 

lokalerna. I samband med detta framfördes önskemål om att även få 

möjligheten att besöka Hulta Ängar samt Viskastrandsgymnasiets verksamhet 

på Viared. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-10-29 om 

sammanträdestider för 2020.  

Möjligheten ges nu ledamöter och ersättare i nämnden att, i samband med 

nämndsammanträdet den 26 maj, göra studiebesök vid såväl Hulta Ängar som 

Viared. Med anledning av detta föreslås nämndens sammanträde den 26 maj att 

börja kl. 13.00, istället för som tidigare beslutats kl. 15.00.           

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Ändring av tidigare beslut gällande gymnasieskolans 
interkommunala ersättningar år 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer gymnasieskolans 
interkommunala ersättningar, enligt upprättad prislista, för år 2020. 

Tidigare beslut från 2020-01-28 upphävs.        

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 2020 har 
justerats. Prislistan bygger på budgeterade programkostnader. 

Program            [kr/elev] Adm Undervisn Lärom EHT Måltid Lokal Övrigt   IKE 2020 
BF Barn-  
och fritidsprogrammet * 

7 220  51 738  6 158  2 367  4 306  10 563  996  83 348 

BA Bygg-  
och anläggningsprogrammet 

7 268  54 677  9 344  2 367  4 306  22 170  617  100 750 

BA inr anläggningsfordon 7 268  85 566  26 789  2 367  4 306  80 079  617  206 992 

EE El och energiprogrammet 7 268  67 082  8 132  2 367  4 306  16 329  617  106 101 

ES Estetiska programmet  * 6 244  59 052  5 579  2 367  4 306  24 989  735  103 273 

ES, musik 5 220  66 732  9 868  2 367  4 306  3 758  854  93 105 

FT Fordons- och 
transportprogrammet 

7 268  69 947  11 191  2 367  4 306  24 062  617  119 758 

FT, transport 7 268  105 619  10 820  2 367  4 306  34 392  617  165 388 

HA Handels-  
och administrationsprogrammet 

9 719  59 612  3 254  2 367  4 306  6 795  1 065  87 117 

HV Hantverksprogrammet * 8 493  49 817  11 428  2 367  4 306  60 998  841  138 250 

HT Hotell-  
och turismprogrammet 

9 719  55 342  6 463  2 367  4 306  14 188  1 065  93 450 

IM Individuellt alternativ  * 7 402  107 363  12 801  2 367  4 306  25 279  845  160 364 

IM Språkintroduktion * 6 732  104 389  12 561  2 367  4 306  15 648  865  146 869 

IN Industritekniska programmet 7 268  64 858  8 970  2 367  4 306  10 287  617  98 673 

RL Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

9 719  79 444  12 283  2 367  4 306  23 527  1 065  132 711 

NA Naturvetenskapsprogrammet 
* 

7 469  45 178  5 188  2 367  4 306  8 944  959  74 412 

VO Vård-  
och omsorgsprogrammet 

9 719  56 362  3 846  2 367  4 306  11 730  1 065  89 395 

SA Samhällsvetenskapliga 
programmet * 

6 244  43 862  3 545  2 367  4 306  6 931  735  67 991 

HU Humanistiska programmet 5 220  51 490  4 468  2 367  4 306  5 135  854  73 840 

TE Teknikprogramet 4 721  46 166  6 399  2 367  4 306  11 996  926  76 880 

IB International Baccalaureate 4 721  68 649  12 629  2 367  4 306  5 927  926  99 525 

EK Ekonomiprogrammet * 7 220  40 751  7 628  2 367  4 306  7 395  996  70 662 

VF VVS-  
och fastighetsprogrammet 

7 268  61 495  16 103  2 367  4 306  19 841  617  111 998 
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EK Specialutformat program 
entreprenör 

4 721  49 938  9 902  2 367  4 306  4 970  926  77 131 

TE Specialutformat program 
Global programme of technology 

4 721  63 006  16 271  2 367  4 306  9 661  926  101 259 

*  = Programmet finns på fler skolor 
               

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever i Borås Stads gymnasieskolor. 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2020-01-15—2020-02-12 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2020-01-15—2020-02-12.             

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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2020-02-13 

 
Sammanträde: 2020-02-25 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

    FSG-protokoll 2020-02-19  

2020-02-10 12495 

 

IN Miljöförvaltningen Kontrollrapport från Miljöförvaltningen 

efter oanmäld inspektion vid 

Almåsgymnasiets skolmåltid 

2020-00065 

2020-02-03 12468 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23  

§ 6 Borås Stads Ungdomspolitiska 

program 2020-2023 

2019-00124 

2020-02-03 12467 

 

IN Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Diarium 

Protokollsutdrag från Fritids- och 

folkhälsonämnden - Områdesutveckling 

för jämlik hälsa 

2020-00062 

2020-01-30 12431 

 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket gällande 

redovisning av statsbidrag för lärare i 

yrkesämnen 2018 

2018-00055 

2020-01-29 12430 

 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige - Beredningen för 

medborgardialog under 

Kommunfullmäktige utvecklas  

2020-00056 



 
Datum 

2020-02-13 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-01-29 12429 

 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige - Uppdrag att 

genomföra en kartläggning av 

kommunens nuvarande arbete med 

mänskliga rättigheter samt ta fram ett 

förslag på Borås Stads fortsatta arbete 

med att stärka mänskliga rättigheter.  

2020-00055 

2020-01-29 12397 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsen - Projektframställan 

gällande Almåsgymnasiets innergård 

2019-00247 

2020-01-29 12396 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsen - Projektframställan 

NO-salar på Almåsgymnasiet  

2019-00248 

2020-01-29 12395 

 

IN Kommunstyrelsen 3. Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsen - Intern kontrollplan 

2020 

2019-00107 

2020-01-23 12393 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

utbildning inom hälso- och sjukvården 

för 2020 

2020-00054 

2020-01-17 12377 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket efter redovisning 

av statsbidrag - Kompetensutveckling 

yrkeslärare 2018 

2018-00056 

2020-01-16 12373 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket gällande 

statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning - 

Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2020 

2020-00022 

2020-01-16 12372 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om statsbidrag 

för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning - 

Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2020 

2020-00021 



 
Datum 

2020-02-13 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-01-16 12371 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket gällande 

statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning - Yrkesförare för 2020 

2020-00020 

 



 

 

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 

1(1) 

Datum 

2020-02-25 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 25 februari 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 2.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 


	Kallelse GVUN 200225
	5. Årsredovisning 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
	6. Uppföljning intern kontroll 2019
	7. Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
	8. Avveckling av Hantverksprogrammet Textil design
	9. Statistikuppföljning elevnärvaro
	10. Avveckling av Biologiska museet
	11. Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2019
	12. Initiativärende - Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola
	13. Representant från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Borås Yrkeshögskolas ledningsgrupp för utbildningen Logistikdesigner
	14. Ändrad tid för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 26 maj 2020
	15. Ändring av tidigare beslut gällande gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2020
	16. Anmälningsärenden
	17. Delegationsbeslut

